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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
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ข้อควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

กำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต
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แบบบันทึกสรุปกิจกรรม
แบบประเมินกำรฝึกปฏิบตั ิงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม
แบบ-ป-๑: แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
แบบ-ป-๒/๑-HCT: แบบประเมินทักษะการสื่อสารในงานบริบาลทางเภสัชกรรมกับ
บุคลากรทางการแพทย์
แบบ-ป-๒/๒-PT: แบบประเมินทักษะการสื่อสารในงานบริบาลทางเภสัชกรรมกับ
ผู้ป่วย/ผู้ให้การดูแล
แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion: แบบประเมินการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจา
แหล่งฝึกเกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย
แบบ-ป-๓/๒-Formal Case: แบบประเมินการอภิปรายกรณีศึกษา และ
การนาเสนอกรณีศึกษา
แบบ-ป-๔: แบบประเมินการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
แบบ-ป-๕: แบบประเมินการให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนกำรตอบคำถำมอย่ำงเป็นระบบ
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กำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Care Clerkship)
๑. หลักกำรและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเน้นให้นิสิต /นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะ
ในการบริบาลทางเภสัชกรรมจากการเรียนการสอนมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยนิสิต/ นักศึกษาต้องฝึก
ปฏิบัติให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในงานต่าง ๆ เช่น อายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก งานบริการสารสนเทศทางยา
เภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพที่สาคัญ ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานบริบาลทางเภสัชกรรม
และเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่น รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิ ชาชีพ
และสอดแทรกแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษำ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๒ มีประสบการณ์ ทักษะ และความชานาญในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๓ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น
๒.๔ มีเจตคติที่ดีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
๒.๕ มีความมั่นใจในการให้บริการโดยใช้กระบวนการทางเภสัชกรรม
๓. วิธีกำรฝึกปฏิบัติงำน
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active
learning) จากการมอบหมายของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก การฝึกปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การอภิปราย กิจกรรม
กลุ่ม และการเรียนรู้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๓.๑ นิสิต/นักศึกษารายงานตัวต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึกในวันแรกของการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๒ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกทาการปฐมนิเทศ หรือ ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ของ
แหล่งฝึกที่นิสิต/นักศึกษาพึงปฏิบัติระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๓ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกอภิปรายร่วมกับนิสิต/นักศึกษา ถึงสิ่งที่นิสิต/นักศึกษาควรจะได้รับหลังเสร็จสิ้น
การฝึกปฏิบัติงาน และวางแผนการฝึกปฏิบัติงาน
๓.๔ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกแจ้งกาหนดการนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน การประเมินและการสรุปผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน
๓.๕ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเป็นพี่เลี้ยง เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คาแนะนา ปรึกษา อภิปรายประเด็น
ต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับนิสิต/นักศึกษา
๑

๓.๖ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกควรอภิปรายความคืบหน้าของการฝึกร่วมกับนิสิต/นักศึกษาในสัปดาห์ที่ ๓
และสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
๓.๗ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกแจ้งผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต/นักศึกษาเป็นระยะ เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษารับทราบ และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง หรือพัฒนาส่วนที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น
๔. ระยะเวลำ และรูปแบบกำรฝึกปฏิบัติงำน
ระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติบริบาลทางเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึก ใช้เวลาฝึกประมาณ ๘ ชั่วโมง/วัน หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ต่อ ๑ ปฏิบัติงาน) และสัมมนาที่คณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ ๓, ๕
และ ๗ ของการฝึกงาน
รูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน
การฝึกประสบการณ์และพั ฒนาทักษะโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
อย่างเหมาะสม การกระตุ้นความคิด กระตุ้นวิจารณญาณ และกระตุ้นบูรณาการ หรือความคิดรวบยอด โดย
อาจารย์ประจาแหล่งฝึกอาจจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษาในแบบต่าง ๆ อาทิ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) จากข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ด้วยสื่อ เอกสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทบทวนเอกสาร วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
การเรี ยนรู้โ ดยใช้ปั ญหาเป็ น พื้น ฐาน (problem-based learning) เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้าง
วิจารณญาณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้ และร่วมในการอภิปรายกลุ่มด้วยเหตุผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) เป็นการฝึกสร้างความสามารถในการใช้
วิจารณญาณ เรียนรู้จากประสบการณ์ให้ประจักษ์ในสิ่งที่ปฏิบัติด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มี
นวัตกรรม ทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ อย่างหลากหลายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์
การเรียนรู้จากโครงการ/โครงงานต่าง ๆ (project) เพื่อฝึกทักษะการหาปัญหา การมองเห็นปัญหาการ
ระบุความสาคัญของปัญหาให้ถ่องแท้ขึ้น และปรับเป็นปัญหาเพื่อการวิจัย การตั้งสมมติฐานการเก็บข้อมูล การวัด
การทดสอบ ทดลอง รวบรวมผลนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดทาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจาแหล่งฝึกสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมให้นิสิต/นักศึกษาตามสภาพแวดล้อม
ของแหล่งฝึก โดยอาจประยุกต์ริเริ่มกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในการฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลา งบประมาณ และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติงานแบบ
องค์รวม ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการดารงชีวิตประจาวันอย่างเป็นปกติ

๒

๕. กำรนิเทศ
๕.๑ วัตถุประสงค์การนิเทศ สาหรับอาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์
๕.๑.๑ ประสานงานกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัช
กรรม
๕.๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าของนิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ย วข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน และร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึกและนิสิต/นักศึกษา เพื่อแก้ไข ป้องกัน
๕.๑.๔ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน จากนิสิต/นักศึกษา อาจารย์
ประจ าแหล่ งฝึ ก และผู้ เกี่ย วข้องกับการฝึ กปฏิบัติงาน (เช่น กิจกรรมการฝึ กงาน ที่พัก การ
เดินทาง)
๕.๒ รูปแบบการนิเทศ
๕.๒.๑ การนิเทศทางโทรศัพท์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๕.๒.๒ การเดินทางไปนิเทศ ณ แหล่งฝึก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรืออาจารย์ประจา
คณะเภสัชศาสตร์
ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้นิเทศบันทึกข้อมูลการนิเทศในแบบบันทึกที่จัดเตรียมให้
๖. กำรประเมิน โดยภาพรวม จะแบ่งเป็น
- คะแนนจากการประเมิน โดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- คะแนนจากการนาเสนอกรณีศึกษา รายงาน และอื่น ๆ
โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และผู้รับผิดชอบรายวิชา

๗๐
๓๐

คะแนน
คะแนน

๗. ข้อควรปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษำระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
๗.๑ นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีกิริยา มารยาท วินัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดย
- ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
- มีสัมมาคารวะ มารยาทอ่อนน้อม พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
- มีความประพฤติดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของแหล่งฝึก
๗.๒ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาทะเลาะวิวาทกับเภสัชกร เจ้าหน้าที่ของแหล่งฝึก เพื่อนนิสิต/นักศึกษา ผู้ป่วย
หรือประชาชนทั่วไป ถึงขั้นทาร้ายร่างกาย จะถูกปรับตกในรำยวิชำนั้นทันที
๓

๗.๓ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาได้กระทาการทุจริตหรือส่อเจตนาในทานองทุจริตในทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือ
ส่วนราชการ ณ แหล่งฝึก (เช่น เงิน ยา พัสดุ หรืออื่น ๆ) จะถูกปรับตกในรำยวิชำนั้นทันที
๗.๔ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือระหว่างการ ฝึกปฏิบัติงาน หรือใน
สถานที่ปฏิบัติงาน จะถูกปรับตกในรำยวิชำนั้นทันที
๗.๕ นิสิต/นักศึกษาต้องมีความตั้งใจและความรับผิดชอบที่จะฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจาแหล่งฝึก
๗.๖ นิสิต/นักศึกษาควรตั้งใจฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะในระดับวิชาชีพขั้นสูง (professional skill) โดย
ศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ แบบ active learning (เช่น การอภิปรายซักถาม การสังเกตการณ์ การสืบค้น
ข้อมูล ด้วยเอกสาร และ/หรือ ด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ) มากกว่าการฝึกปฏิบัติงานแบบ passive
learning
๗.๗ นิสิต/นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานให้ครบตามกาหนดเวลา เมื่อรวมระยะเวลาลากิจ (เฉพาะกิจที่จาเป็น
และได้รับ ความเห็ นชอบอนุ ญาตจากเภสัช กรประจาแหล่งฝึก)/ลาป่ว ย ไม่เกิน ๑ วันต่อผลั ด หาก
ระยะเวลาฝึ กไม่เพีย งพอ นิ สิต/นักศึกษาต้องฝึ กเพิ่มเติมให้ครบตามที่กาหนด และต้องขออนุญาต
อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเป็นลายลักษณ์อักษร (การลากิจให้ลาล่วงหน้า การลาป่วยให้แจ้งทางโทรศัพท์
ให้เร็วที่สุดในวันที่ลา และส่งใบลาในวันแรกที่กลับมาฝึกปฏิบัติงาน) หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอัน
ควรตามดุลยพินิจของอาจารย์ประจาแหล่งฝึกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถพิจารณาให้ตก
ในรายวิชานั้น ๆ
๗.๘ นิสิต/นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม “ข้อกาหนด” ของคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และห้าม
นิสิต/นักศึกษาประพฤติตนในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนิสิต/นักศึกษาและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๙ นิสิต/นักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ให้ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน
และ/หรือผู้ประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
๘. ควำมรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษำในระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติทั่วไปในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานแล้ว นิสิต/นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
๘.๑ นิสิต/นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ
๘.๒ นิสิต/นักศึกษามีพันธกิจที่จะต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลหรือความลับที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือจากเอกสาร เวชระเบียนของโรงพยาบาล หรือของกลุ่มงานเภสัชกรรม
๘.๓ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้สูงสุดต้องการความเชื่อถือและความสุภาพต่อ
กัน ระหว่างอาจารย์ประจาแหล่งฝึกกับนิสิต/นักศึกษา
๔

๘.๔ นิสิต/นักศึกษา ต้องไม่เปิ ดเผยคาถามหรือข้อข้องใจที่มีต่อคาแนะนาของอาจารย์ประจาแหล่งฝึกในที่
สาธารณะ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาอาจพู ด คุ ย กั บ อาจารย์ ป ระจ าแหล่ ง ฝึ ก อย่ า งเป็ น ส่ ว นตั ว โดยการ
วิพากษ์วิจารณ์จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ และด้วยความเคารพต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๘.๕ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกว่าผลจากการกระทาของนิสิต/นักศึกษา อาจส่งผลต่ออาจารย์ประจาแหล่งฝึก
และแหล่งฝึก แม้จะสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานแล้ว
๘.๖ นิสิต/นักศึกษาพึงตระหนักถึงการเสียสละและขยันฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาก
ที่สุดจากการฝึกปฏิบัติงาน
๘.๗ นิสิต/นักศึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ในข้อจากัดที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน
๘.๘ นิสิต/นักศึกษาพึงระลึกเสมอว่าสภาวะแวดล้อมของการฝึกปฏิบัติงานอาจไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์
ของนิสิต/นักศึกษา จึงควรปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ
หมำยเหตุ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

๕

๖

กำรฝึกปฏิบัติงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Nephrology)
จุดมุ่งหมำย
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชบาบัดมาใช้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยโรคไต
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการฝึก ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต มีความสามารถ
ดังต่อไปนี้
๑. ระบุ และอธิบายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในทีมรักษาพยาบาล (health care team)
ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อก่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย
๒. ทราบถึงข้อจากัดต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๓. ปฏิบัติงานให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใน
เวลาที่เหมาะสม โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถ
๓.๑ จัดทาแฟ้มประวัติของผู้ป่วย (patient profile) โดยมุ่งเน้นที่ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยและ
การดาเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SOAP note หรือที่มีหลักการคล้ายกัน
๓.๒ วิเ คราะห์ แ ผนการใช้ ย า และการติ ด ตามการใช้ย า รวมทั้ง ให้ ข้ อ คิด เห็ น ที่ เ หมาะสมต่ อ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นในกรณีที่มีปัญหา
๓.๓ ติดตามการใช้ยา และระบุปัญหาการบาบัดด้านยา (drug therapy problems) พร้อมทั้ง
วางแผน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๓.๔ ให้ความรู้ และคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วยในเรื่องของยา โรค และการ
ดูแลรักษาตนเอง ก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล (discharged counseling)
๔. ให้คาแนะนาแก่บุคลากรทางสาธารณสุขในแง่
- Drug product selection
- Pharmacokinetic and drug dosage regimen
- Drug interactions and adverse drug effects
- Pharmacotherapeutic regimen and monitoring plan
- Drug administration
๕. สามารถค้นหา เลือก วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ และให้ บริการสารสนเทศทางยาแก่แพทย์
พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสม
๗

๖. สื่อสารกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. จั ด ท าบั น ทึ ก กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ บ าลเภสั ช กรรม ตั ว อย่ า งเช่ น
discharged counseling note, pharmacokinetic note, medication history note, patient
transfer note เป็นต้น เพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมีความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย
๘. แก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่ม มีความมั่นใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๙. มีความรู้ และความเข้าใจเป็นอย่างดีในหลักการใช้ยาบาบัดรักษา และติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ อย่างน้อยควรจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
๙.๑ Acute kidney injury (AKI)
๙.๒ Chronic kidney disease (CKD): CKD stage without renal replacement therapy,
CKD with peritoneal dialysis, hemodialysis, kidney transplantation
๙.๓ อื่นๆ ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

แนวทำงกำรฝึกปฏิบัติงำน
ในการฝึกปฏิบัติงานนี้ นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เข้าร่วมในกิจกรรมประจาวันของแหล่งฝึก ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒. ปฏิบัติงานให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
๓. ให้บริการสารสนเทศทางยาแก่ผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๔. ค้นหา เลือก และวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ จากเอกสารและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๕. จั ดทาเอกสาร แผ่ น พับ หรื อเครื่องมือ อื่น ๆ เพื่อใช้ในการให้ ความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ประจาแหล่งฝึก

๘

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำน
สัปดำห์
กิจกรรม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
๑
- แนะนาเกี่ยวกับการจัดตั้งและระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ ยโรคไตและระบบ อาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก
การปฏิบัติงาน
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโรคไต อย่างน้อย ๓ ราย/วัน*
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๒
อาจารย์ประจาแหล่ง
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยโรคไต อย่างน้อย ๕ ราย/วัน*
ฝึก
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๓
อาจารย์ประจาแหล่ง
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยโรคไต อย่างน้อย ๕ ราย/วัน*
ฝึก
- นาเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ ๑
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๔
อาจารย์ประจาแหล่ง
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยโรคไต อย่างน้อย ๕ ราย/วัน*
ฝึก
- นาเสนอ และประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และ/หรือการดูแลผู้ป่วย
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๕
อาจารย์ประจาแหล่ง
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยอย่างน้อย ๕ ราย/วัน*
ฝึก
- ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร (academic in-service)
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
๖
อาจารย์ประจาแหล่ง
- ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วยอย่างน้อย ๕ ราย/วัน*
ฝึก
- นาเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ ๒
- นาเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง หรือพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไต
- ประเมินพฤติกรรม ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกมอบหมาย
หมำยเหตุ: * การจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเป็ น แนวทางส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าแหล่ งฝึ ก ซึ่ ง อาจปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
สถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่งฝึก

๙

กำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติงำน
๑. การประเมินผลโดยอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
๑.๑ รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน
๑.๒ การนาเสนอกรณีศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ อื่นๆ ตามที่แต่ละสถาบันกาหนด
๒. การประเมินโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
๒.๑ ควำมประพฤติและทัศนคติ
๒.๒ ทักษะกำรฝึกปฏิบัติงำน
๒.๒.๑ แบบ-ป-๒/๑-HCT: แบบประเมินทักษะการสื่อสารในงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์
๒.๒.๒ แบบ-ป-๒/๒-PT: แบบประเมินทักษะการสื่อสารในงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมกับผู้ป่วย/ผู้ให้การดูแล
๒.๒.๓. แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion: แบบประเมินการอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกี่ยวกับการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้
รับมอบหมาย
๒.๓ งำนมอบหมำย
๒.๓.๑ แบบ-ป-๓/๒-Formal case: แบบประเมินการอภิปรายกรณีศึกษา
และการนาเสนอกรณีศึกษา อย่ำงน้อย ๒ กรณีศึกษำ
๒.๓.๒ แบบ-ป-๔: การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
หรือนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อนาไปใช้บริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
๒.๓.๓ แบบ-ป-๕: การให้ความรู้ในองค์กร (academic in-service)
แก่บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง*

ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๗๐
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

หมำยเหตุ *ในกรณีที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเห็นสมควรว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผู้ป่วย สามารถจัดอบรมให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้ แทนการให้ความรู้ในองค์กรแก่บุคลากรสาธารณสุข
หรือนิสิต/นักศึกษา

๑๐

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต
กิจกรรมที่กำหนด

เกณฑ์กำหนด

๑. การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด (patient care
round, ward round, หรือ pharmacy round)
๒. การจัดทาแฟ้มประวัติ พร้อมบันทึกกระบวนการทาง
เภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วย (จานวนผู้ป่วยที่
รับผิดชอบต่อวัน ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ป่วยใหม่ทุกวัน)
๓. การให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาและสุขภาพ รวมถึง
การให้คาปรึกษาก่อนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล แก่
ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้อง
๔. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกี่ยวกับ
การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย (case
discussion)
๕. การนาเสนอกรณีศึกษา (formal case
presentation)
๖. การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club)
๗. การให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในองค์กร

แบบประเมิน

ร้อย
ละ

ทุกวันทาการ
≥ ๓ ราย/วัน*

ป-๒/๑-HCT
และ
ป-๒/๒-PT

๒๐

ป-๓/๑-Case
Discussion

๒๐

≥๓ ราย/วัน
≥๓ ครั้ง/
สัปดาห์**
≥๒ กรณีศึกษา
≥๑ ครั้ง
≥๑ เรื่อง (ครั้ง)
***

(academic in-service)

ป-๓/๒-Formal
Case
ป-๔

๑๐

ป-๕

๑๐

๑๐

๘. กิจกรรมอื่นๆ ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมำยเหตุ แต่ละกิจกรรมสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของแหล่งฝึก
* ขึ้นกับความยากง่ายของกรณีศึกษาตามการพิจารณาของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
** รูปแบบของ case discussion เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับผลการตรวจติดตามผู้ป่วยและแผนการรักษาในแต่ละวัน
ประกอบด้วย
- การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การสืบค้นปัญหา การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการติดตาม
การใช้ยาของผู้ป่วย โดยพยายามทาทุกกรณีศึกษาในแต่ละครั้งที่อภิปรายกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม
- ใช้แบบประเมินเดียวกับกำรนำเสนอกรณีศึกษำ (แบบ ป-๓)
***หมำยเหตุ *ในกรณีที่อาจารย์ประจาแหล่งฝึกเห็นสมควรว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
สามารถจัดอบรมให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้

๑๑

แบบบันทึกสรุปกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติงำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยโรคไต
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.......................................................................รหัสประจำตัว......................................................
แหล่งฝึก.....................................................ระหว่ำงวันที.่ .............................ถึง..............................รวม.............วัน
กิจกรรมที่กำหนด
เกณฑ์
ปฏิบัติจริง
๑. การเข้าร่วมทีมรักษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย (patient care
ตามแหล่งฝึกกาหนด
round or ward round)
๒. การจัดทาแฟ้มประวัติ สืบค้นปัญหา เสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหา
≥๓ ราย/วัน*
ที่เกิดขึ้น และติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย
๓. การให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ หรือ
≥๓ ราย/วัน
ผู้เกี่ยวข้อง (ราย)
๔. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกเกีย่ วกับการติดตามการ
≥๓ ครั้ง/สัปดาห์**
ใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย (case discussion)
๕. การนาเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation)
≥๒ กรณีศึกษา
๖. การบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือนิสิต/นักศึกษา
≥๑ ครั้ง
(academic in-service)
๗. การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (journal club)
≥๑ ครั้ง
๘. กิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่แหล่งฝึกกาหนด
หมำยเหตุ: * การจัด กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานเป็น แนวทางสาหรับอาจารย์ประจาแหล่ งฝึกซึ่ งอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่งฝึก
** รูปแบบของ case discussion เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในแต่ละวันของผู้ป่วย ประกอบด้วย
- การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การสืบค้นปัญหา การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการติดตามการ
ใช้ยาของผู้ป่วย โดยพยายามทาทุกกรณีศึกษาในแต่ละครั้งที่อภิปรายกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อนักศึกษำ......................................................................
ลงชื่ออำจำรย์ประจำแหล่งฝึก..............................................
๑๒

แบบ-ป-๑
แบบประเมินควำมประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษำ
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก

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

คำชี้แจง
ให้ท่านทาเครื่องหมายกากบาท () ในช่องผลการประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษำจะต้องผ่ำนทั้ง ๕ หัวข้อกำรประเมินพฤติกรรมและควำม
เป็นวิชำชีพ ถึงจะผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ และการประเมินในส่วนนี้จะไม่ถูกนามาคิดเป็น
คะแนนในการประเมินผลการเรียนของนิสิต/นักศึกษา (เกรด A-F)
หากนิสิต/นักศึกษาได้รับการประเมิน “ ไม่ผ่ำน ” ในหัวข้อการประเมินพฤติกรรมและความเป็นวิชาชีพ
ข้อใดข้อหนึ่ง ในการประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝีกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะถือว่ำนิสิต/นักศึกษำ “ไม่ผ่ำน” การฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้น ๆ
U

U

U

U

U

U

U

U

หมำยเหตุ
- ในสัปดาห์ที่ ๓ การประเมิน “ไม่ผ่ำน” ในหัวข้อใด ให้เภสัชกรประจาแหล่งฝึกแจ้งนิสิต/นักศึกษาให้ปรับปรุง
ตัว และทาการประเมินอีกครั้งในสัปดาห์ที่ ๖
- การประเมิน “ไม่ผ่ำ น” ในหัว ข้อใดหัว ข้อหนึ่ง เมื่อสิ้ นสุดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (สั ปดาห์ ที่ ๖) นิสิ ต/
นักศึกษาจะได้รับการประเมิน “ไม่ผ่ำน” ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้น ๆ
U

๑๓

แบบ-ป-๑
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ...............................................................................รหัสประจำตัว......................................................
ปฏิบัติงำน..................................................................ชื่อแหล่งฝึก.............................................................ผลัดที.่ ..........
ผลกำรประเมิน
สัปดำห์ที่ ๓ สัปดำห์ที่ ๖
ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

หัวข้อกำรประเมิน

คำอธิบำย

๑. ควำมเสียสละ
และเอำใจใส่ต่อ
กำรฝึกปฏิบัติงำน
วิชำชีพ

นิสิต/นักศึกษามีความตั้งใจและทุ่มเทในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มี
ความเอาใจใส่ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเป็นสาคัญ ปฏิบัติ
ตัวต่อผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ และเห็นต่อประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง

๒. ควำมซื่อสัตย์
นิสิต/นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติได้ครบทุกข้อดังนี้
และจรรยำบรรณ ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
วิชำชีพ
ปฏิบัติตามคาเตือ นและข้อ แนะนาต่าง ๆ ของเภสั ชกรพี่เลี้ ยงอย่า ง
เคร่งครัด
ไม่กระทาผิดหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
กล้ายอมรับในสิ่งที่ปฏิบัติผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นรวมทั้งผลงานของตนเองในอดีตมานาเสนอ
ซ้าในการฝึกปฏิบัติงาน
๓. ควำมเคำรพผู้อื่น นิสิ ต/นัก ศึก ษามี ความประพฤติที่ เ หมาะสมด้ วยความเคารพทั้งต่ อ
ผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยงและทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ครบทุกข้อดังนี้
ต้องเคารพต่อความรู้สึก ความต้องการ ความคิด และความคิดเห็นหรือ
ข้อวิพากษ์ของผู้อื่น
เป็นผู้รับฟังที่ดีต่อทั้งผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และทีมสหสาขาวิชาชีพ
และสามารถตอบรับต่อคาวิพากษ์ ข้อแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ
และพฤติกรรมจากผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
เคารพตามสิทธิของผู้ป่วย
ใช้คาพูดเหมาะสม สุภาพ ถูกกาลเทศะ
๔. ควำมเป็นวิชำชีพ นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็นวิชาชีพ ดูน่าเชื่อถือ
เภสัชกรรม
มีการแต่งกายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่าง
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาและพฤติกรรมของตน

๑๔

แบบ-ป-๑
ผลกำรประเมิน
สัปดำห์ที่ ๓ สัปดำห์ที่ ๖
ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

หัวข้อกำรประเมิน

คำอธิบำย

๕. ควำมใฝ่รู้ และ
ควำมพยำยำมใน
กำรฝึกปฏิบัติงำน
วิชำชีพ

นิสิต/นักศึกษามีความใฝ่รู้ ความพยายามในการพัฒนาตนเองให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึก ได้ครบทุกข้อดังนี้
มีการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
มีการขอคาแนะน าปรึก ษากับ เภสัชกรพี่เ ลี้ยงเมื่อพบปัญหาหรือข้ อ
สงสัยในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับระดับ
ของนิสิต/นักศึกษา

๖. ควำมรับผิดชอบ
ในกำรฝึก
ปฏิบัติงำน
วิชำชีพ

นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้ครบทุก
ข้อดังนี้
มาฝึกปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ไม่ขาดการฝึกปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผล
หรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

กำรสะท้อน (feedback) ให้แก่นิสิต/นักศึกษำ
สัปดำห์ที่
จุดแข็ง
๓

จุดที่ควรปรับปรุง

๖

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)
๑๕

แบบ-ป-๒/๑-HCT
แบบประเมินทักษะกำรสื่อสำรในงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
คำอธิบำย
Mini-CEx (Mini clinical evaluation) เป็นการประเมินแบบ workplace-based assessment ที่มุ่ง
ประเมินทักษะทำงคลินิก (clinical skill) ของนิสิต/นักศึกษาในสถานการณ์จริง (บุคลำกรสำธำรณสุขจริง) โดย
มีอำจำรย์แหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน นิสิต/นักศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ ทักษะการสื่อสารกับบุคลากรสาธารณสุข
(psychomotor domain) และความเป็นวิชาชีพ (professional domain) โดยมุ่งเน้นทักษะในกำรเผชิญหน้ำ
(encounter) กับบุคลำกรสำธำรณสุข กระบวนการตัดสินใจ และกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรสื่อสำร เพื่อให้
ได้ผลการสื่อสารที่ดี โดยอาจประเมินหลายครั้ง และประเมินเป็น formative
กำรเตรียมตัวประเมิน มีขั้นตอนดังนี้
๑. อาจารย์แหล่งฝึกเตรียมคุยกับบุคลากรสาธารณสุขไว้ล่วงหน้า โดยขออนุญาตบุคลากรสาธารณสุขว่าจะมี
นิสิต/นักศึกษามาฝึกปฏิบัติ
๒. อาจารย์แหล่งฝึกแนะนาขั้นตอน เกณฑ์การประเมินแก่นิสิต/นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน และให้นิสิต/
นักศึกษาเลือกว่าจะสื่อสารกับบุคลากรสาธารณสุขในประเด็นใด
๓. อาจารย์แหล่งฝึกให้นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติ โดยทาหน้าที่เฝ้าดู และให้การช่วยเหลือเฉพาะเมื่อจาเป็น
อาจารย์ไม่ควรช่วยนิสิต/นักศึกษาในการสื่อสาร การสื่อสารจะใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที
๔. หลังเสร็จสิ้นการสื่อสาร อาจารย์แหล่งฝึกให้นิสิต/นักศึกษาสะท้อนกลับ (reflection) และอาจารย์แหล่งฝึก
ให้การป้อนกลับ (feedback) ผลการประเมินให้นิสิต/นักศึกษาทราบ ใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที ดังนี้
๔.๑ Reflection: ให้อาจารย์แหล่งฝึกถาม ๓ คาถามเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาสะท้อนกลับ ดังนี้ ๑) เมื่อสักครู่
นี้ได้ทาอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร ๒) ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ๓) จะนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างไร เน้น
ให้นิสิต/นักศึกษาพรรณา และอาจารย์แหล่งฝึกคอยปรับแก้ไขหากมีความเข้าใจผิด
๔.๒ Feedback: โดยแจ้ งสิ่ งที่นิสิต/นักศึกษาปฎิบัติทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงสลั บกัน (feedback
sandwich) ในส่ว นที่ร ะบุข้อที่ควรปรับปรุงควรมีลั กษณะดังนี้ เป็นความจริง ไม่มีการเพิ่มเติม
ความเห็น บอกวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน

๑๖

แบบ-ป-๒/๑-HCT
แบบประเมินทักษะกำรสื่อสำรในงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นั กศึกษาตามเกณฑ์ที่ระบุที่ตรงกับทักษะและความสามารถ
ของนิสิ ต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) จากนั้นจึงให้ ระบุ
คะแนนในช่วงเกณฑ์ที่ตรงตามความสามารถของนิสิต/นักศึกษาโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลขของ
หัวข้อที่ประเมิน กรณีไม่สามารถประเมินในหัวข้อนั้นได้ให้ทาเครื่องหมาย  ลงตรงช่อง N/A ทั้งนี้ควรทำกำร
ประเมินนิสิต/นักศึกษำอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง และควรให้ feedback นิสิต/นักศึกษำทุกครั้ง โดยจะคิดคะแนนให้
จำกครั้งที่ทำได้สูงสุด
เกณฑ์กำรสื่อสำรกับสหวิชำชีพด้วย SBAR เทคนิค
S - Situation: ผู้รายงานระบุสถานการณ์อย่างสั้น ๆ ได้แก่ การระบุตัวผู้รายงาน โดยเริ่มต้นแจ้งชื่อ ตาแหน่ง
ของตนเอง แจ้งชื่อผู้ป่วยและจุดที่ผู้ป่วยกาลังรับการรักษา หรือหมายเลขห้อง รายงานสภาพปัญหาของ
ผู้ป่วยที่พบแบบรวบรัดกระชับ เวลาที่เกิด ความรุนแรง
B - Background: ข้อมูลภู มิหลังเกี่ยวกับสถานการณ์ ได้แก่ การให้ข้อมูลทางคลินิคหรือตอบคาถามที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เช่น วันที่เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรคตอนแรกรับการรักษา รายการยาที่
ผู้ป่วยใช้ สารน้าที่กาลังให้อยู่ ประวัติแพ้ยา ประวัติการใช้ยาเดิม เป็นต้น รายงานสัญญาณชีพล่าสุด ผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวันเวลาที่ทาการทดสอบ ผลการทดสอบครั้งที่แล้วเพื่อเปรียบเทียบ (ถ้ามี)
ข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ (ถ้ามี)
A - Assessment: การประเมินผู้ป่วย ได้แก่ การสรุปสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ในมุมมองของตนเอง
รายงานสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็น ภาวะรุนแรงของปัญหา เช่น ผู้ป่วยมีปัสสาวะสีน้าตาลอ่อน ผลการวิเคราะห์
และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ของตนเอง ปัญหานี้เป็นปัญหารุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิตหรือไม่
R - Recommendation: ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้ป่วย อะไรที่คิดว่าจาเป็นสาหรับผู้ป่วย ข้อเสนอแนะหรืออะไรที่จาเป็นในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย ท่าน
คิดว่าทางออกอะไรที่สามารถเสนอแก่แพทย์ อะไรที่คิดว่าต้องการจากแพทย์ในการช่วยให้อาการของ
ผู้ป่วยดีขึ้น

๑๗

แบบ-ป-๒/๑-HCT
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ..........................................................................................................................รหัสประจำตัว........................................................
ปฏิบัติงำน.......................................................ชือ่ แหล่งฝึก...................................................................................................................ผลัดที.่ .............
วัตถุประสงค์กำรสื่อสำร…………………………..................................................................................................................................................................
สถำนที่ประเมิน  ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก  ร้านยา  อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................
บุคลำกรที่นิสิต/นักศึกษำสื่อสำรด้วย  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................
ควำมยำก/ง่ำย* (*ผู้ประเมินเป็นผู้ตัดสินใจว่ามีความยาก/ง่ายในระดับใด)
 ง่าย
 ปานกลาง
 ยาก
หัวข้อ
ดีมำก
ดี
ผ่ำน
ควรปรับปรุง
น้ำหนัก
กำรประเมิน
(๑๐ คะแนน)
(๘-๙ คะแนน)
(๖-๗ คะแนน)
(๐-๕ คะแนน)
๑. ทักษะ
๑
 สื่อสารกับบุคลากรสาธารณสุขได้  สื่อสารกับบุคลากร
 สื่อสารกับ
 สื่อสารกับบุคลากร
กำร
อย่ำง เหมำะสม และสอดคล้อง
สาธารณสุขได้อย่ำง
บุคลากรสาธารณสุข สาธารณสุขได้อย่ำงไม่
สื่อสำร
ตามเกณฑ์การสื่อสารกับ สหวิชาชีพ เหมำะสม และ
ได้อย่ำงเหมำะสม เหมำะสม หรือไม่
ด้วยเทคนิค SBAR
สอดคล้องตามเกณฑ์
และสอดคล้องตาม สอดคล้องตามเกณฑ์
การสื่อสารกับสหวิชาชีพ
 สื่อสารด้วย soft skills ได้อย่าง การสื่อสารกับสหวิชาชีพ เกณฑ์การสื่อสาร
ด้วย เทคนิค SBAR
กับสหวิชาชีพด้วย ด้วย เทคนิค SBAR (ดู
เหมาะสม เช่น การใช้น้าเสียง
รายละเอียด SBAR ที่
สายตา
 สื่อสารอย่างเป็นลาดับ เทคนิคSBAR
คาอธิบายด้านบน)
 สื่อสารซักประวัติได้อย่างครบถ้วน ขั้นตอน ไม่วกวน
อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ไม่วกวน
 บริหารจัดการเวลาการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
คะแนนที่ได้




  
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๑ = __
๒. ควำม
๒
 มีบุคลิกดูนา่ เชื่อถือและแสดงออก  มีบุคลิกดูนา่ เชื่อ ถือ  มีบุคลิกดู
 มีบุคลิกดูไม่น่ำเชื่อถือ
เป็น
ให้เห็นถึงควำมเป็นเภสัชกรมือ
และแสดง ออกให้เห็น น่ำเชื่อถือ
 ใช้กิริยา ท่าทาง หรือ
วิชำชีพ อำชีพอย่ำงชัดเจน
ถึงควำมเป็นเภสัชกรมือ  ใช้กิริยา ท่าทาง วาจาที่ไม่ให้เกียรติแก่
อำชีพอย่ำงชัดเจน
และวาจาที่ให้
บุคลากรสาธารณสุข
 ใช้กิริยาท่าทาง และวาจาที่ให้
เกียรติแก่บุคลากรสาธารณสุข
 ใช้กิริยาท่าทาง และ เกียรติแก่บุคลากร
ตลอดเวลำ
วาจาทีใ่ ห้เกียรติแก่
สาธารณสุข
 ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ในกาปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข
ตลอดเวลำ
ของบุคลากรสาธารณสุขอื่น
คะแนนที่ได้




  
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๒ = __
๓. กำร
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยนาข้อมูล ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจอย่างมี
ตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผล
๒
ตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกหลักฐำน
โดยนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เหตุผล โดยนา
หรือไม่นาข้อมูลที่
ทำงวิชำกำรมาใช้ประกอบการ
พร้อมทั้งยกหลักฐำน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา เกี่ยวข้องมาใช้
ตัดสินใจ
ทำงวิชำกำรมาใช้
ใช้ประกอบการ
ประกอบการตัดสินใจ
ตัดสินใจโดยคานึงเป้าหมายของการ ประกอบการตัดสินใจ
ตัดสินใจ
รักษาเป็นสาคัญ
คะแนนที่ได้





 
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๒ = __

ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

คะแนนทีป่ ระเมินได้
๕๐
๑๘

คะแนน

๑๐

คะแนน

แบบ-ป-๒/๑-HCT
กำรสะท้อนให้แก่นิสิต/นักศึกษำ
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๑๙

แบบ-ป-๒/๒-PT
แบบประเมินทักษะกำรสื่อสำรในงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมกับผู้ป่วย/ผู้ให้กำรดูแล
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
คาอธิบาย
Mini-CEx (Mini clinical evaluation) เป็นการประเมินแบบ workplace-based assessment ชนิด
หนึ่ง โดยมุ่งประเมินทักษะทำงคลินิก (clinical skill) ของนิสิต/นักศึกษา ในสถานการณ์จริง (ผู้ป่วยจริง) โดยมี
อำจำรย์แหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน ทักษะทางคลินิกดังกล่าวจะประเมินนิสิต/นักศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ ทักษะ
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย (psychomotor domain) และความเป็นวิชาชีพ (professional domain) โดยมุ่งเน้น
ทั ก ษะในกำรเผชิ ญ หน้ ำ (encounter) กั บ ผู้ ป่ ว ย กระบวนการตั ด สิ น ใจ และกำรปฏิ บั ติ ต ำมเกณฑ์ ก ำร
สัมภำษณ์ผู้ป่วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เภสัชกรต้องการจากผู้ป่วย เช่น การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา ได้อย่างถูกต้อง
โดยอาจประเมินหลายครั้ง และประเมินเป็น formative
กำรเตรียมตัวประเมิน มีขั้นตอนดังนี้
๑. อาจารย์แหล่งฝึกเตรียมหาข้อมูลผู้ป่วยไว้ล่วงหน้า โดยขออนุญาตผู้ป่วยว่าจะมีนิสิต/นักศึกษามาฝึกปฏิบัติ
๒. อาจารย์แหล่งฝึกแนะนาขั้นตอน เกณฑ์การประเมินแก่นิสิต/นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน และให้นิสิต/
นักศึกษาเลือกว่าจะสัมภาษณ์ผู้ป่วยในประเด็นใด เช่น การสัมภาษณ์การแพ้ยา
๓. อาจารย์แหล่งฝึกให้นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติ โดยทาหน้าที่เฝ้าดู และให้การช่วยเหลือเฉพาะเมื่อจาเป็น เช่น
ผู้ป่วยเริ่มเหนื่อยจากการให้สัมภาษณ์ อาจารย์ไม่ควรช่วยนิสิต/นักศึกษาสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะใช้
เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที
๔. หลังเสร็จสิ้นการสื่อสาร อาจารย์แหล่งฝึกจะสะท้อน (reflection) หรือแจ้ง (feedback) ผลการประเมินให้
นิสิต/นักศึกษาทราบ ใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที โดยใช้วิธีดังนี้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือร่วมกัน
๔.๑ Refection: ถาม ๓ คาถาม คือ ๑) เมื่อสักครู่นี้ได้ทาอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร ๒) ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ๓)
จะนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างไร เน้นให้นิสิต/นักศึกษาพรรณา และอาจารย์แหล่งฝึกคอย
ปรับแก้ไขหากมีความเข้าใจผิด
๔.๒ Feedback: โดยแจ้ งสิ่ ง ที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ กษาปฎิ บั ติ ทั้ ง ข้ อ ดีแ ละข้ อ ควรปรั บปรุ ง สลั บ กั น (feedback
sandwich) ในส่ ว นที่ ร ะบุ ข้ อ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ควรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ เป็ น ความจริ ง ไม่ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม
ความเห็น บอกวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน

๒๐

แบบ-ป-๒/๒-PT
แบบประเมินทักษะกำรสื่อสำรในงำนบริบำลทำงเภสัชกรรมกับผู้ป่วย/ผู้ให้กำรดูแล
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ระบุที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/
นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) จากนั้นจึงให้ระบุคะแนนในช่วงเกณฑ์ที่ตรง
ตามความสามารถของนิสิต/นักศึกษาโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลขของหัวข้อที่ประเมิน กรณีไม่สามารถประเมินใน
หัวข้อนั้นได้ให้ทาเครื่องหมาย  ลงตรงช่อง N/A ทั้งนี้ควรทำกำรประเมินนิสิต/นักศึกษำอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง และควรให้
feedback นิสิต/นักศึกษำทุกครั้ง โดยจะคิดคะแนนให้จำกครั้งที่ทำได้สูงสุด
เกณฑ์กำรสัมภำษณ์ผู้ป่วย

การกล่าวทักทาย แนะนาตนเอง
ถามชื่อนามสกุลของผู้ป่วย อายุเท่าไร
กรณีสัมภำษณ์ควำมเจ็บป่วย: การถามอาการผิดปกติที่มาพบแพทย์/เภสัชกร โดยต้องมีลักษณะของคาถามปลายเปิด ถาม
อาการผิดปกติหลัก อาการผิดปกติอื่น ๆ อาการรุนแรงที่ต้องพบแพทย์ และคาถามปิดในกรณีต้องการแยกโรค, การถามถึง
การใช้ยา และสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการผิดปกติก่อนมาพบเภสัชกร, การถามถึงอาชีพ/สิ่งแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องกับความ
เจ็บป่วย (ทั้งนี้รวมถึงการสูบบุหรี ดื่มแอลกอฮอล์ และใช้ยาเสพติด), การถามถึงอาการป่วยของคนในครอบครัว (เพื่อ
ประเมินโรคติดต่อหรือโรคระบาด), การถามถึงประวัติโรคประจาตัว และยาอื่น ๆ ที่ใช้ประจา (เพื่อประเมินโรค/ยาที่ทาให้
เกิดอาการสาคัญนั้น หรือถามเมื่อเภสัชกรนึกได้แล้วว่าจะจ่ายยาอะไร และต้องการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยา), การถาม
ประวัติการแพ้ยา, การถามเพื่อประเมินโอกาสที่ผู้ป่วยท้องหรือให้นมบุตร, การสรุปอาการโดยเภสัชกร และขอบคุณผู้ป่วย
กรณีสัมภำษณ์ประวัติกำรแพ้ยำ: การถามชื่อยาที่ใช้ และรายละเอียดของการใช้ , มีอาการอย่างไร และระยะเวลาที่เกิด
อาการ, มีอาการอื่นที่เกิดขึ้น เช่น อาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ , ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเกิดอาการภายหลังจากที่
ผู้ป่วยได้รับยา, สาเหตุที่ผู้ป่วยได้รับยา, มียาชนิดอื่นที่ได้รับพร้อมกับเวลาที่เกิดอาการหรือไม่, ผู้ป่วยได้รับการรักษาการแพ้
ยาหรือไม่ อย่างไร, ผู้ป่วยเคยมีอาการแพ้ยาจากการได้รับยาที่มี cross-reactivity ก่อนหน้านี้หรือไม่, ผู้ป่วยเคยได้รับยา
ชนิดนี้หรือยากลุ่มนี้มาก่อนหรือไม่ และผู้ป่วยเคยมีอาการดังกล่าวแม้ว่าไม่ได้รับยามาก่อนหรือไม่ และขอบคุณผู้ป่วย
กรณีสัมภำษณ์ประวัติกำรใช้ยำ: การถามชื่อยาทั้งชื่อสามัญทางยาและชื่อการค้า วิธีใช้ยา การเก็บรักษา การลืมใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรอื่น ๆ ที่ใช่ร่วม และขอบคุณผู้ป่วย
กำรให้คำแนะนำปรึกษำทำงยำแก่ผู้ป่วย: วันนี้มาพบแพทย์เพราะอะไร, ผลการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิต , การ
ใช้ prime questions ๓ ข้อ, การใช้เทคนิค show and tell, ให้ข้อมูลยาครบถ้วน โดยเฉพาะยาใหม่หรือยาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ใหม่, ให้ผู้ป่วยทวน, มีคาถามอะไรอีกหรือไม่ และขอบคุณผู้ป่วย

๒๑

แบบ-ป-๒/๒-PT
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ..........................................................................................................................รหัสประจำตัว........................................................
ปฏิบัติงำน.......................................................ชือ่ แหล่งฝึก...................................................................................................................ผลัดที.่ .............
วัตถุประสงค์กำรสื่อสำร…………………………..................................................................................................................................................................
สถำนที่ประเมิน  ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก  ร้านยา  อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................
บุคลำกรที่นิสิต/นักศึกษำสื่อสำรด้วย  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................
ควำมยำก/ง่ำย* (*ผู้ประเมินเป็นผู้ตัดสินใจว่ามีความยาก/ง่ายในระดับใด)
 ง่าย
 ปานกลาง
 ยาก
หัวข้อ
ดีมำก
ดี
ผ่ำน
ควรปรับปรุง
น้ำหนัก
กำรประเมิน
(๑๐ คะแนน)
(๘-๙ คะแนน)
(๖-๗ คะแนน)
(๐-๕ คะแนน)
๑. ทักษะ
๑
 สื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่ำง
 สื่อสารกับผู้ป่วยได้
 สื่อสารกับผู้ป่วย  สื่อสารกับผู้ป่วยได้
กำร
เหมำะสม และสอดคล้องตามเกณฑ์ อย่ำง เหมำะสม และ
ได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไม่เหมำะสม
สื่อสำร
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย
สอดคล้องตามเกณฑ์การ และสอดคล้องตาม หรือไม่สอดคล้องตาม
สัมภาษณ์ผู้ป่วย
เกณฑ์การสัมภาษณ์ เกณฑ์การสัมภาษณ์
 สื่อสารซักประวัติได้อย่าง
ผู้ป่วย (ดูรายละเอียด
ครบถ้วนอย่างเป็นลาดับขั้นตอน ไม่  สื่อสารอย่างเป็นลาดับ ผู้ป่วย
เกณฑ์การสัมภาษณ์
วกวน
ขั้นตอน ไม่วกวน
ผู้ป่วยที่คาอธิบาย
 สื่อสารด้วย soft skills ได้อย่าง
ด้านบน
เหมาะสม เช่น การใช้น้าเสียง สายตา
 บริหารจัดการเวลาในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม
คะแนนที่ได้




      
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๑ = __
๒. ควำม
๒
 มีบุคลิกดูนา่ เชื่อถือและแสดงออก  มีบุคลิกดูนา่ เชื่อถือและ  มีบุคลิกดู
 มีบุคลิกดูไม่
เป็น
ให้เห็นถึงควำมเป็นเภสัชกรมือ
แสดงออกให้เห็นถึงควำม น่ำเชื่อถือ
น่ำเชื่อถือ
วิชำชีพ อำชีพอย่ำงชัดเจน
เป็นเภสัชกรมืออำชีพ
 ใช้กิริยา ท่าทาง  ใช้กิริยา ท่าทาง
อย่ำงชัดเจน
และวาจาที่ให้
หรือวาจาทีไ่ ม่ให้
 ใช้กิริยาท่าทาง และวาจาที่ให้
เกียรติแก่ผู้ป่วยตลอดเวลำ
เกียรติแก่ผู้ป่วย
เกียรติแก่ผู้ป่วย
 ใช้กิริยาท่าทาง และ
วาจาทีใ่ ห้เกียรติแก่ผู้ป่วย
 ระมัดระวังการพูดในสิ่งที่เป็น
ตลอดเวลำ
ความลับของผู้ป่วย
คะแนนที่ได้




      
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๒ = __
๓. กำร
๒
 ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยนา
 ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ตัดสินใจอย่างมี  ตัดสินใจโดยไม่มี
ตัดสินใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยก
โดยนาข้อมูลที่
เหตุผล โดยนา
เหตุผล หรือไม่นา
หลักฐำนทำงวิชำกำรมาใช้
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการตัดสินใจ
หลักฐำนทำงวิชำกำร
มาใช้
มาใช้ประกอบการ
มาใช้ประกอบการ
ประกอบการ
ตัดสินใจ
 ตัดสินใจโดยคานึงความต้องการ
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
คะแนนที่ได้




      
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
x ๒ = __
ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

คะแนนที่ประเมินได้
๕๐
๒๒

คะแนน

๑๐

คะแนน

แบบ-ป-๒/๒-PT
กำรสะท้อนให้แก่นิสิต/นักศึกษำ
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๒๓

แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion
แบบประเมินกำรอภิปรำยร่วมกับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึกเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรใช้ยำของผู้ป่วย
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.........................................................รหัสประจำตัว................................ปฏิบัติงำน..................................ชื่อแหล่งฝึก............................................ผลัดที.่ .....
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ปร ะเมินทั้งในและ
นอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า (ซ้ายมือ) นิสิต/นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อ น และเมื่อนิสิ ต/นักศึกษามี
ความสามารถตรงตามเกณฑ์ในระดับใด จึงให้ท่านระบุคะแนนของนิสิต/นักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโด ยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่
ประเมินแต่ละหัวข้อ กรณีไม่สำมำรถประเมินในหัวข้อนั้นได้ให้ทำเครื่องหมำย  ลงตรงช่อง N/A
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนิสิต/นักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ “Subjective Information” อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ
๙ แก่นิสิต/นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อกำรประเมิน
๑. Problem
Identification
and
Prioritization
คะแนนที่ได้ x๒ = __
๒. Subjective
Information

คะแนนที่ได้ x๑ = __

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 สามารถเรียงลำดับควำมสำคัญของ
ปัญหา ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้
 ๑๐
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็น และสามารถระบุได้ว่ำข้อมูลที่
สำคัญใดที่ขำดหำยไป
 ๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ระบุปัญหาได้ครบถ้วน
๙

๘

 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด
คล้องกับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่าง
ถูก ต้อง ครบถ้วนตำมข้อมูลทีม่ ี
อยู่ แต่ยังไม่สามารถรู้ว่าข้อมูลที่
สาคัญใดที่หายไป
๙

๘

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วย  ไม่สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วยหรือ
หรือปัญหาจากการใช้ยาได้อย่ำง ปัญหาจากการใช้ยาได้ หรือระบุได้แต่ไม่
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น
๗

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด  ไม่สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้อง
คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
อย่างครอบ คลุมเป็นส่วนใหญ่ หรือ ระบุได้เพียงเล็กน้อย
 ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่  มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของผู้ป่วย
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒๔

๖

น้ำหนัก
๒

แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion
หัวข้อกำรประเมิน
๓. Objective
Information

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็น และสามารถระบุได้ว่ำข้อมูล
ที่สำคัญใดที่ขำดหำยไป

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

๔. Etiology/
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
Cause/ Risk
 สามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ/ปัจจัย
factors of
เสี่ยงกับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ
problem
identified ที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ยำและกำรปฏิบัติ
ตัว
คะแนนที่ได้ x๒ = __
 ๑๐
๕. Treatment
Goals

คะแนนที่ได้ x๒ = __

 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละ
ราย และบริบทในสถานการณ์จริง

 ๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน)
ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 สามารถระบุข้อมูล O ที่
 สามารถระบุข้อมูล O ที่สอด  ไม่สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้อง
สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยได้ คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตำม
อย่างครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ หรือ ระบุได้เพียงเล็กน้อย
ข้อมูลทีม่ ีอยู่ แต่ยังไม่สามารถรู้  ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่  มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้อง
ว่าข้อมูลที่สาคัญใดที่ขาดหายไป เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของผู้ป่วย
๙

๘

๗

 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ

 สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัย
เสี่ยงของปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่ำงตรงประเด็น

 ระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสีย่ งของ
ปัญหาของผู้ป่วยได้ครบถ้วน

๙

๘

๗

 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ระบุเป้าหมายที่เป็นไปตามเป้า
หมายของหลักฐานอ้างอิงทาง
วิชาการที่เลือกใช้ได้อย่ำงครบถ้วน
๙

๖

๖

 สามารถระบุเป้าหมายที่เป็น
ไปตามเป้าหมายของหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชา การที่เลือกใช้ได้
เป็นส่วนใหญ่

๘

๗
๒๕

๖

น้ำหนัก
๑

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒
 ไม่สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
ของปัญหาของผู้ป่วย (เน้นปัญหาหลัก)
หรือระบุได้แต่ไม่ตรงประเด็น

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒
 ไม่สามารถระบุเป้าหมายหลักที่เป็นไป
ตามเป้าหมายของแนวทางการรักษาที่
เลือกใช้

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion
หัวข้อกำรประเมิน
๖. Assessment of
Current Medical
Condition(s) หรือ
Drug Therapyrelated Problem

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เชื่อมโยงปัญหาและข้อมูลที่ระบุได้มาใช้
เพื่อประเมินทาง เลือกในการแก้ไขหรือ
จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาจากข้อมูลรอบด้าน
คะแนนที่ได้ x๓ = __
 ๑๐
๗. Treatment
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
Plan
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทใน
สถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการของ
ผู้ป่วย
คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๘. Monitoring &  มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
Follow-up
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทใน
สถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการของ
ผู้ป่วย

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ประเมินแผนการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมและมีหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชาการรองรับ
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้
จริง (แนะนารวมไปถึง ชื่อยา
ขนาดยา วิธี การให้ยา ความถี่และ
ระยะเวลาในการให้ยา)
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 วางแผนการติดตามได้อย่าง
ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้จริง
(ระบุความถี่และระยะเวลาการ
ติดตามได้อย่างเหมาะสม)
๙

๘

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 สามารถประเมินปัญหาจาก  ไม่สามารถประเมินปัญหาจากการใช้
การใช้ยาได้อย่างเป็นระบบ (เช่น ยาได้อย่างเป็นระบบ
การประเมินปัญหาการใช้ยาตาม
IESAC)
๗

๖

๗

๖

น้ำหนัก
๓

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 สามารถระบุแผนการรักษาที่  ไม่สามารถระบุแผนการรักษาได้ หรือ
สอดคล้องกับที่ประเมินไว้
ระบุได้แต่ไม่เป็นไปตามหลักฐานอ้างอิง
(assessment) และเป็นไปตาม ทางวิชาการ
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 สามารถวางแผน การติดตาม  ไม่สามารถวางแผนการติดตามการ
การรักษาได้อย่างครอบคลุมทั้ง รักษาได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน
ประเด็นในด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
 กาหนดแผนตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามได้จริง
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒๖

แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion
หัวข้อกำรประเมิน
๙. Patient
education

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทใน
สถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการของ
ผู้ป่วย
คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๑๐. วิธีกำรนำเสนอ  มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 การนาเข้าสู่เนื้อหาได้น่าสนใจ
 การใช้เทคนิคการนาเสนอสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น

๙

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 สามารถให้คาปรึกษา การ
 ไม่สามารถให้คาปรึกษา การแก้ไข/
แก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้
อย่างครอบคลุม และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
 ปริมาณเนื้อหามีความ
 ปริมาณเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเวลาที่
ร่วมกับ
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
กาหนด (มากหรือน้อยเกินไป)
 การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่าง  มีความเหมาะสมของลาดับใน  ลาดับการนาเสนอไม่เหมาะสม
เหมาะสม (สื่อสาร เสียงดังชัดเจน การนาเสนอง่ายต่อการติดตาม  เนื้อหาเอกสาร สื่อประกอบการนา
ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจ  เนื้อหาเอกสารและสื่อ
เสนอ มีการสะกดผิดมาก
ง่าย ออกเสียงถูกต้อง ท่าทางการ ประกอบการนาเสนอสะกด
 ไม่ชัดเจนหรือขนาดอักษรเล็กมาก
ประสานสายตากับผู้ฟังเหมาะสม) ถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ
 ไม่สามารถสื่อสารให้ ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือ
ทาให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

๘

๗

คะแนนที่ประเมินได้
๑๕๐

๒๗

คะแนน

๖

น้ำหนัก
๑

๒๐

คะแนน

แบบ-ป-๓/๑-Case Discussion
กำรสะท้อนให้แก่นสิ ิต/นักศึกษำ

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๒๘

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
แบบประเมินกำรอภิปรำยกรณีศึกษำ และ กำรนำเสนอกรณีศึกษำ ครั้งที่ ๑
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.........................................................รหัสประจำตัว................................ปฏิบัติงำน..................................ชื่อแหล่งฝึก....................................................ผลัดที.่ .....
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึก
ปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า (ซ้ายมือ) นิสิต/นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อน และเมื่อนิสิต/นักศึกษามีความสามารถตรงตามเกณฑ์ในระดับใด
จึงให้ท่านระบุคะแนนของนิสิต/นักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนิสิต/นักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ “Subjective Information” อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ ๙ แก่นิสิต/
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อกำรประเมิน
๑. Problem
Identification and
Prioritization
คะแนนที่ได้ x๒ = __
๒. Subjective
Information

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๓. Objective
Information

คะแนนที่ได้ x๑ = __

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 สามารถเรียงลำดับควำมสำคัญ
ของปัญหา ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้
 ๑๐
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้อง
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็น และสามารถระบุได้ว่ำ
ข้อมูลทีส่ ำคัญใดที่ขำดหำยไป

ดี (๘-๙ คะแนน)
ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ  สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วย
หรือปัญหาจากการใช้ยาได้อย่ำง
 ระบุปัญหาได้ครบถ้วน
ตรงประเด็น
๙
๘
๗
๖
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด คล้อง  สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูก ต้อง คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้
ครบถ้วนตำมข้อมูลที่มีอยู่ แต่ยังไม่
อย่างครอบ คลุมเป็นส่วนใหญ่
สามารถรู้ว่าข้อมูลที่สาคัญใดที่หายไป  ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่
เกี่ยวข้อง
 ๑๐
๙
๘
๗
๖
 สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้อง  สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้อง  สามารถระบุข้อมูล O ที่สอด
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่าง
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้
ถูกต้อง ตรงประเด็น และ
ครบถ้วนตำมข้อมูลที่มีอยู่ แต่ยังไม่
อย่างครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่
สามารถระบุได้ว่ำข้อมูลที่สำคัญ
สามารถรู้วา่ ข้อมูลที่สาคัญใดที่ขาด  ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่
ใดที่ขำดหำยไป
หายไป
เกี่ยวข้อง
 ๑๐
๙
๘
๗
๖
๒๙

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
น้ำหนัก
๒
 ไม่สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วยหรือ
ปัญหาจากการใช้ยาได้ หรือระบุได้แต่ไม่ตรง
ประเด็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
๑
 ไม่สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน หรือ ระบุ
ได้เพียงเล็กน้อย
 มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วย
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
๑
 ไม่สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน หรือ
ระบุได้เพียงเล็กน้อย
 มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วย
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
หัวข้อกำรประเมิน
๔. Etiology/ Cause/
Risk factors of
problem
identified ที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ยำและกำรปฏิบัติตัว
คะแนนที่ได้ x๒ = __
๕. Treatment Goals

คะแนนที่ได้ x๒ = __
๖. Assessment of
Current Medical
Condition(s) หรือ
Drug Therapyrelated Problem
คะแนนที่ได้ x๓ = __
๗. Treatment Plan

คะแนนที่ได้ x๑ = __

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 สามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยงกับปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่างเข้าใจ

ดี (๘-๙ คะแนน)
ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ  สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัย
 ระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสีย่ งของปัญหา เสีย่ งของปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่ำงตรงประเด็น
ของผู้ป่วยได้ครบถ้วน

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 ไม่สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของ
ปัญหาของผู้ป่วย (เน้นปัญหาหลัก) หรือระบุ
ได้แต่ไม่ตรงประเด็น

 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ป่วย
แต่ละราย และบริบทในสถานการณ์
จริง
 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เชื่อมโยงปัญหาและข้อมูลที่ระบุ
ได้มาใช้เพื่อประเมินทาง เลือกในการ
แก้ไขหรือจัดการปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อมูลรอบ
ด้าน
 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย
 ๑๐

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ
 ระบุเป้าหมายที่เป็นไปตามเป้า หมาย
ของหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่
เลือกใช้ได้อย่ำงครบถ้วน
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ
 ประเมินแผนการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมและมีหลักฐานอ้างอิง
ทางวิชาการรองรับ

๗
๖
 สามารถระบุเป้าหมายที่เป็น
ไปตามเป้าหมายของหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชา การที่เลือกใช้ได้
เป็นส่วนใหญ่
๗
๖
 สามารถประเมินปัญหาจาก
การใช้ยาได้อย่างเป็นระบบ (เช่น
การประเมินปัญหาการใช้ยาตาม
IESAC)

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถระบุเป้าหมายหลักที่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแนวทางการรักษาทีเ่ ลือกใช้

๒

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถประเมินปัญหาจากการใช้ยาได้
อย่างเป็นระบบ

๓

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้จริง
(แนะนารวมไปถึง ชื่อยา ขนาดยา วิธี
การให้ยา ความถี่และระยะเวลาใน
การให้ยา)
๙
๘

๗
๖
 สามารถระบุแผนการรักษาที่
สอดคล้องกับที่ประเมินไว้
(assessment) และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถระบุแผนการรักษาได้ หรือระบุ
ได้แต่ไม่เป็นไปตามหลักฐานอ้างอิงทาง
วิชาการ

๗
๓๐

๖

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

น้ำหนัก
๒

๑

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
หัวข้อกำรประเมิน
๘. Monitoring &
Follow-up

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ
 วางแผนการติดตามได้อย่าง
ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้จริง (ระบุ
ความถี่และระยะเวลาการติดตามได้
อย่างเหมาะสม)

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๙. Patient
education

 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย
 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 การนาเข้าสู่เนื้อหาได้น่าสนใจ
 การใช้เทคนิคการนาเสนอสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๑๐. วิธีกำรนำเสนอ

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน ร่วมกับ
 การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม (สื่อสาร เสียงดังชัดเจน
ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่าย
ออกเสียงถูกต้อง ท่าทางการประสาน
สายตากับผู้ฟังเหมาะสม)

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 สามารถวางแผน การติดตาม
การรักษาได้อย่างครอบคลุมทั้ง
ประเด็นในด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
 กาหนดแผนตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามได้จริง
๗
๖
 สามารถให้คาปรึกษา การ
แก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้
อย่างครอบคลุม และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
๗
๖
 ปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
 มีความเหมาะสมของลาดับใน
การนาเสนอง่ายต่อการติดตาม
 เนื้อหาเอกสารและสื่อ
ประกอบการนาเสนอสะกด
ถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ

๙

๘
๗
คะแนนที่ประเมินได้
ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ครัง้ ละ ๕ คะแนน
๑๕๐
๓๑

๖
คะแนน

๕

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 ไม่สามารถวางแผนการติดตามการรักษา
ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถให้คาปรึกษา การแก้ไข/
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ปริมาณเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด (มากหรือน้อยเกินไป)
 ลาดับการนาเสนอไม่เหมาะสม
 เนื้อหาเอกสาร สื่อประกอบการนา เสนอ มี
การสะกดผิดมาก
 ไม่ชัดเจนหรือขนาดอักษรเล็กมาก
 ไม่สามารถสื่อสารให้ ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือทา
ให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
คะแนน

น้ำหนัก
๑

๑

๑

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
กำรสะท้อนให้แก่นสิ ิต/นักศึกษำ

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)
๓๒

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
แบบประเมินกำรอภิปรำยกรณีศึกษำ และ กำรนำเสนอกรณีศึกษำ ครั้งที่ ๒
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ.........................................................รหัสประจำตัว................................ปฏิบัติงำน..................................ชือ่ แหล่งฝึก....................................................ผลัดที.่ .....
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึก
ปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า (ซ้ายมือ) นิสิต/นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อน และเมื่อนิสิต/นักศึกษามีค วามสามารถตรงตามเกณฑ์ในระดับใด
จึงให้ท่านระบุคะแนนของนิสิต/นักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนิสิต/นักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ “Subjective Information” อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ ๙ แก่นิสิต/
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อกำรประเมิน
๑. Problem
Identification
and Prioritization
คะแนนที่ได้ x๒ = __
๒. Subjective
Information

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๓. Objective
Information

คะแนนที่ได้ x๑ = __

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 สามารถเรียงลำดับควำมสำคัญ
ของปัญหา ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้
 ๑๐
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้อง
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็น และสามารถระบุได้ว่ำ
ข้อมูลทีส่ ำคัญใดที่ขำดหำยไป

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ระบุปัญหาได้ครบถ้วน
๙
๘
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด
คล้องกับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่าง
ถูก ต้อง ครบถ้วนตำมข้อมูลทีม่ ี
อยู่ แต่ยังไม่สามารถรู้ว่าข้อมูลที่
สาคัญใดที่หายไป
 ๑๐
๙
๘
 สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้อง  สามารถระบุข้อมูล O ที่
กับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่าง
สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยได้
ถูกต้อง ตรงประเด็น และ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตำม
สามารถระบุได้ว่ำข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลทีม่ ีอยู่ แต่ยังไม่สามารถรู้
ใดที่ขำดหำยไป
ว่าข้อมูลที่สาคัญใดที่ขาดหายไป
 ๑๐
๙
๘

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วย
หรือปัญหาจากการใช้ยาได้อย่ำง
ตรงประเด็น
๗
๖
 สามารถระบุข้อมูล S ที่สอด
คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้อย่าง
ครอบ คลุมเป็นส่วนใหญ่
 ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่
เกี่ยวข้อง
๗
๖
 สามารถระบุข้อมูล O ที่สอด
คล้องกับปัญหำของผู้ป่วยได้
อย่างครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่
 ไม่มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือไม่
เกี่ยวข้อง
๗
๖
๓๓

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 ไม่สามารถระบุปญ
ั หาของผู้ป่วยหรือปัญหา
จากการใช้ยาได้ หรือระบุได้แต่ไม่ตรงประเด็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถระบุข้อมูล S ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน หรือ ระบุได้
เพียงเล็กน้อย
 มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วย
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถระบุข้อมูล O ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน หรือ
ระบุได้เพียงเล็กน้อย
 มีข้อมูลที่ไม่จาเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของผู้ป่วย
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

น้ำหนัก
๒

๑

๑

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
หัวข้อกำรประเมิน
๔. Etiology/ Cause/
Risk factors of
problem
identified ที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ยำและกำรปฏิบัติตัว
คะแนนที่ได้ x๒ = __
๕. Treatment
Goals

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 สามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยงกับปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่างเข้าใจ

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสีย่ งของ
ปัญหาของผู้ป่วยได้ครบถ้วน

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
น้ำหนัก
๒
 สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง  ไม่สามารถระบุสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของ
ของปัญหาของผู้ป่วยได้อย่ำงตรง ปัญหาของผู้ป่วย (เน้นปัญหาหลัก) หรือระบุได้
ประเด็น
แต่ไม่ตรงประเด็น

 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ป่วย
แต่ละราย และบริบทในสถานการณ์
จริง

๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 สามารถระบุเป้าหมายที่เป็น ไป  ไม่สามารถระบุเป้าหมายหลักที่เป็นไปตาม
ตามเป้าหมายของหลักฐานอ้างอิง เป้าหมายของแนวทางการรักษาทีเ่ ลือกใช้
ทางวิชา การที่เลือกใช้ได้เป็นส่วน
ใหญ่

คะแนนที่ได้ x๒ = __
๖. Assessment of
Current Medical
Condition(s) หรือ
Drug Therapyrelated Problem
คะแนนที่ได้ x๓ = __
๗. Treatment Plan

 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เชื่อมโยงปัญหาและข้อมูลที่ระบุ
ได้มาใช้เพื่อประเมินทาง เลือกในการ
แก้ไขหรือจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะ
สมโดยพิจารณาจากข้อมูลรอบด้าน
 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ระบุเป้าหมายที่เป็นไปตามเป้า
หมายของหลักฐานอ้างอิงทาง
วิชาการที่เลือกใช้ได้อย่ำงครบถ้วน
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ประเมินแผนการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมและมีหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชาการรองรับ
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้
จริง (แนะนารวมไปถึง ชื่อยา
ขนาดยา วิธี การให้ยา ความถี่และ
ระยะเวลาในการให้ยา)
๙
๘

๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 สามารถประเมินปัญหาจากการ  ไม่สามารถประเมินปัญหาจากการใช้ยาได้
ใช้ยาได้อย่างเป็นระบบ (เช่น การ อย่างเป็นระบบ
ประเมินปัญหาการใช้ยาตาม
IESAC)
๗
๖
 สามารถระบุแผนการรักษาที่
สอดคล้องกับที่ประเมินไว้
(assessment) และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
๗
๓๔

๖

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถระบุแผนการรักษาได้ หรือระบุได้
แต่ไม่เป็นไปตามหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

๒

๓

๑

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
หัวข้อกำรประเมิน
๘. Monitoring &
Follow-up

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 วางแผนการติดตามได้อย่าง
ครบถ้วน ตรงประเด็น ทาได้จริง
(ระบุความถี่และระยะเวลาการ
ติดตามได้อย่างเหมาะสม)

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๙. Patient
education

 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ในสถานการณ์จริง หรือ
 ตรงตามสภาวะและความต้องการ
ของผู้ป่วย
 ๑๐
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดี ร่วมกับ
 การนาเข้าสู่เนื้อหาได้น่าสนใจ
 การใช้เทคนิคการนาเสนอสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 ครบถ้วน ตรงประเด็น

คะแนนที่ได้ x๑ = __
๑๐. วิธีกำรนำเสนอ

คะแนนที่ได้ x๑ = __

 ๑๐

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน
ร่วมกับ
 การสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม (สื่อสาร เสียงดังชัดเจน
ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจ
ง่าย ออกเสียงถูกต้อง ท่าทางการ
ประสานสายตากับผู้ฟังเหมาะสม)
๙

๘

ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ครั้งละ ๕ คะแนน

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 สามารถวางแผน การติดตามการ
รักษาได้อย่างครอบคลุมทั้งประเด็น
ในด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชาการ
 กาหนดแผนตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามได้จริง
๗
๖
 สามารถให้คาปรึกษา การ
แก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้อย่าง
ครอบคลุม และเป็นไปตาม
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 ไม่สามารถวางแผนการติดตามการรักษาได้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วน

๗
๖
 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
กับเวลาที่กาหนด
 มีความเหมาะสมของลาดับใน
การนาเสนอง่ายต่อการติดตาม
 เนื้อหาเอกสารและสื่อ
ประกอบการนาเสนอสะกดถูกต้อง
ชัดเจน น่าสนใจ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ปริมาณเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด (มากหรือน้อยเกินไป)
 ลาดับการนาเสนอไม่เหมาะสม
 เนื้อหาเอกสาร สื่อประกอบการนา เสนอ มี
การสะกดผิดมาก
 ไม่ชัดเจนหรือขนาดอักษรเล็กมาก
 ไม่สามารถสื่อสารให้ ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือทาให้
ผู้ฟังเกิดความสับสน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

๗

คะแนนที่ประเมินได้
๑๕๐
๓๕

๖

คะแนน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
 ไม่สามารถให้คาปรึกษา การแก้ไข/ป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงได้

๕

คะแนน

น้ำหนัก
๑

๑

๑

แบบ-ป-๓/๒-Formal Case
กำรสะท้อนให้แก่นสิ ิต/นักศึกษำ

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)
๓๖

แบบ-ป-๔
แบบประเมินกำรวิพำกษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ..........................................................................................................................................................................รหัสประจำตัว...........................................................
ปฏิบัติงำน...........................................................................................ชื่อแหล่งฝึก............................................................................................................................ผลัดที.่ ..................
คำชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำควำมสำมำรถของนิสิต/นักศึกษำตำมเกณฑ์ที่กำหนดที่ตรงกับทักษะและควำมสำมำรถของนิสิต/นักศึกษำที่ท่ำนดูแลมำกที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลำ
กำรฝึกปฏิบัติงำนฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่ำ (ซ้ำยมือ) นิสิต/นักศึกษำจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ำกว่ำ (ทำงขวำมือ) ด้วยก่อน และเมื่อนิสิต/นักศึกษำมีควำมสำมำรถตรงตำม
เกณฑ์ในระดับใด จึงให้ท่ำนระบุคะแนนของนิสิต/นักศึกษำตำมช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่ำนพิจำรณำนั้นโดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่อยู่ท้ำยหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนิสิต/นักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ “กำรคัดเลือกบทควำมโดยนิสิต/นักศึกษำ” อยู่ในเกณฑ์ดี (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘
หรือ ๙ แก่นิสิต/นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อกำรประเมิน
๑. กำรคัดเลือก
บทควำมโดยนิสิต/
นักศึกษำ

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 บทความที่คัดเลือกเป็นบทความที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
จากงานที่ทาได้ได้จริง

คะแนนที่ได้ x๒ = __
 ๑๐
๒. กำรประเมิน
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
วิพำกษ์บทควำม
คะแนน) ร่วมกับ
และกำรนำไปใช้
 ประยุกต์ผลการศึกษามาใช้ในการ
แก้ปัญหาจากงานประจาหรือผู้ป่วย
เฉพาะรายได้อย่างเหมาะสม
คะแนนที่ได้ x๔ = __

 ๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖๗ คะแนน) ร่วมกับ
 มีแนวทางในการคัดเลือกและ
ได้มาซึ่งบทความอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ (systematic
searching)
๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖๗ คะแนน) ร่วมกับ
 ประเมินและวิพากษ์ถึงจุดเด่น
จุดด้อย และข้อจากัดของ
การศึกษา
๙

๘
๓๗

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 บทความที่คัดเลือกมาจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ
 เป็นบทความที่มีความทันสมัย
หรือตรงกับความต้องการของแหล่ง
ฝึก หรือสอดคล้องกับบริบทการดูแล
ผู้ป่วย
๗
๖
 มีความเข้าใจและอธิบายงานวิจัย
ในแง่ของ วัตถุประสงค์ คาถาม
การวิจัย รูปแบบงานวิจัย เกณฑ์
การคัดเข้าและออก การเลือกคู่
เปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ และแปล
ผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
๗
๖

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 บทความมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
 บทความไม่มีความทันสมัย หรือไม่
ตรงกับความต้องการของแหล่งฝึก
หรือไม่สอดคล้องกับบริบทการดูแล
ผู้ป่วย

น้ำหนัก
๒

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๔
 ไม่สามารถอธิบายรูปแบบการศึกษา
และแปลผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

แบบ-ป-๔
หัวข้อการประเมิน
๓. วิธีกำรนำเสนอ

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
ดี (๘-๙ คะแนน)
ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖-  ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
คะแนน) ร่วมกับ
๗ คะแนน) ร่วมกับ
กับเวลาที่กาหนด
 การนาเข้าสู่เนื้อหาได้น่าสนใจ
 การสือ่ สารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่าง  มีความเหมาะสมของลาดับในการ
เหมาะสม (สื่อสาร เสียงดัง
นาเสนอ ง่ายต่อการติดตาม
 การใช้เทคนิคการนาเสนอสามารถสร้ำง
ชัดเจน ความเร็วเหมาะสม
กำรมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
 เนื้อหาเอกสารและสื่อ
ศัพท์ที่ใช้เข้าใจง่าย ออกเสียง
ประกอบการนาเสนอสะกด
ถูกต้อง ท่าทางการประสาน
ถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ
สายตากับผู้ฟังเหมาะสม)

คะแนนที่ได้ x๒ = __
 ๑๐
๔. กำรตอบคำถำม
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
(เน้นคุณภำพใน
คะแนน) ร่วมกับ
กำรตอบมำกกว่ำ  ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
ปริมำณ)
สนับสนุนคาตอบได้ชัดเจน นิสิต/
นักศึกษาสามารถสังเคราะห์คาตอบได้
ด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้
พื้นฐาน
คะแนนที่ได้ x๒ = __
 ๑๐

ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
น้ำหนัก
 ปริมาณเนื้อหามากหรือน้อยเกินไปกับ
เวลาที่กาหนด
 ลาดับการนาเสนอไม่เหมาะสม
 เนื้อหาเอกสาร และสื่อประกอบการ
๒
นา เสนอสะกดผิดมาก
 ไม่ชัดเจนหรือขนาดอักษรเล็กมาก
 ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
หรือทาให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
๙
๘
๗
๖
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖-  ตอบคาถามส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง
 ไม่สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง
๗ คะแนน) ร่วมกับ
โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง
หรือตอบคาถามโดยไม่มีหลักฐานทาง
ได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
วิชาการ หรือไม่สัมพันธ์กับองค์
 สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ความรู้ของนิสิต/นักศึกษา
ความรู้พื้นฐาน
อย่างตรงประเด็น

๙

๘

๗

คะแนนที่ประเมินได้

คะแนน
๑๐๐

๓๘

๖

๑๐

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

คะแนน

แบบ-ป-๔
กำรสะท้อนให้แก่นสิ ิต/นักศึกษำ

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)
๓๙

แบบ-ป-๕
แบบประเมินกำรให้ควำมรู้บุคลำกรสำธำรณสุขในองค์กร
สำหรับอำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษำ............................................................................................................................................................รหัสประจำตัว................................................................
ปฏิบัติงำน.........................................................................................ชื่อแหล่งฝึก....................................................................................................................ผลัดที.่ ....................
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ปร ะเมินทั้งในและนอกเวลา
การฝึกปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า (ซ้ายมือ) นิสิต/นักศึกษาจะต้องแสดงถึงเกณฑ์ในขั้นที่ต่ากว่า (ทางขวามือ) ด้วยก่อน และเมื่อนิสิต/นักศึกษามีความสามารถตรงตามเกณฑ์
ในระดับใด จึงให้ท่านระบุคะแนนของนิสิต/นักศึกษาตามช่วงในช่วงเกณฑ์ที่ท่านพิจารณานั้นโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนิสิต/นักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ ”เนื้อหำกำรนำเสนอ” อยู่ในเกณฑ์ดี (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘ หรือ ๙ แก่นิสิต/
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
หัวข้อกำรประเมิน
ดีมำก (๑๐ คะแนน)
๑. กำรคัดเลือกเรื่องที่  มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
นำเสนอโดยนิสิต/ คะแนน) ร่วมกับ
นักศึกษำ
 เรื่องที่คัดเลือกมานาเสนอเป็นข้อมูล
วิชาการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาจากงานที่ทาได้ได้จริง

ดี (๘-๙ คะแนน)
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖-๗
คะแนน) ร่วมกับ
 มีแนวทางในการคัดเลือกและได้มา
ซึ่งเรื่องที่นาเสนออย่างมีเหตุผลและ
เป็นระบบ (systematic searching)

คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๒. เนื้อหำกำร
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
นำเสนอ
คะแนน) ร่วมกับ
 เนื้อหาเป็นประโยชน์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการของ
ผู้ฟัง
คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐

๙
๘
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่าน (๖-๗
คะแนน) ร่วมกับ
 เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
๙

ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 เรื่องที่นาเสนอคัดเลือกมา
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 เรื่องที่นาเสนอมีความทันสมัย
หรือตรงกับความต้อง การของ
แหล่งฝึก หรือสอดคล้องกับ
บริบทการดูแลผู้ป่วย
๗
๖
 กาหนดหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ได้เหมาะสมกับ
ผู้ฟัง แต่เนื้อหำไม่ครบถ้วน
หรือไม่ครอบคลุมประเด็น
สาคัญ
๗
๖

๘
๔๐

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
น้ำหนัก
๑
 เรื่องที่นาเสนอมาจากแหล่งทีไ่ ม่
น่าเชื่อถือ
 เรื่องที่นาเสนอไม่มีความทันสมัย
หรือไม่ตรงกับความต้องการของแหล่ง
ฝึก หรือไม่สอดคล้องกับบริบทการดูแล
ผู้ป่วย
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 หัวข้อและวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้อง
กัน และมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน หรือไม่
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

แบบ-ป-๕
หัวข้อกำรประเมิน
๓. กำรใช้หลักฐำน
ทำงวิชำกำร

ดีมำก (๑๐ คะแนน)
 ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สอดคล้อง
ทันสมัย ครบถ้วน
 เลือกระดับของหลักฐานทาง
วิชาการได้เหมาะสมกับเรื่องที่
นาเสนอ

คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๔. วิธีกำรนำเสนอ
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
 นาเข้าสู่เนื้อหาได้นา่ สนใจ
 ใช้เทคนิคการนาเสนอทีส่ ามารถ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ฟัง

ดี (๘-๙ คะแนน)
ผ่ำน (๖-๗ คะแนน)
 ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สอดคล้อง
 ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ทันสมัย แต่ไม่ครบถ้วน
สอดคล้อง แต่ไม่ทันสมัยและ
ไม่ครบถ้วน
 เลือกระดับของหลักฐานทางวิชาการ
 เลือกระดับของหลักฐานทาง
ได้เหมาะสมกับเรื่องที่นาเสนอ
วิชาการได้เหมาะสมกับเรื่อง
ที่นาเสนอ
๙
๘
๗
๖
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖-๗  ปริมาณเนื้อหามีความ
คะแนน) ร่วมกับ
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
 สื่อสารให้ผู้ฟังด้วยบุคลิกท่าทางที่  มีความเหมาะสมของลาดับใน
เหมาะสม (สื่อสาร เสียงดังชัดเจน
การนาเสนอ ง่ายต่อการ
ความเร็วเหมาะสม ศัพท์ที่ใช้เข้าใจ
ติดตาม
ง่าย ออกเสียงถูกต้อง ท่าทางการ  เนื้อหาเอกสารและสื่อ
ประสานสายตากับผู้ฟังเหมาะสม)
ประกอบการนาเสนอสะกด
ถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ

คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๙
๘
๕. กำรตอบคำถำม
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดี (๘-๙
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผ่ำน (๖-๗
(เน้นคุณภำพใน
คะแนน) ร่วมกับ
คะแนน) ร่วมกับ
กำรตอบมำกกว่ำ  ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล เชิงประจักษ์ที่  สามารถสือ่ สารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ปริมำณ)
สนับ สนุนคาตอบได้ชัดเจน นิสติ / อย่างตรงประเด็น
นักศึกษาสามารถสังเคราะห์คาตอบ
ได้ด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากองค์
ความรู้พื้นฐาน
คะแนนที่ได้ x๑ = __
 ๑๐
๙
๘

ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๗
๖
 ตอบคาถามส่วนใหญ่ได้
ถูกต้อง โดยมีหลักฐานทาง
วิชาการอ้างอิงได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับความรู้ของ
นิสิต/นักศึกษา
๗

คะแนนทีป่ ระเมินได้
๕๐
๔๑

คะแนน

๖

๑๐

ควรปรับปรุง (๐-๕ คะแนน)
 ใช้ข้อมูลทีไ่ ม่น่ำเชื่อถือ ไม่สอดคล้อง
ไม่ทันสมัย และไม่ครบถ้วน
 เลือกระดับของหลักฐานทางวิชาการ
ได้ไม่เหมำะสมกับเรื่องที่นาเสนอ

น้ำหนัก
๑

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 ปริมาณเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด (มากหรือน้อยเกินไป)
 ลาดับการนาเสนอไม่เหมาะสม
 เนื้อหาเอกสาร และสื่อประกอบการ
นาเสนอมีการสะกดผิดมาก
 ไม่ชัดเจนหรือขนาดอักษรเล็กมาก
 ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
หรือทาให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
 ไม่สามารถตอบคาถามได้อย่าง
ถูกต้อง หรือตอบคาถามโดยไม่มี
หลักฐานทางวิชาการ หรือไม่สมั พันธ์
กับองค์ความรู้พื้นฐาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A

คะแนน

แบบ-ป-๕
กำรสะท้อนให้แก่นสิ ิต/นักศึกษำ

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...........................................อำจำรย์ประจำแหล่งฝึก
(
)

๔๒

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนกำรตอบคำถำมอย่ำงเป็นระบบ
วันที่รับคาถาม ………………………………….........................................…………….. เวลา ……………………..……………….
ข้อมูลผู้ถำม (demographic of requestor)
ชื่อผู้ถาม ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………….…….................................................................
โทร. ........................................... โทรสาร ..............................E-mail address ……….....................…………..…….
อาชีพ/วิชาชีพ
 แพทย์
 เภสัชกร
 พยาบาล
 ทันตแพทย์
 นิสิต/นักศึกษา
 ประชาชน
 อื่น ๆ .......................................................................................................... ..........................
วัตถุประสงค์ในการถาม
 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเฉพาะราย (patient-specific question)
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้
 เพื่อการศึกษาวิจัย
อื่น ๆ .................................................................
แหล่งข้อมูลที่ได้มีการสืบค้นมาแล้วและผลการสืบค้นข้อมูล
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ความรีบด่วน
 ทันที
 ภายใน ๑ วัน
 อื่น ๆ ..................................
วิธีการถามโดย
 วาจา
 การบันทึกในแบบรับคาถาม
 โทรศัพท์/โทรสาร  e-mail
 website/webboard อื่น ๆ ..........................................................................................
ข้อมูลคำถำม (request)
คาถามแรกรับ (initial question)
......................................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลภูมิหลังของคาถาม (background information)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
สรุปคาถามที่แท้จริงเพื่อการสืบค้น (ultimate question)
.................................................................................................................................................................. ..
๔๓

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

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

กำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (search strategy and conduct on systematic search)*
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งหมดที่เลือกใช้และสรุปคาตอบจากแต่ละแหล่งข้อมูล
๑. แหล่งข้อมูลตติยภูมิ
๑.๑ แหล่งข้อมูล ………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
...........................................................................................................................................................
๑.๒ แหล่งข้อมูล ………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
๒.๑ แหล่งข้อมูล ………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒.๒ แหล่งข้อมูล ………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................. ....
๓. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
๓.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….……………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….……………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๔๔

๔. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
๔.๑ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................. ....
๔.๒ แหล่งข้อมูล …………………………………….………………………………………..............................................………
คาตอบ ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
สรุปคาค้นที่ใช้ (keywords)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์และสังเคราะห์คาตอบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อมูลกำรตอบคำถำม
สรุปคาตอบที่ตอบแก่ผู้ถาม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
เอกสารอ้างอิง
๖. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
๗. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
๘. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
วิธีการส่งคาตอบ
 วาจา
 เอกสาร
 โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail
web site / web board
 อื่น ๆ ............................................................................
ชื่อผู้ตอบคาถาม ……………………………………………………………………………………………….…………………………
วันที่ตอบคาถาม ……………………………….…………………………..…….. เวลา ………………………………………….
รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคาถาม ........................................................................................................
๔๕

การติดตามผลการใช้ข้อมูลที่ตอบ (Follow up and follow through)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................
....................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นอาจารย์ประจาแหล่งฝึก:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อนิสิต/นักศึกษำผู้ตอบคำถำม.....................................................
ลงชื่ออำจำรย์ประจำแหล่งฝึก...........................................................
หมำยเหตุ:
- ตัวอย่างแบบบันทึกนี้ อิงตามแนวทางวิธีการคิดแบบ systematic approach จากหนังสือ Malone
PM, Kier KL, and Stanovich JE. (Eds). Drug Information: a guide for pharmacists, Third
Edition. Singapore: McGraw-Hill, Medical Publishing Division. โดยจัดทาเป็นขั้นตอน
กระบวนการคิดในการตอบข้อสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบเท่านั้น ในทางปฏิบัติแหล่งฝึกฯ สามารถ
ให้นิสิต/นักศึกษาบันทึกตามแบบบันทึกที่แหล่งฝึกฯ ใช้อยู่จริงในการปฏิบัติงานปกติประจาวันได้
- * ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปส่วนใหญ่ ข้อมูลในส่วนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ อาจแยกไปบันทึก
ในส่วนอื่น หรืออาจไม่ได้มีการบันทึก

๔๖

