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คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล

คานา
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม กิจกรรมการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ยาในระบบสาธารณสุข (Medication Safety Management System (MSMS) in Public Health System) ฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ศศภท. เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์
สาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางานเภสัชกรรมในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบบริหารจัดการด้านยาของระบบสาธารณสุข อันเป็นคุณสมบัติ
ที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเภสัชกรนอกเหนือจากองค์ความรู้ทางด้านเภสัชบาบัด (pharmacotherapy) ที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary health care team) เป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ (quality of care) ต่อไป
ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยในระบบสาธารณะสุขต่าง ๆ อาจมี
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้างตามบริบทเฉพาะของแต่ละแห่ง ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือฉบับแรกสาหรับการ
เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติงานในด้านนี้ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการนาไปใช้แล้วระยะหนึ่ง ก็จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทในการ
ทางานส่วนใหญ่ให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาต่อไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านนี้ต่อไป คาแนะนาต่างๆ ของทั้งอาจารย์
แหล่งฝึก นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะทางานฯ ขอแสดงความระลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีใน และมุ่งมั่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร
ประพันธ์วัฒนะ ที่ได้ร่วมริเริ่มงานด้านนี้ไว้ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง (role model) สาหรับเภสัชกรรุ่น
หลังที่จะได้ดาเนินรอยตาม เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้เจริญก้าวหน้าในสังคมไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
คณะทางานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล
เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล
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๒
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ป-๑ แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสติ /นักศึกษา

๗

ป-๔ แบบประเมิน JC ระบบยา

๙

ป-๖ แบบประเมินทักษะระบบยา

๑๑

สมุดบันทึกประกอบการฝึกปฏิบตั งิ านฯ

๑๕

i

การฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในระบบสาธารณสุข
(Medication Safety Management System (MSMS) in Public Health System)
หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาใน ระบบสาธารณสุข เป็นการฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์หลักการจัดการ ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจัดการด้านยา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้อง
มาตรฐานงานเภสัชกรรม และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ การจัดการความเสี่ยงด้านยา การประเมินตนเอง
การสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา การทางานเป็นทีม ที่มีความเชื่อ มโยงและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรการแพทย์ใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary health care team) สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความ
ปลอดภั ย ในสถาบั น การศึกษาเภสั ช ศาสตร์ โดยความร่ว มมื อจากทุ กสถาบั น การศึกษา มุ่ ง หวั ง ให้ เภสั ช กรที่ จ บ
การศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านในการประยุกต์ศาสตร์ในการบริหารจัดการ เข้ากับองค์ความรู้
พื้นฐานทางด้านเภสัชบาบัด (pharmacotherapy)
ในด้านรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในบริบทปัจจุบัน ตามหลักการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ก็เน้นวิธีการเรียนรูในลักษณะโครงการ
(project-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การ
สร้างนวัตกรรม และการสื่อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหา (problem solving) ได้จริง
ดังนั้น การฝึกปฏิบัติงานนี้จึงได้บูรณาการเข้ากับบริบทและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระบบบริหารจัดการด้านยา
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในระบบสาธารณสุข เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ วิธีคิ ด และ
ประสบการณ์ในการจัดการเชิงระบบ ในมิติของการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและประชาชน บน
พื้นฐานของหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) การบริหารความเสี่ยง การ
จัดการอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ และการสร้างระบบการติดตามการพัฒนา การค้นหาโอกาสพัฒนา ของ
กระบวนการพัฒนาตามวงล้อคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ ภายหลังการฝึกนักศึกษาสามารถ
๑. ตระหนักถึงปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. วิเคราะห์ถึงรากสาเหตุและผลกระทบของปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยา
๓. สังเคราะห์กระบวนการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
๔. สื่อสารแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างเหมาะสม (communication skill)

องค์ความรู้ที่คณะวิชาควรเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต/นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่
๑. Risk management concepts
๒. Quality management concepts: e.g. Total Quality Management (TQM)
๓. Tools for quality management e.g. trigger tools, etc.
๔. ด้านจริยธรรม
๕. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ฝึกปฏิบัติ
หน่วยงานในระบบสาธารณสุขหรือหน่วยวิจัยทีด่ ูแลจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการด้านยา
๒

วัตถุประสงค์
ตระหนักถึงปัญหาหรือความ
เสี่ยงของระบบยาที่จะส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยหรือประชาชน
เชื่อมโยงมาตรฐานคุณภาพ
กับการจัดการด้านยาในบทบาม
และขอบเขตของหน่วยงานที่
นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติฯ
แยกแยะโครงสร้างผังงาน
(Identify work flow) และ
โครงการระบบบริหารงานคุณภาพ
วิเคราะห์ถึงรากสาเหตุของ
ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา (Risk identification) โดย
อธิบายความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด
(Potential risk) และ/หรือ ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง (Actual risk)
วิเคราะห์ถึงผลกระทบของ
ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการ
ใช้ยา (Risk assessment)

ตัวอย่างวิธกี ารสอน/ฝึกปฏิบัติ
- อภิปรายร่วมกับเภสัชกรประจาแหล่ง
ฝึก ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ
- บันทึกข้อมูลในสมุดงาน
- อภิปรายร่วมกับเภสัชกรประจาแหล่ง
ฝึก ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ

ผลลัพธ์และการประเมิน
นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาได้

- ศึกษาจากรายงาน service profile,
SAR
- สังเกตการณ์
- การศึกษารายงาน service profile,
SAR
- การอภิปรายร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาสามารถเขียนผังงาน
(workflow) เชื่อมโยงระบบความ
ปลอดภัยด้านยาในส่วนต่างๆ
- นักศึกษาสามารถระบุปญ
ั หาหรือความ
เสี่ยงของระบบ
- นักศึกษาสามารถอธิบายความเชื่อมโยง
ของปัญหากับระบบงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (stakeholder)

นักศึกษาสามารถอธิบายและเชือ่ มโยง
มาตรฐาน กับการจัดการด้านยา

- จัดระดับความรุนแรงของปัญหา
- นักศึกษาสามารถระบุความรุนแรงและ
- งานมอบหมาย/การนาเสนอการ
อธิบายผลกระทบจากปัญหาที่เกิด
ประเมินความเสี่ยงตามแนวคิด risk
- นักศึกษาสามารถจัดลาดับความสาคัญ
matrix
ของปัญหา
สังเคราะห์กระบวนการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน (Risk management)
๖.๑ ประเมินสาเหตุของ
- การศึกษารายงาน service profile, - นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุของการ
ปัญหา (Plan)
SAR
เกิดปัญหาว่าเป็นจากระบบยาหรือ เป็น
- ศึกษารายงานอุบัติการณ์
ธรรมชาติและบริบทของหน่วยงาน
๖.๒ วางแนวคิดการแก้ปัญหา - ร่วมกิจกรรมเยี่ยมสารวจ
- นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดในการ
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการที่
(Plan)
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
เกี่ยวข้อง
ระบบงาน
- การอภิปรายร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน - นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพของระบบบริหารจัดการด้านยา
เพื่อนาไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ยา
(patient medication safety) และการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug
use; RDU)
๖.๓ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือใน - เรียนรู้การนาเครื่องมือ quality
- นักศึกษาสามารถประยุกต์และเลือกใช้
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่
improvement tool มาประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เหมาะสม
กับปัญหาที่เกิด ได้แก่ RCA, fish-bone
diagram, PDSA, เป็นต้น
๖.๔ สร้างแผนปฏิบัติการ
- ร่วมกิจกรรมเยี่ยมสารวจ
- นักศึกษาสามารถสร้างแผนการแก้ไข
(action plan) ในการแก้ปัญหาได้ - การเข้าร่วมประชุม PTC และ/หรือ ปัญหาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
อย่างเหมาะสม (Do)
กรรมการยาที่เกี่ยวข้อง
บริบทของหน่วยงานได้
๓

วัตถุประสงค์
๖.๕ ดาเนินการแก้ไขปัญหาได้
ตามแผนที่วางไว้ (Do)
๖.๖ กาหนดตัวชี้วัด (key
performance index; KPI) เพื่อ
ติดตามความสาเร็จของการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Check)
๖.๗ นาผลตัวชี้วัดใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงแก้ไข (Act)
๖.๘ การสื่อสารและส่งต่อข้อมูล

ตัวอย่างวิธกี ารสอน/ฝึกปฏิบัติ
- การอภิปรายร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดอบรมหรือทาสื่อวิชาการ เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา
- การเสวนาแลกเปลี่ยน และนาเสนอ
ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์และการประเมิน
- นักศึกษาสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหา
ได้ตามแผนที่วางไว้ สามารถสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
- นักศึกษาสามารถระบุ และติดตาม
ตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม
- นักศึกษาสามารถสรุปผลและส่งต่อ
ข้อมูลที่ได้ (summative assessment)

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
๑. การประเมินผลโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกปฏิบัติการและคณาจารย์
ร้อยละ ๓๐
๑.๑ การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๑๐
๑.๒ รายงานผลการฝึกปฏิบัติการจากบันทึกข้อมูลที่เรียนรู้ในแบบบันทึกสมุดงาน ร้อยละ ๑๐
๑.๓ อื่น ๆ ตามทีส่ ถาบันกาหนด
ร้อยละ ๑๐
๒. การประเมินโดยอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ร้อยละ ๗๐
๒.๑ ความประพฤติและทัศนคติ
ผ่าน / ไม่ผ่าน
๒.๒ ทักษะการฝึกปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากการสังเกตในระหว่างการฝึกงาน
ร้อยละ ๖๐
และการทาโครงการ/กิจกรรม ประกอบการฝึกงาน (แบบประเมิน ป๖) ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ สามารถวิเคราะห์รากสาเหตุ และวางแนวคิดการแก้ไข และ/หรือ
ป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
๒.๒.๒ สามารถร่างแผนปฏิบัติการ หรือเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในแก้ไข และ/หรือ
ป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
๒.๒.๓ สามารถนาเสนอผล ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่เรียนรู้จากการจัดการ
ปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยากับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบงานนั้น ๆ
๒.๓ ทักษะการสืบค้นและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในอ้างอิงในการทางาน
ร้อยละ ๑๐
ผ่านการนาเสนอผลการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club) หรือ
การรวบรวมวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) (แบบประเมิน ป๔)
หมายเหตุ:
- นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานก็ต่อเมื่อผลการประเมินความประพฤติและทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ผ่านเท่านั้น
- การนาเสนอผลงาน หรือการวิเคราะห์ให้มองเชิงระบบ ซึ่งอาจจะเริ่มจากปัญหา อุบัติการณ์ หรือความเสี่ยงที่พบจากการ
ประเมิ น กระบวนการ จากนั้ น ให้ พิ จ ารณาบริบ ทขององค์ ก าร ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ าใจ
สิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์การ เพื่อใช้ประกอบการมองเชิงระบบ
- กิจกรรมเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และระบบการจัดการเดิมขององค์การ
ที่มีอยู่เดิม
๔

แนวทางการเรียนรู้ของ นิสิต/นักศึกษา
- เรียนรู้ขั้นตอนการทางาน (workflow) ของระบบบริหารจัดการด้านยา (medication management system) รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
- เรียนรู้นโยบายความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล และแนวคิดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านยาของโรงพยาบาล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
- เรียนรู้จุดวิกฤติ (critical points) ต่างๆ ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล

แนวทางการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงาน
สัปดาห์
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑ - ศึกษา ทาความเข้าใจ และเขียนสรุประบบงานที่สาคัญในแหล่งฝึกนั้นได้ เช่น โครงสร้างงาน, คณะกรรมการ,
วิสัยทัศน์, เข็มมุ่ง, นโยบายความเสี่ยง, รายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น
- อธิบายความเชื่อมโยงระบบงานของแหล่งฝึกกับมาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบยาได้
- อภิปรายอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่ งทางยา หรือปัญหาทีเ่ กิดจากงานประจาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและ
ความสมเหตุผลในการใช้ยาของผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
- สังเกตการณ์และ/หรือเข้าร่วมปฏิบัติงานในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาเพื่อ สังเกต
และวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือความเสี่ยงดังกล่าว
- บันทึกข้อมูลที่เรียนรู้ในแบบบันทึกสมุดงาน
๒-๓ - อภิปรายและประเมินรากสาเหตุของปัญหาความเสี่ยงของระบบยาที่ ส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- อภิปรายและวางแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้นตามหลักการของ 3P (purpose,
process, performance) ให้ครบถ้วน
- นาเสนอการวิเคราะห์รากสาเหตุ และวางแนวคิดการแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
- สืบค้นข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้น
- การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในอ้างอิงในการทางาน (Journal club)
- สังเกตการณ์และ/หรือเข้าร่วมปฏิบัติงานในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
๔-๕ - อภิปรายการเลือกและนาเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้น
- อภิปรายการสร้างแผนปฏิบัติการในแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้นปัญหาหรือ
ความเสีย่ งของระบบยาที่เกิดขึ้น
- นาเสนอหรือส่งแผนปฏิบัติการในแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาหรือความเสีย่ งของระบบยา (ภายในสัปดาห์ที่ ๔)
- ดาเนินงาน ติดตาม และเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนที่กาหนด
- สังเกตการณ์และ/หรือเข้าร่วมปฏิบัติงานในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาเพื่อ สังเกต
และวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือความเสี่ยงดังกล่าว
๖ - สื่อสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
- นาเสนอผล ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่เรียนรู้จากการจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยากับผู้ทเี่ กีย่ วข้องและมี
อานาจตัดสินใจในการปรับปรุงระบบงาน (ภายในสัปดาห์ที่ ๖)
U

U

U

U

หมายเหตุ:
1. การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานเป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตาม สถานการณ์และความเหมาะสมของแหล่งฝึก
2. อาจมีการมอบหมายจากการฝึกปฏิบตั ิงานในผลัดก่อนหน้านี้หากเป็นการฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องในแหล่งฝึกเดียวกัน

๕

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในระบบสาธารณสุข
แนวทางการจัดกิจกรรม

เกณฑ์กาหนด

แบบประเมิน

ร้อยละ

รู้จัก และเขียนระบบงานที่สาคัญในแหล่งฝึกนั้นได้ เช่น โครงสร้าง
งาน, คณะกรรมการ, วิสัยทัศน์, เข็มมุ่ง, นโยบายความเสี่ยง, รายงานการ
ประเมินตนเอง เป็นต้น
เชื่อมโยงระบบงานของแหล่งฝึกกับมาตรฐานเภสัชกรรม หรือ
มาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบยาได้
อภิปรายอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา หรือ
ปัญหาที่เกิดจากงานประจาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสมเหตุผล
ในการใช้ยาของผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก (สัปดาห์ที่ ๑)
อภิปรายและประเมินรากสาเหตุของปัญหาหรือความเสี่ยงของ
ระบบยาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ยาร่วมกับอาจารย์
ประจาแหล่งฝึก (สัปดาห์ที่ ๒-๓)
อภิปรายและวางแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงของ
ระบบยาที่เกิดขึ้นตามหลักการของ 3P (purpose, process,
performance) ให้ครบถ้วน (สัปดาห์ที่ ๒-๓)
สืบค้นข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้น (สัปดาห์ที่ ๒-๓)
อภิปรายการเลือกและนาเครื่องมือในการบริหารจัดการแก้ไขและ/
หรือป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้น (สัปดาห์ที่ ๔-๕)
อภิปรายการสร้างแผนปฏิบัติการในแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหา
หรือความเสี่ยงของระบบยาที่เกิดขึ้นปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยาที่
เกิดขึ้น (สัปดาห์ที่ ๔-๕)
สังเกตการณ์และ/หรือเข้าร่วมปฏิบัติงานในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
นาเสนอการวิเคราะห์รากสาเหตุ และวางแนวคิดการแก้ไขและ/หรือ
ป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงของระบบยา
นาเสนอหรือส่งแผนปฏิบัติการในแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาหรือ
ความเสีย่ งของระบบยา
นาเสนอผล ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่เรียนรู้จากการจัดการปัญหาหรือ
ความเสีย่ งของระบบยากับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอานาจตัดสินใจในการ
ปรับปรุงระบบงาน
การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในอ้างอิงในการทางานผ่านการ
วิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ (Journal club) หรือการรวบรวม
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review)

บันทึกข้อมูลลงในสมุด
งานตามทีก่ าหนด

ป-๖
(ประเมินเป็น
ภาพรวม ๒ ช่วง
ในสัปดาห์ที่ ๓
และ ๖)

๖๐

ป–๔

๑๐

U

อภิปรายร่วมกับเภสัช
กรประจาแหล่งฝึก ทุก
วันตลอดช่วงการฝึก
U

U

U

๖

ทุกวันหรือตามที่แหล่ง
ฝึกกาหนด
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(ท้ายสัปดาห์ที่ ๒)
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(ท้ายสัปดาห์ที่ ๔)
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(ท้ายสัปดาห์ที่ ๖)
อย่างน้อย ๑ ครั้ง (ช่วง
สัปดาห์ที่ ๒-๓)

แบบ ป-๑
แบบประเมินความประพฤติและทัศนคติของนิสิต/นักศึกษา
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา..............................................................................รหัสประจาตัว......................................................
ปฏิบัติงาน........................................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที่...........
คาชี้แจง
ให้ท่านทาเครื่องหมายกากบาท () ในช่องผลการประเมินที่ตรงกับทักษะและความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่
ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ)
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษาจะต้องผ่านทั้ง ๕ หัวข้อการประเมินพฤติกรรมและความเป็นวิชาชีพ ถึง
จะผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ และการประเมินในส่วนนี้จะไม่ถูกนามาคิดเป็นคะแนนในการประเมินผลการเรียน
ของนิสิต/นักศึกษา (เกรด A-F)
หากนิสิต/นักศึกษาได้รับการประเมิน “ ไม่ผ่าน” ในหัวข้อการประเมินพฤติกรรมและความเป็นวิชาชีพ ข้อใดข้อหนึ่ง
ในการประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝีกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะถือว่านิสิต/นักศึกษา “ไม่ผ่าน” การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ
ผลการประเมิน
สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๖
หัวข้อการประเมิน
คาอธิบาย
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
U

U

U

U

U

U

ความเสียสละ
และเอาใจใส่ต่อ
การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

U

นิสิต/นักศึกษามีความตั้งใจและทุม่ เทในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มี
ความเอาใจใส่ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเป็นสาคัญ ปฏิบัติ
ตัวต่อผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ และเห็นต่อประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง

ความซื่อสัตย์ นิสิต/นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยปฏิบัตไิ ด้ครบทุกข้อดังนี้
และจรรยาบรรณ - ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยไม่ว่าในกรณีใดๆ
วิชาชีพ
- ปฏิบัติตามคาเตือนและข้อแนะนาต่าง ๆ ของเภสัชกรพี่เลี้ยงอย่าง
เคร่งครัด
- ไม่กระทาผิดหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
- กล้ายอมรับในสิ่งที่ปฏิบัตผิ ิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
- ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นรวมทั้งผลงานของตนเองในอดีตมา
นาเสนอซ้าในการฝึกปฏิบัติงาน
ความเคารพ
ผู้อื่น

นิสิต/นักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมด้วยความเคารพทั้งต่อ
ผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยงและทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ครบทุกข้อดังนี้
- ต้องเคารพต่อความรูส้ ึก ความต้องการ ความคิด และความคิดเห็น
หรือข้อวิพากษ์ของผู้อื่น
- เป็นผู้รับฟังที่ดตี ่อทั้งผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และทีมสหสาขาวิชาชีพ
และสามารถตอบรับต่อคาวิพากษ์ ข้อแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ
และพฤติกรรมจากผู้ป่วย เภสัชกรพี่เลี้ยง และทีมสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
- เคารพตามสิทธิของผู้ป่วย
- ใช้คาพูดเหมาะสม สุภาพ ถูกกาลเทศะ
๗

U

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน
สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๖
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

คาอธิบาย

ความเป็น
นิสิต/นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็นวิชาชีพ ดูน่าเชื่อถือ
วิชาชีพเภสัชกรรม มีการแต่งกายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่าง
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาและพฤติกรรมของตน
ความใฝ่รู้
และความ
พยายามในการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ

นิสิต/นักศึกษามีความใฝ่รู้ ความพยายามในการพัฒนาตนเองให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึก ได้ครบทุกข้อดังนี้
- มีการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
มีการขอคาแนะนาปรึกษากับเภสัชกรพี่เลี้ยงเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับระดับของนิสิต/
นักศึกษา

ความ
นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้ครบทุก
รับผิดชอบในการ ข้อดังนี้
ฝึกปฏิบัติงาน
- มาฝึกปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ไม่ขาดการฝึกปฏิบัติงานโดยไม่มี
วิชาชีพ
เหตุผลหรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ
- ในสัปดาห์ที่ ๓ การประเมิน “ไม่ผา่ น” ในหัวข้อใด ให้เภสัชกรประจาแหล่งฝึกแจ้งนิสิต/นักศึกษาให้ปรับปรุงตัว และทาการ
ประเมินอีกครั้งในสัปดาห์ที่ ๖
- การประเมิน “ไม่ผ่าน” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (สัปดาห์ที่ ๖) นิสิต/นักศึกษาจะได้รบั
การประเมิน “ไม่ผ่าน” ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในผลัดนั้นๆ

การสะท้อน (feedback) ให้แก่นักศึกษา
สัปดาห์ที่
๓

จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

๖

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

)
๘

แบบ ป-๔

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

ดีมาก (๑๐ คะแนน)

๑. การคัดเลือก
บทความโดย
นิสิต/นักศึกษา

มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ดี (๘-๙ คะแนน)
ร่วมกับ
บทความที่
คัดเลือกเป็น
บทความที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาจาก
งานที่ทาได้ได้จริง

คะแนนที่ได้ x๒
= __
๒. การประเมิน
วิพากษ์บทความ
และการนาไปใช้


๑๐
มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ดี (๘-๙ คะแนน)
ร่วมกับ
ประยุกต์
ผลการศึกษามาใช้
ในการแก้ปัญหาจาก
งานประจาหรือ
ผู้ป่วยเฉพาะรายได้
อย่างเหมาะสม

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)
มี
บทความที่
บทความมาจาก
คุณสมบัติตามเกณฑ์ คัดเลือกมาจาก
แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
ผ่าน (๖-๗ คะแนน) แหล่งที่น่าเชื่อถือ
บทความไม่มีความ
ร่วมกับ
เป็นบทความที่มี ทันสมัย หรือไม่ตรง
มีแนวทาง ความทันสมัย หรือ กับความต้องการของ
ในการคัดเลือกและ ตรงกับความต้องการ แหล่งฝึก หรือไม่
ได้มาซึ่งบทความ
ของแหล่งฝึก หรือ สอดคล้องกับบริบท
อย่างมีเหตุผลและ สอดคล้องกับบริบท การดูแลผู้ป่วย
เป็นระบบ
การดูแลผู้ป่วย
(systematic
searching)



     
๙
๘
๗
๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
มี
มีความ
ไม่สามารถ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เข้าใจและอธิบาย
อธิบายรูปแบบการ
ผ่าน (๖-๗ คะแนน) งานวิจัยในแง่ของ
ศึกษาและแปลผล
ร่วมกับ
วัตถุประสงค์ คาถาม การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง
ประเมิน การวิจัย รูป แบบ
งานวิจัย เกณฑ์การ
และวิพากษ์ถึง
จุดเด่น จุดด้อย และ คัดเข้าและออก การ
เลือกคู่เปรียบ เทียบ
ข้อจากัดของ
สถิติที่ใช้ และแปลผล
การศึกษา
ดี (๘-๙ คะแนน) ผ่าน (๖-๗ คะแนน)

๙

น้าหนัก
๒


N/A
๔

หัวข้อการประเมิน

คะแนนที่ได้ x ๔
= __
๓. วิธีการ
นาเสนอ

คะแนนที่ได้ x ๒
= __
๔. การตอบ
คาถาม (เน้น
คุณภาพในการ
ตอบมากกว่า
ปริมาณ)

ดีมาก (๑๐ คะแนน)


๑๐
มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ดี (๘-๙
คะแนน) ร่วมกับ
การนาเข้าสู่
เนื้อหาได้นา่ สนใจ
การใช้เทคนิคการ
นาเสนอสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้ฟัง


๑๐
มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ดี (๘-๙ คะแนน)
ร่วมกับ
ในกรณีที่ไม่
มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สนับ สนุนคาตอบได้
ชัดเจน นิสิต/
นักศึกษาสามารถ
สังเคราะห์คาตอบได้
ด้วยตนเองโดยอ้างอิง
จากองค์ความรู้
พื้นฐาน

๑๐

ดี (๘-๙ คะแนน) ผ่าน (๖-๗ คะแนน)


๙

การ ศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง

     
๗
๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
ปริมาณ
ปริมาณ
เนื้อหามีความ
เนื้อหามากหรือน้อย
เหมาะสมกับเวลาที่ เกินไปกับเวลาที่
กาหนด
กาหนด
มีความ
ลาดับการ
เหมาะสมของลาดับ นาเสนอไม่เหมาะสม
ในการนาเสนอ ง่าย
เนื้อหา
ต่อการติดตาม
เอกสาร และสื่อ
เนื้อหา
ประกอบการนา เสนอ
เอกสารและสื่อ
สะกดผิดมาก
ประกอบการ
ไม่ชัดเจน
นาเสนอสะกด
หรือขนาดอักษรเล็ก
ถูกต้อง ชัดเจน
มาก
น่าสนใจ
ไม่สามารถสื่อสาร
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ หรือ
ทาให้ผู้ฟังสับสน

     
๗
๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
ตอบ
ไม่สามารถ
คาถามส่วนใหญ่ได้ ตอบคาถามได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมี
ถูกต้อง หรือตอบ
หลักฐานทาง
คาถามโดยไม่มี
วิชาการอ้างอิงได้
หลักฐานทางวิชาการ
อย่างเหมาะสมกับ หรือไม่สัมพันธ์กับองค์
ระดับความรู้ของ
ความรู้พื้นฐาน
นิสิต/นักศึกษา


๘

มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ร่วมกับ
การ
สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
ได้อย่างเหมาะสม
(สื่อสาร เสียงดัง
ชัดเจน ความเร็ว
เหมาะสม ศัพท์ที่ใช้
เข้าใจง่าย ออกเสียง
ถูกต้อง ท่าทางการ
ประสานสายตากับ
ผู้ฟังเหมาะสม)


๙

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)


๘

มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ผ่าน (๖-๗ คะแนน)
ร่วมกับ
สามารถ
สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
ได้อย่างตรงประเด็น

น้าหนัก


N/A

๒


N/A
๒




     

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

คะแนนที่ได้ x ๒
= __

๑๐

การสะท้อนให้แก่นักศึกษา
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

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

แบบ ป-๖
แบบประเมินทักษะความสามารถ ในการจัดการเชิงระบบ
การบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในระบบสาธารณสุข
สาหรับอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ชื่อนิสิต/นักศึกษา..................................................................รหัสประจาตัว...................................
ปฏิบัติงาน......................................................ชื่อแหล่งฝึก.....................................................ผลัดที.่ ..........
คาชี้แจง
ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม ผลการปฏิบัติงานและ/หรือ จากการ
อภิปรายสอบถาม การสื่อสาร ทั้งโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และให้ประเมิน ๒ ครั้ง คือในสัปดาห์ที่ ๓
และ ๖ ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการประเมินในสัปดาห์ที่ ๓ ควรมีการแจ้งให้นิสิต/นักศึกษาทราบ เพื่อให้เกิด
การพัฒนา การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะคิดจากคะแนนในสัปดาห์ที่ ๖
ให้ท่านพิจารณาความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดที่ตรงกับทักษะและความสามารถของ
นิสิต/นักศึกษาที่ท่านดูแลมากที่สุด (ประเมินทั้งในและนอกเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ) โดยเกณฑ์ในขั้นที่สูงกว่า
(ซ้ า ยมื อ ) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแสดงถึ ง เกณฑ์ ใ นขั้ น ที่ ต่ ากว่ า (ทางขวามื อ ) ด้ ว ยก่ อ น และเมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถตรงตามเกณฑ์ในระดับ ใด จึง ให้ ท่านระบุคะแนนของนักศึก ษาตามช่ว งในช่ว งเกณฑ์ ที่ ท่ า น
พิจารณานั้นโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่อยู่ท้ายหัวข้อที่ประเมินแต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างเช่น หากท่านประเมินนักศึกษาว่ามีความสามารถในหัวข้อ ”เชื่อมโยงแผนผังระบบงานของ
หน่วยงานกับมาตรฐานการจัดการระบบยา” อยู่ในเกณฑ์ดี (๘-๙ คะแนน) ท่านสามารถเลือกให้คะแนน ๘
หรือ ๙ แก่นักศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของท่าน
U

หัวข้อการ
ประเมิน
๑. เชื่อมโยง
แผนผัง
ระบบงานของ

ดีมาก (๑๐ คะแนน)
มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
เชื่อมโยงการ
จัดการระบบยากับ
U

ผ่าน
ควรปรับปรุง
(๖-๗ คะแนน)
(๐-๕ คะแนน)
มี
อธิบายถึง
ไม่สามารถอธิบาย
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ระบบงานต่างๆ ที่ ให้เห็นถึงระบบงาน
ผ่าน ร่วมกับ
เกี่ยวข้องกับการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จัดการด้านยากับ
การจัดการด้านยา
ดี (๘-๙ คะแนน)
U

๑๑

น้าหนัก
๒

หัวข้อการ
ดีมาก (๑๐ คะแนน)
ประเมิน
หน่วยงานกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
มาตรฐานการ บริบทของแหล่งฝึกนั้นๆ
จัดการระบบยา
สามารถให้
ข้อเสนอเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ
คะแนนที่ได้ x๒

๑๐
= __
๒. ตระหนักถึง
มีคุณสมบัติ
ปัญหาหรือ
ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
ความเสี่ยงของ
สามารถบอก
ระบบยาในที่จะ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ส่งผลกระทบ
ปัญหาเบื้องต้นที่ตรง
ต่อความ
ประเด็นปัญหาและมี
ปลอดภัยของ ความเป็นไปได้ด้วย
ผู้ป่วย
ตนเอง

ดี (๘-๙ คะแนน)
สามารถ
ระบุช่องว่างของ
ระบบ งานที่ยังไม่
สอด คล้องกับ
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ

๙


๘

ผ่าน
(๖-๗ คะแนน)
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพได้
อย่างเข้าใจ



๗
๖
มี
อธิบายให้เห็นถึง
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผ่าน ร่วมกับ
จากปัญหาหรือ
ความเสีย่ งของระบบ
เห็น
ยาที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสาคัญและ
พยายามแจ้งหรือส่ง ความปลอดภัยใน
ต่อข้อมูลปัญหาหรือ การใช้ยาของผู้ป่วย
ความเสีย่ งที่ไม่ควร
ปล่อยปละละเลย
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีความ
กระตือรือร้นที่จะ
หาทางแก้ไข/
ป้องกันปัญหาหรือ
ความเสีย่ ง
คะแนนที่ได้ x๑





๑๐
๙
๘
๗
๖
= __
๓. วิเคราะห์ถึง
มีคุณสมบัติ
มี
อธิบายผัง
รากสาเหตุของ ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ งานเชื่อมโยงระบบ
ปัญหาความไม่
ความปลอดภัยด้าน
สามารถตามรอยของ ผ่าน ร่วมกับ
ปลอดภัยจาก
ยา
รากปัญหาได้อย่าง
อธิบายความ
การใช้ยา (Risk ครบถ้วนและเชื่อมโยง เชื่อมโยงของปัญหา
ระบุ
identification ข้อมูลได้ด้วยตนเองโดย กับระบบงานและ
ปัญหาหรือความ
; RCA)
อาศัยการแนะนาเพียง หน่วยงานที่
เสี่ยงของระบบ
เล็กน้อย
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ครบถ้วน
สามารถสื่อสาร
ความเห็นหรือประเด็น
ได้อย่างเหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง
๑๒

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)
กับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพได้
อย่างเข้าใจ

น้าหนัก

    
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๑
ไม่เห็น
ความสาคัญ หรือไม่
สามารถอธิบาย
อธิบายให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัญหาหรือ
ความเสีย่ งของระบบ
ยาที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยใน
การใช้ยาของผู้ป่วย

    
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐
ไม่สามารถ
อธิบายผังงานที่
เชื่อมโยงระบบความ
ปลอดภัยด้านยาใน
ส่วนต่างๆ ของ
โรงพยาบาล


N/A
๒

หัวข้อการ
ประเมิน
คะแนนที่ได้ x๒
= __
๔. วิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของ
ปัญหาความไม่
ปลอดภัยจาก
การใช้ยา (Risk
assessment)

คะแนนที่ได้ x๒
= __
๕. สังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ไขหรือป้องกัน
ปัญหาที่
สอดคล้องกับ
บริบทของ
หน่วยงาน (Risk
management)

ดีมาก (๑๐ คะแนน)

๑๐
มีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
สามารถ
คาดการณ์ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นหากเกิดเหต
การณ์นั้นซ้า หรือ
เหตุการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยาอื่นที่
มีโอกาสเกิดได้
สามารถสื่อสาร
ความเห็นหรือประเด็น
ได้อย่างเหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง

๑๐
มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
สังเคราะห์
แผนการจัดการความ
เสี่ยงมีความสมบูรณ์และ
สามารถดาเนินการได้
จริงได้ด้วยตนเอง
สามารถสื่อสาร
ความเห็นหรือประเด็น
ได้อย่างเหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งสามารถสื่อสาร
ความเห็นหรือประเด็น
ได้อย่างเหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง

ผ่าน
(๖-๗ คะแนน)




๙
๘
๗
๖
มี
อธิบาย
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ผลกระทบจากปัญหา
ผ่าน ร่วมกับ
ระบุความ
จัดลาดับ
รุนแรงของปัญหาได้
ความสาคัญของ
(A-I) และอธิบายได้
ปัญหาได้อย่าง
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ควรปรับปรุง
น้าหนัก
(๐-๕ คะแนน)
    
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A
๒
ไม่สามารถระบุ
หรืออธิบายระดับ
ความรุนแรงและ
ผลกระทบของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเข้าใจ



๙
๘
มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ ผ่าน ร่วมกับ
ดาเนินการได้โดย
ด้วยตนเองโดยอาศัย
คาแนะนาเพียง
เล็กน้อยจากเภสัชกร
แหล่งฝึก
สามารถ
สังเคราะห์แผนการ
จัดการความเสีย่ งที่
มีการรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างเป็นปัจจุบัน
และถูกต้อง โดย
อ้างอิงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ผ่าน
การสังคราะห์และ
ประเมินมาแล้ว

   
๕ ๔ ๓ ๒ ๑๐
กาหนด
วัตถุประสงค์ของการ
จัดการความเสีย่ งได้
ตามหลักการUแต่ไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
สร้างแผนการ
จัดการความเสีย่ ง
ได้Uแต่ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของ
หน่วยงาน
กาหนดตัวชี้วัดที่
ใช้ติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ ง
ได้Uแต่ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของ
หน่วยงาน

ดี (๘-๙ คะแนน)

๑๓


๗


๖
กาหนด
วัตถุประสงค์
(purpose) ของการ
จัดการความเสีย่ งได้
อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
สังเคราะห์
กระบวนการแก้ไข
หรือป้องปัญหาโดย
ไม่แสดงอคติ
สร้างแผน (plan)
การจัดการความเสี่ยง
ที่สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานได้
กาหนด
ตัวชี้วัด
(performance) ที่
ใช้ติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ งที่
สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานและ


N/A
๒

หัวข้อการ
ประเมิน

ดีมาก (๑๐ คะแนน)

คะแนนที่ได้ x๒

๑๐
= __
๖. ความเป็น
มีคุณสมบัติ
วิชาชีพ
ตามเกณฑ์ ดี ร่วมกับ
(Professionalism)
ได้รับคาชื่นชมใน
บทบาทวิชาชีพเภสัช
กรรมจากบุคลากร
สาธารณสุขหรือ
หน่วยงานภายนอก

คะแนนที่ได้ x๑
= __


๑๐

ผ่าน
(๖-๗ คะแนน)
สามารถดาเนินการ
ได้จริง




๙
๘
๗
๖
มี
มีบุคลิกภาพ การ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่งกาย และ
ผ่าน ร่วมกับ
ลักษณะท่าทางการ
แสดงออก แสดงออกที่น่า
ถึงความเป็นวิชาชีพ เชื่อถือเหมาะสมกับ
วิชาชีพเภสัชกรรม
ได้อย่างเหมาะสม
ตลอดเวลาฝึก
สามารถตัดสินใจ
ปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาข้อมูล
รอบด้านอย่าง
มีความ
กระตือรือร้นในการ รอบคอบ และ
ยอมรับความเห็นที่
ทางานในบทบาท
แตกต่างในสห
วิชาชีพเภสัชกรรม
วิชาชีพ
ตลอดเวลาโดยไม่
ต้องได้รับความร้อง
ให้เกียรติในการ
ขอหรือคาสั่งของ
ร่วมปฏิบตั ิงานกับ
เภสัชกรพีเ่ ลี้ยง
บุคลากรสาธารณสุข
บริบทของหน่วยงาน
สังเคราะห์
กระบวนการแก้ไข
หรือป้องปัญหาโดย
ไม่แสดงอคติ
สร้างแผน
(plan) การจัดการ
ความเสีย่ งที่
สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
กาหนด
ตัวชี้วัด
(performance) ที่
ใช้ติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ งที่
สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานและ
สามารถดาเนินการ
ได้จริง




๙
๘
๗
๖
ดี (๘-๙ คะแนน)

๑๔

ควรปรับปรุง
(๐-๕ คะแนน)

น้าหนัก

   
๕ ๔ ๓ ๒ ๑๐
ไม่มีบุคลิกภาพ
การแต่งกาย และ
ลักษณะท่าทางการ
แสดงออกที่
น่าเชื่อถือเหมาะสม
กับวิชาชีพเภสัช
กรรม
ไม่สามารถ
ตัดสินใจตัดสินใจโดย
พิจารณาข้อมูลรอบ
ด้านอย่างรอบคอบ
ไม่ให้
เกียรติในการร่วม
ปฏิบัติงานกับ
บุคลากรสาธารณสุข


N/A
๑

   
๕ ๔ ๓ ๒ ๑๐


N/A

หัวข้อการ
ประเมิน

ผ่าน
ควรปรับปรุง
น้าหนัก
(๖-๗ คะแนน)
(๐-๕ คะแนน)
คะแนนที่ประเมินได้ _____________ คะแนน
ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน =
× ๖๐ = ______ คะแนน
๑๐๐
ดีมาก (๑๐ คะแนน)

ดี (๘-๙ คะแนน)

การสะท้อนให้แก่นักศึกษา
จุดแข็ง

จุดที่ควรปรับปรุง

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

๑๕

สมุดบันทึกประกอบการฝึกปฏิบัตงิ าน
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาในระบบสาธารณสุข
(Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Management Systems (MSMS) in
Public Health System)
สาหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖
1. ระบุชื่อคณะกรรมการสาคัญหรือกระบวนการทางานของแหล่งฝึก ที่เชื่อมโยงกับนโยบายหรือเป้าประสงค์
สาคัญ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในระบบสาธารณสุข ของการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล

ลงชื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึก.............................................................วันที่ตรวจทำนข้อมูล.............................................
๑๖

2. ระบุ เหตุ การณ์ข องแหล่งฝึก ที่เกี่ ยวกับยาต้อ งทบทวน (sentinel event) หรือ เหตุ การณ์เ กือบสูญเสีย (near miss) 1
อุบัติการณ์ ที่เคยผ่านการทบทวนมาแล้วในรอบปีที่ ผ่านมา ที่ถูกนามาเป็นแนวคิดสาคัญในการทาโครงการที่ ใช้จัดการระบบ
ยาเพื่อความปลอดภัยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้

ลงชื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึก.............................................................วันที่ตรวจทำนข้อมูล.............................................
๑๗

๓. แนวทางการดาเนินการเพื่อประกันคุณภาพของแหล่งฝึกในโครงการที่ใช้จัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยและการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้

ลงชื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึก.............................................................วันที่ตรวจทำนข้อมูล.............................................
๑๘

๔. นโยบายหรือโครงการอื่น ๆ ที่สาคัญของแหล่งฝึกมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นหลักประกันเรื่ องความต่อเนื่องของการรักษา และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย นักศึกษาอธิบายรายละเอียดว่ากระบวนการดังกล่าวดาเนินการโดยมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
และยังมีความเสี่ยงที่มีข้อเสนอในการพัฒนาได้อีกอย่างไรบ้าง

ลงชื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึก.............................................................วันที่ตรวจทำนข้อมูล.............................................
๑๙

๕. แหล่งฝึกมีระบบการสื่อสารผลการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กับใคร และอย่างไรบ้าง

ลงชื่อเภสัชกรประจำแหล่งฝึก.............................................................วันที่ตรวจทำนข้อมูล.............................................
๒๐

บันทึกเรื่องเล่าฯ
คาแนะนา ให้นักศึกษาทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลจากการฝึกงานครั้งนี้ แล้ว “เขียน” บันทึกเรื่องเล่าที่มีโอกาสร่วมศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบยากับอาจารย์ของแหล่งฝึก ว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง และการจัดการความเสี่ยง
แบบไหนน่าจะนามาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนี้ขึ้นมาอีกในระบบสาธารณสุข และจะติดตามความสาเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร

๒๑

