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คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (วาระ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

คํานํา

งานเภสัชกรรมชุมชนเปนงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่เปนเรือธงของวิชาชีพ มีพัฒนาการบทบาทการ
ดูแลการใชยาของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดในการใชยา คัดกรองปญหาและ
สรางเสริมสุขภาพ ควบคูไปกับเฝาระวังปญหาและคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนที่คาดหวังวา
บทบาทของเภสัชกรชุมชนที่กลาวมานี้จะไดรับการถายทอดไปสูนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรในขณะที่เ ขา ฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพในรานยา
การจะบรรลุความคาดหมายดังกลาวขางตนนั้น นิสิต/นักศึกษาควรไดรับการปลูกฝงใหมีคุณ สมบั ติ
ของเภสัชกร ๗ ดาว (The seven-star pharmacist) ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ซึ่งประกอบดวยการ
เป น ผู ใ ห ก ารดู แ ลผู ป ว ย (care giver) ผู นํ า (leader) ผู จั ด การ (manager) ผู มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ
(decision-maker) ผูสื่อสาร (communicator) ผูเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learner) และผูถายทอด หรือ
ครู (teacher) ผานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเปนเวลาอยางนอย ๖ สัปดาห ภายใตการกํากับ
ดูแลของอาจารยแหลงฝกอยางใกลชิด
คณะอนุกรรมการการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (วาระป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เห็น
ความสําคัญของอาจารยแหลงฝกเปนอยางยิ่ง จึงมีแนวคิดในการจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางเบื้องตน
สําหรับอาจารยแหลงฝกในการถายทอดประสบการณความรูใหแกนิสิต/นักศึกษาเพื่อใหการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพฯ เปนไปโดยราบรื่น ประสบความสําเร็จดังความคาดหมายที่ตั้งไว

ปวีณา สนธิสมบัติ
เสถียร พูลผล
กิติยศ ยศสมบัติ
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สารบัญ

บทที่ ๑ เปาหมายการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก
เปาหมายการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก
บทที่ ๒ ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกที่ดี
ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การทําความเขาใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษา
การถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและสรางความเปนวิชาชีพ
การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา
บทที่ ๓ การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก
การจัดแผนการฝกปฏิบัติงาน
ประเด็นในการปฐมนิเทศ
การบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก
บทที่ ๔ การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง
การจัดการศึกษาและสอนทักษะทางคลินิก
รูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิก
การบริหารความขัดแยง
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สารบัญตาราง

บทที่ ๑ เปาหมายการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก
ตารางที่ ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ตารางที่ ๑.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก
ตารางที่ ๑.๓ รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา
บทที่ ๒ ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกที่ดี
ตารางที่ ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ
ตารางที่ ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนที่เหมาะสม
ตารางที่ ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการ
สรางความเปนวิชาชีพ
ตารางที่ ๒.๔ คําแนะนําในการการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative
assessment)
ตารางที่ ๒.๕ ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมชุมชน
บทที่ ๓ การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก
ตารางที่ ๓.๑ ตัวอยางตารางฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกหนึ่ง
ตารางที่ ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ
บทที่ ๔ การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง
ตารางที่ ๔.๑ วิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ตารางที่ ๔.๒ ขั้นตอนการสอนทักษะทางคลินิก
ตารางที่ ๔.๓ ทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ
ตารางที่ ๔.๔ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ one-minute preceptor
ตารางที่ ๔.๕ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ SNAPPS model
ตารางที่ ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง
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บทที่ ๑

เปาหมายการฝกปฏิบัตงิ านวิชาชีพ และ บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก

เปาหมายการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
เพื่อใหนิสิต/นักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชกรรมชุมชนผานการปฏิบัติงานจริงตามวิธีปฏิบัติของรานยาและเภสัชกร (อาจารยแหลงฝก) ความรู
ความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑
ความรูความสามารถ
ทักษะ
ความรูในกระบวนการ การระบุชนิด/รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก
ผลิตและประกันคุณภาพ การเลือกบรรจุภัณฑใหเหมาะกับชนิด/รูปแบบของยา
ยา
การสื่อสารเพื่ออธิบายความสําคัญของรูปแบบผลิตภัณฑยาและกระบวนการ
ผลิตยาตอประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์
การประเมินปญหา
การคัดเลือกยาจากขอมูลดานมาตรฐานของแหลงผลิต
สุขภาพและความ
การคัดเลือกยาจากขอกําหนด (specifications) มาตรฐานดานผลิตภัณฑ
ตองการยาของชุมชน
คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา
ยา/ผลิตภัณฑยาที่มี
คุณภาพมาเพื่อใหบริการ
แกผูปวยหรือผูรับบริการ
อยางเหมาะสม
การเลือกผลิตภัณฑยาใน การเลือกผลิตภัณฑยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการของผูปวยหรือ
รูปแบบที่เหมาะสมกับ ผูรับบริการแตละรายได
ความตองการของผูปวย
หรือผูรับบริการแตละ
ราย
การประเมินสุขภาพ
การซักประวัติ ตรวจรางกายเบื้องตน เพื่อการคนหาและระบุโรคตาง ๆ ที่
เบื้องตนเพื่อใหคําแนะนํา เขาเกณฑสงสัยจากอาการนําของผูปวยหรือผูรับบริการ
๑

ตารางที่ ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑
ความรูความสามารถ
ทักษะ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ การสัมภาษณเพื่อหาขอมูลสําหรับวิเคราะหความเจ็บปวยและคนหาปญหาทาง
ตัวแกผูปวยหรือ
สุขภาพของผูปวยหรือผูรับบริการไดอยางมีเปาหมายและเหมาะสม
ผูรับบริการ รวมทั้งการ การสังเคราะหขอมูลที่ได เพื่อระบุปญหาสุขภาพเบื้องตน
สงตอในกรณีที่จําเปน
การดําเนินการเพื่อใหบริการแตละรายไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
- การปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพบุคคลและชุมชน
- การแนะนํายาหรือทางเลือกในการดูแลสุขภาพเบื้องตน
การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพแกผูปวยหรือผูรับบริการไดอยางถูกตองและมี
คุณภาพ
- การใหคําแนะนําดานสุขอนามัย โภชนาการ การออกกําลังกายที่ดี รวมถึง
ทางเลือกอื่น ๆ ในการสงเสริมและปองกันโรค และบรรเทาอาการทีไ่ มตอง
รักษาดวยยา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตแบบองครวม
การคัดกรองและสงตอผูปวยหรือผูรับบริการที่จําเปนตองไดรับบริการ
วินิจฉัยโรค
การอธิบายใหเขาใจสาเหตุและวิธีการสงตอหรือรับการรักษาระดับตางๆ
- ระดับตองใชยาที่ไมสามารถจายไดในรานยา
- ระดับตองพบแพทย
การกําหนดแผนการใช การเลือกยาบําบัดอาการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุมคา เหมาะสมกับอาการ
ยาที่เหมาะสมกับผูปวย หรือปญหาทางสุขภาพเบื้องตนที่ระบุไดและเพื่อสงตอในกรณีที่เปนโรคที่ควรจะ
หรือผูรับบริการแตละ
ไดรับการรักษาจากแพทยโดยเร็ว
ราย และดูแลการใชยาให การปฏิบัติงานตามหลักการจายยาที่ดี
มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนําการปฏิบัติตัวผูปวยหรือผูรับบริการแตละราย ในการใชยาอยาง
โดยเนนการสงเสริมความ ถูกตอง เหมาะสมกับวิถีชีวิต
รวมมือของผูปวยหรือ
การติดตามดูแลผูปวยหรือผูรับบริการโดยคํานึงถึงบริบทครอบครัวและชุมชน
ผูรับบริการ
เพื่อใหการใชยาที่กําหนดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
การจัดทําประวัติการใชยาของผูปวยหรือผูรับบริการและครอบครัว เพื่อการ
ดูแลอยางตอเนื่อง
การระบุ ติดตาม ปองกัน การสื่อสารกับผูปวยถึงแผนการประเมินผลประสิทธิภาพการรักษา และผลไมพึง
ประสงค เชน การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เพื่อใหเกิดการเฝา
แกไขปญหาที่เกี่ยวกับ
การใชยาของผูรับบริการ ระวังโดยตัวผูปวยเอง
๒

ตารางที่ ๑.๑ ความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ๑
ความรูความสามารถ
ทักษะ
และชุมชน และแจงแกผู การประเมินผูรับบริการ เพื่อระบุปญหาทางยา ที่เปนปจจุบัน หรืออาจเกิดขึ้น
ที่เกี่ยวของอยางเปน
เพื่อหาสาเหตุ กําหนดวิธีจัดการ ทั้งเพื่อแกไข ปองกันอยางเหมาะสม
ระบบ
การติดตามปญหาทางยาในโรคเรื้อรังที่ตองใชยาอยางตอเนื่องเพื่อลด
ภาวะแทรกซอน ชะลอโรคและลดปญหาการไมสามารถใชยาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การใหคําแนะนําปรึกษาผูปวยและครอบครัว เพื่อรวมในการดูแลกับบริการ
สาธารณสุขระดับอื่น ๆ อยางเชื่อมโยงและสงตอ ทั้งขอมูลและปญหาทางยา
หรือสุขภาพอยางครบวงจร
การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยถึงปญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใชยาที่พบใน
ระหวางการรักษา พรอมกับใหขอเสนอแนะทางแกไขปญหาที่พบ
การใหขอมูลยาและ
การสืบคนขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยาง
ผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ เหมาะสม
แกผูรับบริการ ชุมชน
การสังเคราะหขอมูลทางยาและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการนํามาสูการปฏิบัติงาน
และบุคลากรทาง
ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ
สาธารณสุขอยางถูกตอง การตอบคําถามทางยาแกผูรับบริการ
ทันสมัย และเชื่อถือได
การใหความรูดานยา เผยแพร ประชาสัมพันธแกผูเกี่ยวของ
ความรูทางกฎหมายและ การนําขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิชาชีพมาใชประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อคุมครองสุขภาพของ
ในการประกอบวิชาชีพ ผูบริโภค
เภสัชกรรมและสามารถ การเฝาระวังการใชยาในทางที่ผิด เฝาระวังการโฆษณาชวนเชื่อ
นําความรูมาใชคุมครอง
สุขภาพของผูบริโภคได
ความรู และทักษะ
การนําหลักการบริหารการจัดการมาใชประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
ทางการบริหารจัดการ
และสามารถประยุกตใช
ในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมชุมชน

๓

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก
อาจารยแหลงฝกคือเภสัชกรผูดูแล ชี้แนะ ประเมินความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ และติดตามพัฒนาการกับนิสิต/นักศึกษาระหวางการฝกงาน โดยเปนการฝกปฏิบัตินิสิต/นักศึกษาตาม
แนวทางและกิจกรรมที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยที่นิสิต/นักศึกษาสังกัด ซึ่งกิจกรรมการฝกงานอาจครอบคลุม
ทั้งกิจกรรมที่รานยาปฏิบัติอยูแลวหรือยังไมปฏิบัติ ดังนั้น การมีนิสิต/นักศึกษาฝกงานสามารถชวยเหลือ เติม
เต็ม และขยายงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเภสัชกร เชน งานใหสุขศึกษาหรือคําปรึกษาดานยาและ
สุขภาพแกผูมารับบริการ งานเยี่ยมบาน งานคัดกรองผูปวยโรคเรื้อรัง งานใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่ เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรียนรูองค ค วามรูใ หม ๆ รวมถึ ง แนวทางการรั กษาที่ เ ป น ป จ จุ บันหรือ
ประสบการณการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการระหวางนิสิต/นักศึกษาและอาจารยแหลงฝก
เพื่อใหนิสิต/นักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยแหลง ฝก
ตองมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการสอน ปฏิบัติใหดู เปนพี่เลี้ยง เปนผูประเมิน และติดตามการฝกงาน
ของนิสิต/นักศึกษาอยางใกลชิดโดยผานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนิสิต/นักศึกษาแตละราย
รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๒
ตารางที่ ๑.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓
บทบาทหนาที่
ตัวอยาง
ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ใหบริการโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง
แกไขปญหาผูปวยเฉพาะรายไดอยางเหมาะสม
ใหความรูเรื่องโรค ยา และสุขภาพแกผูปวย
ปฏิบัติตอผูปวยเหมือนญาติของตนเอง
ปฏิบัติตอนิสิต/นักศึกษาในฐานะเพื่อนรวมวิชาชีพ
มีองคความรูเรื่องโรคและยาที่เปนปจจุบัน และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สอนอยางเปนระบบโดยการ สอนโดยใชกรณีศึกษาจริง
แสดงใหดู
แสดงการดูแลผูปวย ตั้งแตการสัมภาษณประวัติ การจําแนกโรค การระบุ
สาเหตุของโรค การระบุปจจัยเสี่ยง การแกไขหรือปองกันโรคดวย
เหตุผลตามหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของการรักษา
มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูปวย รวมถึงทักษะการแสดงความเห็น
อกเห็นใจ
๔

ตารางที่ ๑.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓
บทบาทหนาที่
ตัวอยาง
เปนพี่เลี้ยงในการสนับสนุน
ระบุและตอบสนองตอความตองการเรียนรูของนิสติ /นักศึกษาเฉพาะราย
การเรียนรูดวยตนเองและ
กระตุนหรือมอบหมายกิจกรรมที่นิสิต/นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง
เรียนรูอยางตอเนื่อง
และ/หรือเรียนรูอยางตอเนื่องได เชน การอภิปรายหัวขอใดหัวขอ
หนึ่ง แทนการนั่งฟงการบรรยาย
ใหคําแนะนําเพื่อสนับสนุน ปรับปรุง หรือแกไขพฤติกรรมการเรียนรูดวย
ตนเองของนิสิต/นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีรปู แบบที่ชัดเจนใน
เวลาที่เหมาะสม
ใหโอกาสนิสิต/นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกใชยาจากการเรียนรูดวย
ตนเอง และเคารพการตัดสินใจของนิสิต/นักศึกษาในกรณีเลือกใชการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพและไมเกิดอันตรายตอผูปวย
มอบความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยใหแกนิสิต/นักศึกษา
จัดกิจกรรมอภิปรายกลุม การระดมสมอง หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนิสิต/นักศึกษา
แสดงทักษะการสื่อสาร
แสดงทักษะการสื่อสารที่ดีกับผูปวย นิสิต/นักศึกษา ผูรวมงานและบุคลากร
ระหวางบุคคลที่ดี
สาธารณสุขอื่น ๆ
ใหนิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารที่ดีผานการปฏิบัติจริง
เปนผูประเมินที่ดี
ประเมินสมรรถนะของนิสิต/นักศึกษาทั้งจุดแข็งและสิ่งที่ตองปรับปรุงใน
เวลาที่เหมาะสม
ประเมินโดยมีรูปแบบที่ชัดเจน และเปนขอมูลแบบรูปธรรม (objective)
ประเมินโดยไมใชอคติในการตัดสินนิสิต/นักศึกษา
ใหนิสิต/นักศึกษาประเมินตนเองรวมดวย
ขัดเกลานิสิต/นักศึกษาใหรูสึก แนะนําใหนิสิต/นักศึกษารูจักกับผูรวมงานทุกคน วัฒนธรรมของรานยา
กฎระเบียบของรานยา กิจวัตรประจําวันของรานยา แผนดําเนินการ
เปนสวนหนึ่งของรานยาและ
ของรานยา ทรัพยากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
วงการวิชาชีพ
ใชเวลาในการทําความรูจักซึ่งกันและกันระหวางอาจารยแหลงฝกกับนิสิต/
(Socialization)
นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณการฝกงานในรานยา ชีวิตความ
เปนอยู การจัดการความเครียด เปนตน
ปรับรูปแบบ วิธกี ารสอนให
ดูรายละเอียดในตารางที่ ๑.๓
เหมาะกับความสามารถหรือ
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ตารางที่ ๑.๒ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝก๒,๓
บทบาทหนาที่
ตัวอยาง
ประสบการณของนิสิต/
นักศึกษา
เปนผูชวยใหเกิดการเรียนรู
กระตุนนิสิต/นักศึกษาใหคนหา ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลในการแกไข
แบบ critical thinking (การ
ปญหาผูปวยอยางเขาใจสถานการณทั้งหมด
คิดอยางมีวิจารณญาณที่เปน กระตุนนิสิต/นักศึกษาโดยใชคําถามนํา เชน “ถาเกิดสถานการณสมมติ
เหตุและผล มีขอมูลทาง
นิสิต/นักศึกษาจะทําอยางไร” “มีอะไรอีกไหม”
วิชาการ ขอมูลผูปวย ขอมูล ไมตอบคําถามนิสิต/นักศึกษาโดยตรง แตใหนิสิต/นักศึกษาคนคิดวิธีการ
ของสถาบันหรือประเทศ
แกไขปญหาเอง
สนับสนุน มีการวิเคราะหผลดี อภิปรายและแลกเปลี่ยนวิธีการแกไขปญหาผูปวยรวมกัน
และผลเสียจากการตัดสินใจ)
มอบหมายงานใหนิสิต/
ประเมินความสามารถในการเรียบเรียงขอมูล (organization) การ
นักศึกษา
เรียงลําดับความสําคัญของการแกไขปญหา (prioritization) การ
ปฏิบัติหนาที่แทนเภสัชกร (delegation) และความมั่นใจในตัวเองใน
การทํางานดวยตัวเอง (confidence building)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการสอนใหเหมาะกับความสามารถหรือประสบการณของนิสิต/นักศึกษา
ซึ่งประยุกตจาก Benner’s stage of clinical competence โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๓
ตารางที่ ๑.๓ รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา๓
ระดับ
คุณสมบัติ
รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะสม
Novice
- ไมมีประสบการณในการทํางานที่ไดรับ - การบรรยาย/ อธิบายชี้แนะวิธีการทํางาน
มอบหมาย
สําหรับผูที่ไมมีประสบการณ
- ไมกลาตัดสินใจ
- จัดใหมีเภสัชกรพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน และให
- ไมสามารถอธิบายวิธีการทํางานไดดวย คําแนะนําในกระบวนการฝกงาน
ความเขาใจ
- มอบหมายงานที่มีวิธีการดําเนินงานระบุไว
ชัดเจนหรือไมซับซอน
Advanced - มีประสบการณการทํางานที่ไดรับ
- การชี้แนะหรืออภิปรายแนวทางการทํางาน
beginner
มอบหมายมากอน
เพิ่มเติม
- ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดีพอใช
- ชี้แนะวิธีการเรียงลําดับความสําคัญของ
งาน
๖

ตารางที่ ๑.๓ รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะกับระดับของนิสิต/นักศึกษา๓
ระดับ
คุณสมบัติ
รูปแบบ วิธีการสอนที่เหมาะสม
- อธิบายแนวทางการทํางานไดความ
- จัดใหมีเภสัชกรพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน และให
เขาใจ แตไมสามารถเรียงลําดับ
คําแนะนําในกระบวนการฝกงาน
ความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางเหมาะสม
Competent - ทราบเปาหมายหรือแผนการทํางาน - ฝกทักษะการตัดสินใจในการดูแลผูปวยที่
อยางดี
ซับซอน
- ลําดับความสําคัญของงานไดอยาง
- มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ
เหมาะสม
novice/ advanced beginner
- สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ - การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ
ทํางานไดพอสมควร แตยังยึดติดกับ
พัฒนาทักษะและความรู
หลักการ ไมยืดหยุน
Proficient - สามารถดูแลผูปวยแบบองครวมไดบาง - มอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาดูแลผูปวยที่
- ใชประสบการณในอดีตมากกวาการ
ซับซอน
ปฏิบัติตามกฎหรือแนวทางในการ
- มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ
ปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว
competent
- สามารถระบุปญหาของผูปวยและ
- การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ
แกไขปญหาของผูปวยไดอยางถูกตอง
พัฒนาทักษะและความรู
Expert
- สามารถดูแลผูปวยแบบองครวมไดดี - มอบหมายใหดูแลผูปวยจํานวนมากขึ้น
- สามารถแกไขปญหาของผูปวยไดอยาง - มอบหมายใหดูแลนิสิต/นักศึกษาระดับ
ถูกตองในเวลาอันสั้น
competent
- ไดรับคําชมเชย/เปนที่ยอมรับจาก
- การอภิปรายรวมกับอาจารยแหลงฝกเพื่อ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
พัฒนาทักษะและความรู
เอกสารอางอิง
๑. เกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมชุมชน สภาเภสัช
กรรม
๒. Cuellar LM, Ginsburg DB (editors). Preceptor’s handbook for pharmacists. 2nd ed. Bethasda,
MD: American Society of Health-system Pharmacists; 2009.
๓. Baltimore JJ. The hospital clinical preceptor: Essential preparation for success. J Cont
Educ Nursing 2004; 35: 133-40.
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บทที่ ๒

ทักษะจําเปนในการเปนอาจารยแหลงฝกที่ดี

ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
• การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแหลงฝก การสื่อสารที่ดีควรเปนการ
สื่อสารสองทาง (two-way communication) ซึ่งเปนการสื่อสารที่ทั้งสองฝาย คืออาจารยแหลง ฝก
และนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาเป น ทั้ ง ผู ส ง สารและผู รั บ สาร อั น จะช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี
ประสิทธิภาพ ผูสงสารไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) เมื่อสลับหนาที่เปนผูรับสาร ทําใหเกิดการ
สอบทานความเขาใจใหตรงกัน๑
• กระบวนการสื่ อ สาร ประกอบด ว ยผู ส ง สาร (sender) ผู รั บ สาร (receiver) เนื้ อ หาหรื อ สาระ
(message) และอุปสรรค (barrier) ดังแสดงในรูปที่ ๒.๑
สาระ

ผูสงสาร
อุปสรรค
ผูรับสาร

ผูรับสาร
อุปสรรค

สาระ

ผูสงสาร

รูปที่ ๒.๑ องคประกอบของการสื่อสาร๑
• การสื่อสารดวยวัจนภาษา (verbal communication) เชน การสื่อสารโดยการฟงและการพูด หรือ
การอ า นและการเขี ย น ซึ่ ง เป น การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส ง ต อ เนื้ อ หาหรื อ สาระที่ มี
รายละเอียดคอนขางมาก การฟงและการพูดในสถานการณของแหลงฝกมักเปนการสื่อสารสองทาง
เปนสวนใหญ เชน การซักถามและอภิปรายกรณีผูปวยรวมกัน แตในการเขียนและอานนั้น บางครั้ง
เปนการสื่อสารทางเดียว ซึ่งอาจมีขอจํากัดเพราะเมื่อเกิดความไมแนใจหรือความกํากวมในขอมูลขึ้น
อาจนําไปสูการเขาใจที่ไมตรงกันได การสื่อสารโดยการเขียนและอานจึงตองเพิ่มความระมัดระวังให
มากยิ่งขึ้น๑
๘

• การสื่อสารดวยอวัจนภาษา (non-verbal communication) อาจเปนการสื่อสารโดยการแสดงออก
ทางสีหนา (facial expression) ทาทาง (posture) อากัปกิริยา (gesture) การสบตา (eye contact)
การสัมผัส (touching) และภาษากายอื่น ๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน เหงื่อออก ปากสั่น เปนตน
การสื่อสารดวยอวัจนภาษาเหลานี้จะชวยใหรายละเอียดเสริมกับการสื่อสารดวยวัจนภาษา นอกจากนี้
ยังชวยใหเกิดการสื่ออารมณ หรือแสดงถึงความคิด ความรูสึกที่แทจริงของนิสิต/นักศึกษาอันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแหลงฝก ยกตัวอยางเชน ในการอภิปรายเรื่องการ
ดูแลผูปวย เมื่ออาจารยแหลงฝกถามวานิสิต/นักศึกษามีขอสงสัยอะไรหรือไม แลวไดคําตอบวาไมมีขอ
สงสัย แตเมื่อสังเกตสีหนาของนิสิต/นักศึกษาปรากฏวามีหลายคนที่ยังมีสีหนาสงสัยอยู ก็อาจมีนัยยะ
วา นิสิต/นักศึกษาบางคนยังไมเขาใจอยางแทจริง แตไมกลาซักถามเพราะเกรงใจหรืออายเพื่อนนิสิต/
นักศึกษาคนอื่นก็เปนได ซึ่งหากอาจารยแหลงฝกสามารถสังเกตพบไดก็จะสามารถขยายความเพิ่มเติม
หรือถายทอดแลกเปลี่ยนกับนิสิต/นักศึกษาที่ยังไมเขาใจในโอกาสตอไปไดอยางดี๑
• ปจจัยที่จะสงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารดวยวัจนภาษา๑ มีดังตอไปนี้
o คุ ณ สมบั ติ ข องเนื้ อ หาหรือ สาระ ซึ่ ง ควรมี ระดั บ ความลึ ก และความซั บ ซอนพอเหมาะกับ
พื้นฐานของนิสิต/นักศึกษา เปนเรื่องที่มีความสนใจรวมกัน และไมใชเรื่องที่จะนําไปสูความ
ขัดแยง อึดอัดใจหรือไมใหเกียรติผูอื่น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมือง
ศาสนา คติความเชื่อ วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือเรื่องสวนบุคคลตาง ๆ
o คุณสมบัติของผูสง สาร ซึ่งควรมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดี ใชคํายอและศัพ ท
เฉพาะหรือสัญลักษณที่เปนสากล สื่อสารโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน ระวังการใชน้ําเสียง รูปคํา
หรือประโยคที่ไมเหมาะสม มีความพรอมในการถายทอดสาระ ใชอวัจนภาษาและสื่อที่ชวย
สงเสริมการสื่อสารไดอยางเหมาะสม เชน ในการแลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางการจายยาของ
แหลงฝก อาจารยอาจใช แผนภาพ (flowchart) รวมดวย เพื่อชวยใหประหยัดเวลา ทําความ
เขาใจและจดจําไดงาย
o คุณสมบัติของผูรับสาร ซึ่งควรมีพื้นฐานความรูเพียงพอแกการทําความเขาใจเนื้อหาสาระที่
ได รั บ มี ค วามพร อ มทางร า งกายและสภาวะอารมณ มี ส มาธิ ตั้ ง ใจฟ ง หรื อ อ า นอย า งมี
วิจารณญาณ และซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย
o อุปสรรคของการสื่อสาร เปนสิ่งที่ขัดขวางกระบวนการสื่อสารหรือรบกวนจนทําใหเกิดการ
สื่อสารคลาดเคลื่อนได อุปสรรคของการสื่อสารอาจเปน ๑) ปจจัยสิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการ
สื่อสาร เชน มีเสียงดัง รบกวน มีพื้นที่ภายในแหลง ฝกจํากัดทําใหไ มสามารถนั่ง สนทนาได
สะดวก อาจารยแหลง ฝกและนิสิต/นักศึกษาไมเห็นหนากันและกันจึงไมสามารถรับรูและ
ตีความจากอวัจภาษาที่แสดงออกมาได หรือมีผูปวยเขามารับบริการในระหวางการอภิปราย
๙

กรณีศึกษา และ ๒) ปจจัยภายในที่เกิดจากตัวผูสงสารและผูรับสาร เชน เหนื่อยลา ไมมีสมาธิ
หรือเจ็บปวยอยู ซึ่งอุปสรรคเหลานี้ควรถูกกําจัดหรือลดทอนใหนอยที่สุด เพื่อใหการสื่อสาร
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
o การตั้งคําถามอยางเหมาะสมเปนปจจัยที่สงเสริมใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทําให
เกิดการสื่อสารสองทางที่เอื้อแกการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันแลกกัน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือใน
การประเมิ น ความรู ความพร อ ม เจตคติ แ ละระดั บ ความสามารถของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
โดยทั่วไปแลวสามารถแบง คําถามออกเปนสองประเภท คือคําถามปลายเปดและคํา ถาม
ปลายปด ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ ดังตารางที่ ๒.๑
นอกจากการเลือกใชคําถามใหเหมาะสมกับสถานการณแลว การเลือกใชคําและน้ําเสียงยัง
เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการถามเชนกัน เนื่องจากหากเลือกใชคําหรือน้ําเสียงที่
ไมเหมาะสม อาจนําไปสูความอึดอัด วิตกกัง วล เกรงใจ หรือปกปดของผูตอบคําถามได
ยกตัวอยางเชน “นิสิต/นักศึกษาคิดวายาที่อาจารยจายไปมีความไมเหมาะสมหรือไม?” ซึ่งจะ
เห็ น ว า เป น คํ า ถามที่ ส รา งความเกรงใจและอึ ด อัด แกนิ สิ ต/นัก ศึ กษาอย า งมากและมักไม
สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการอยางสบายใจ ดังนั้นจึงควรปรับการใชคําใหม โดย
หลีกเลี่ยงการใชสรรพนามบุคคล และใชรูปประโยคที่เปนเชิงบวก เชน “ยาที่จายไปเหมาะสม
กับอาการของคนไขหรือไม?” หรือใชคําถามปลายเปด “นิสิต/นักศึกษามีความเห็นอยางไร
กับรายการยาที่คนไขไดรับเมื่อสักครู?” ก็จะทําใหบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ
เกิดขึ้นอยางอบอุนและเปดกวางมากขึ้น
ตารางที่ ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ๑
ประเภทของคําถาม ตัวอยาง
ขอดีและขอควรระวังการประยุกตใช
คําถามปลายเปด
อะไรคือสิ่งที่นิสิต/
เปนคําถามที่เปดกวางและนําไปสูคําตอบที่หลากหลาย
(open-ended)
นักศึกษาคาดวาจะไดจาก ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ผานการไตรตรองและคัดสรร
การฝกปฏิบัติงานครั้งนี้? ตามลําดับความสําคัญในความคิดของผูตอบ เปน
คําถามที่ไมโนมนาวหรือชี้นําจึงมักไดขอมูลที่เปนจริง
เหมาะแกการใชในสถานการณทั่วไป การประเมินดาน
เจตคติและความรูความเขาใจเชิงวิชาการ
คําถามปลายปด
นิสิต/นักศึกษาคิดวาจะ เปนคําถามที่จําเพาะเจาะจง ผูตอบมีทางเลือกจํานวน
(closed-ended) จายยาไดเกงขึ้นจากการ นอยในการตอบ เชน เห็นดวย/ไมเห็นดวย ใช/ไมใช มี/
ฝกปฏิบัติงานครั้งนี้
ไมมี เปน/ไมเปน ซึ่งคําถามประเภทนี้ทําใหเกิดความ
หรือไม?
ชัดเจนในประเด็นที่สนใจ แตอาจเกิดการชี้แนะหรือ
๑๐

ตารางที่ ๒.๑ ตัวอยางประเภทคําถามและการประยุกตใชในสถานการณตางๆ๑
ประเภทของคําถาม ตัวอยาง
ขอดีและขอควรระวังการประยุกตใช
โนมนาวได อีกทั้งอาจคลาดเคลื่อนจากความเขาใจไม
ตรงกันระหวางผูถามและผูตอบ เชน จากตัวอยาง หาก
นิสิต/นักศึกษาตอบวา “ใช” นั้นอาจเกิดจากความ
เกรงใจอาจารยแหลงฝกก็เปนได ในขณะที่หากตอบวา
“ไม” ก็อาจเพราะนิสิต/นักศึกษาพิจารณาคําถามแลว
ประเมินวาตนอาจจะจายยาไดถูกตองขึ้น แตยังไมถึง
ระดับ “เกง” ดังนัน้ จึงตอบวาไม เปนตน คําถาม
ประเภทนี้จึงเหมาะสําหรับใชเสริมกับคําถามปลายเปด
เพื่อใหไดขอมูลละเอียดขึ้น
การทําความเขาใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษา
• การเปนอาจารยแหลงฝกที่ดีนั้น นอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในเชิงวิชาการและเปนตัวอยาง
ที่ดีในเชิงวิชาชีพของนิสิต/นักศึกษาแลว ยังจําเปนตองมีความพรอมในการดูแลและปฏิบัติงานรวมกับ
นิสิต/นักศึกษาที่มีเจตคติ พฤติกรรมและบุคลิกภาพหลากหลาย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวานิสิต/นักศึกษา
ในยุคปจจุบันนั้นมีความแตกตางไปจากนิสิต/นักศึกษาในอดีตและจะยิ่งมีความแตกตางกับพฤติกรรม
หรือคานิยมของอาจารยแหลงฝกมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากชองวางระหวางวัย (generation gap) ที่
กวางขึ้น
• กระบวนการคิด การเรียนรู พฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษาเปนผลลัพธจากปจจัยหลาย
ประการ อาทิเชน พื้นฐานความรู การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม
ของชุมชนที่นสิ ิต/นักศึกษาเติบโตและอาศัยอยู รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในแหลงฝก
บุคลิกภาพของนิสิต/นักศึกษามีความสัมพันธกับวิธีการเรียน (learning style) ซึ่งหากอาจารยแหลง
ฝกสามารถทําความเขาใจคุณสมบัติเหลานี้ของนิสิต/นักศึกษาไดดี ยอมจะสามารถเลือกใชวิธีการ
ถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาไดอยางเหมาะสม๒-๓ ตารางที่ ๒.๒ เปนตัวอยางของคุณลักษณะ
แบบตางๆ และวิธีการเรียนที่เหมาะสม

๑๑

ตารางที่ ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนที่เหมาะสม๒-๓
ประเภท
คําอธิบาย
วิธีการฝกปฏิบัติงานที่แนะนํา
บุคลิกภาพ
เปดเผย
เปดกวาง กลาแสดงออกและมีปฏิสัมพันธ - การไดทดลองปฏิบัติงานจริง
(extroversion) กับผูอื่น มีความคิดสรางสรรคซึ่งเกิดจาก - การทํางานเปนกลุม
การแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
เก็บตัว
รักสงบ เก็บตัว ชอบที่จะอยูคนเดียวและ - งานมอบหมายรายบุคคล
(introversion) ประหมาหรือขาดความมั่นใจเมื่อตองมี
- การอภิปรายรายบุคคล
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชอบที่จะครุนคิด
- การซักซอมกับอาจารยแหลงฝกกอนการ
ไตรตรองกับตนเองมากกวาการ
ปฏิบัติงานจริง
แลกเปลี่ยนกับผูอื่น
วิธีการรับรูและแสวงหาความรู
ใชประสาท
ใหน้ําหนักกับขอมูลที่สัมผัสไดจาก
- การอภิปรายเพื่อใหเห็นความสําคัญของการ
สัมผัส
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และขอมูลที่เปน
คาดการณอยางเปนเหตุเปนผลหรือการ
(sensing)
ขอเท็จจริงเปนหลัก
เชื่อมโยงขอเท็จจริงเขาดวยกัน
- การไดทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมุงเนนสงเสริม
ใหเกิดสมดุลระหวางการใชขอเท็จจริงและการ
ใชสัญชาตญาณเชื่อมโยงขอมูล
การหยั่งรู/ ใช ใหน้ําหนักกับการคิดเชื่อมโยง การ
- การอภิปรายเพื่อใหเห็นความสําคัญของขอมูลที่
สัญชาตญาณ คาดการณ ความเปนไปได แนวคิดทฤษฎี
เปนขอเท็จจริง
หรือประสบการณที่ผานมา
(intuition)
- การไดทดลองปฏิบัติงานจริง โดยมุงเนนสงเสริม
ใหเกิดสมดุลระหวางการใชขอเท็จจริงและการ
ใชสัญชาตญาณเชื่อมโยงขอมูล
วิธีการที่ใชเมื่อตองตัดสินใจ
การคิด
ตัดสินใจโดยใชสติปญญาไตรตรอง
- การตั้งคําถามหรืออภิปรายเพื่อใหเกิดสมดุลของ
(thinking)
แยกแยะตามความเปนเหตุเปนผล
มุมมองทั้งสองดาน
การใช
ตัดสินใจโดยใชความรูสึก อารมณ คานิยม - การผลัดกันสวมบทบาทสมมุติ (role-playing)
ระหวางนิสิต/นักศึกษาทั้งสองแบบ แลว
ความรูสึก
ความชอบสวนบุคคลเปนหลัก
อภิปรายชี้แนะ
(feeling)
- การคิดใครครวญทบทวนตนเอง (reflection)
เพื่อกระตุนใหมีมุมมองทั้งสองดาน เชน การใช
Gibb’s model of reflection
๑๒

ตารางที่ ๒.๒ คุณลักษณะแบบตางๆ และวิธีการเรียนที่เหมาะสม๒-๓
ประเภท
คําอธิบาย
วิธีการฝกปฏิบัติงานที่แนะนํา
แบบแผนในการดําเนินชีวิต
มีระเบียบแบบ การดําเนินชีวิตมักเปนไปอยางมีระเบียบ - การจัดตารางกิจกรรมและชี้แจงกฎเกณฑหรือ
แผนและความ มีเปาหมาย มีแบบแผน เปนขั้นตอน
ขอปฏิบัติที่ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน และไมผันแปรตามสถานการณ
- การกําหนดเปาหมายหรือความคาดหวังราย
(judging)
มากนัก
สัปดาหที่ชัดเจน
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการฝก
การดําเนินชีวิตมักเปนไปอยางยืดหยุน
ยืดหยุน
ปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดการฝก
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณไดมาก
ปรับเปลี่ยน
ปฏิบัติงาน ควรแจงแกนิสิต/นักศึกษาลวงหนา
ตาม
- การใหอิสระในการจัดลําดับการนําเสนอในวัน
สถานการณ
และเวลาที่กําหนด
(perceiving)
การถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ
• การสรางความเปนวิชาชีพใหกับนิสิต/นักศึกษาเปนบทบาทสําคัญของอาจารยแหลงฝก โดยผานการ
ถายทอดความรูและประสบการณที่สั่ง สมจากการปฏิบั ติหนาที่ ของอาจารย แหลง ฝก ซึ่ง สามารถ
ดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การเปนตนแบบในทางวิชาชีพ (professional role modeling) การ
สอนงาน (coaching) และการเปน พี่เลี้ยง (mentoring) แตละรูปแบบวิธีการนั้นมีขอแตกต า งกั น
หลายประการ การเลื อ กใช อ ย า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาและทั ก ษะความรู ห รื อ
ประสบการณที่ตองการถายทอดจึงเปนสิ่งสําคัญ๔-๕ ดังตารางที่ ๒.๓

๑๓

ตารางที่ ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ๔-๕
รูปแบบ
ตัวอยางกิจกรรม ณ แหลงฝก
การเปนตนแบบในทางวิชาชีพ (professional
การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาเปนผูสังเกตการณ
role modeling): แหลงฝกแตละแหงนั้นมีความเปน (observation) โดยภายหลังการสังเกตการณแลว ควรมี
เอกลักษณในหลายลักษณะ เชน ลักษณะของชุมชนที่ การอภิปรายหรือสรุปดวยวานิสิต/นักศึกษาไดขอคิด
แหลงฝกตั้งอยู ประเภทและอุปนิสัยของผูมารับบริการ ความรู หรือประสบการณอยางไรบาง การแลกเปลี่ยน
ระบบบริหารจัดการและแผนธุรกิจตางๆ การมี
ภายหลักการสังเกตการณนอกจากจะชวยพัฒนานิสิต/
ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยแหลงฝกตอผูมารับบริการ นักศึกษาแลว ยังไดขอสังเกตอันอาจเปนประโยชนตอ
แตละคน การประยุกตใชวิชาการในการดูแลผูปวย
การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติหรือระบบบริหารจัดการ
ฯลฯ ซึ่งมีคุณคาแกการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาเปน ภายในแหลงฝกไดอีกดวย
อยางยิ่ง
- การสังเกตการณแบบเปดกวาง/การสังเกตการณตาม
อัธยาศัย
รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะตนของการ
- การสังเกตการณแบบมีประเด็นมอบหมาย ซึ่งจะชวย
ฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหที่ ๑ และ ๒)
ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดความตั้งใจและมุงเนนประเด็น
เดียวกัน
- การสังเกตการณโดยมอบหมายบทบาท เชน การ
มอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาสังเกตการณจากดานนอก
ของเคานเตอรจายยาเพื่อใหเห็นมุมมองของผูมารับ
บริการ
การสอนงาน (coaching): การสอนงานคือ
การใหขอมูล ซักซอมและทดลองปฏิบัติภายใตการกํากับ
กระบวนการที่อาจารยแหลงฝกถายทอดความรูและ ดูแล (exposure) เมื่อจบการดูแลผูมารับบริการแตละ
ประสบการณใหแกนิสิต/นักศึกษา จากนั้นจึงเปด
คน อาจมีการอภิปรายหรือทบทวนกระบวนการทํางาน
โอกาสใหนิสิต/นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานภายใตการ
เพื่อรวมกันวิเคราะหจุดบกพรองและหากลยุทธในการ
ดูแลอยางใกลชิด โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริม กระตุน พัฒนาขีดความสามารถ
และผลักดัน ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดทักษะ ความรูและ - กระบวนการขั้นที่ ๑ การบรรยายสรุปทางวิชาการใน
ความเขาใจในงานมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถ เรื่องของโรคและยาที่พบบอย (โดยอาจารยแหลงฝก
ของนิสิต/นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมจํากัดอยูที่ขีด
หรือโดยมอบหมายนิสิต/นักศึกษาใหแบงกันรับผิดชอบ
เตรียมขอมูล) หรือการอธิบายกระบวนการทํางานและ
ความสามารถของอาจารยแหลงฝก
ระบบบริหารจัดการตางๆ ของแหลงฝก
รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะตนถึงกลาง
- กระบวนการขั้นที่ ๒ การซักซอมโดยใชกรณีศึกษา
ของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหที่ ๒ ถึง ๓ หรือ ๔
(case simulation) และการสวมบทบาทสมมุติ (role
ขึ้นกับความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละคน)
playing)
๑๔

ตารางที่ ๒.๓ รูปแบบการถายทอดและพัฒนานิสิต/นักศึกษาดานทักษะวิชาการและการสรางความเปนวิชาชีพ๔-๕
รูปแบบ
ตัวอยางกิจกรรม ณ แหลงฝก
- กระบวนการขั้นที่ ๓ เมื่อนิสิต/นักศึกษามีความพรอม
แลวจึงใหฝกปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของ
อาจารยแหลงฝกอยางใกลชิด
การสอนงานนั้น อาจไมจําเปนตองดําเนินการโดย
อาจารยแหลงฝกเทานั้น แตสามารถประยุกตใชการ
ทํางานเปนกลุมมาแบงเบาภาระของอาจารยแหลงฝกได
เชน การมอบหมายหัวขอทางวิชาการใหนิสิต/นักศึกษา
แตละคนเตรียมมาทบทวนเพื่อน หรือการซักซอมกับ
เพื่อนโดยมีแบบประเมินมาตรฐานใหผลัดกันประเมิน
เปนตน
การเปนพี่เลี้ยง (mentoring): การเปนพี่เลี้ยงคือการ การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานรวมกับ
เรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกันกับอาจารยแหลงฝก อาจารยแหลงฝก (participation) ในฐานะเพื่อน
ในฐานะเพื่อนรวมงานหรือผูชวย โดยอาจารยแหลงฝก รวมงานหรือผูชวย หรือ การมอบหมายใหนิสิต/นักศึกษา
ทําหนาที่เปนตนแบบ ประเมินและชี้แนะจุดบกพรอง ปฏิบัติงานโดยอิสระ (independent practice) แลวจึง
เพื่อพัฒนาความรูหรือความชํานาญของนิสิต/นักศึกษา รายงานกระบวนการและผลลัพธตออาจารยแหลงฝก
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแหลงฝก
จากนั้นรับการประเมินและชี้แนะจุดบกพรอง
รูปแบบการถายทอดนี้เหมาะสําหรับระยะกลางถึง
ปลายของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหที่ ๓ หรือ ๔ ถึง
๖ ขึ้นกับความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละคน)
การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา
การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา เปนกระบวนการสําคัญเนื่องจากเปนเครื่องมือในการพัฒ นา
นิสิต/นักศึกษาใหเกิดทักษะ ความรู ความชํานาญในวิชาชีพรวมถึงมีเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเภสัชกรหลังจากจบการศึกษา
• การวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา แบงไดเปน ๒ วัตถุประสงคหลัก คือการติดตามและประเมิน
เพื่ อ การพั ฒ นา (formative assessment) และการติ ด ตามและประเมิ น รวบยอด (summative
assessment)๔-๕

๑๕

o การติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) มีเพื่อใหนิสิต/นักศึกษา
ทราบจุดบกพรองและพัฒนาขีดความสามารถหรือคุณสมบัติที่วัดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อปรับ
แผนการเรี ย นรู ปรั บ วิ ธี ก ารถ า ยทอดให เ หมาะสมกั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ดั ง นั้ น formative
assessment จึงเปนกระบวนการตอเนื่องที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกปฏิบัติงาน
o การติดตามและประเมินรวบยอด (summative assessment) มีเพื่อสรุปผลระดับความรู
ทักษะ ความสามารถ เจตคติ บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติที่วัด เพื่อที่จะนําผลการประเมินไป
ใชในการจัดอันดับ หรือการพิจารณาคะแนน เปนตน
o แมวาเปาหมายของการประเมินที่กลาวมาขางตนจะมีวัตถุประสงคแตกตางกัน แตสามารถ
ดําเนินการพรอมกัน หรือควบคูกัน ไปได ยกตัวอยางเชนการนําเสนอรายงานกรณี ศึ ก ษา
(SOAP note presentation) ภายหลังจากไดใหคะแนนตามแบบประเมินเพื่อสงใหแกคณะ
(summative assessment) แล ว อาจารย แ หล ง ฝ ก สามารถให ข อ เสนอแนะเพื่ อ ที่ นิ สิ ต /
นักศึกษาจะไดปรับปรุง ในการนําเสนอครั้ง หนา (formative assessment) ไดดวย เชน นี้
แสดงใหเห็นไดวาการประเมินทั้งสองวัตถุประสงคนั้นสามารถใชเครื่องมือประเมินเดียวกัน
และดําเนินไปพรอมกันได เพียงแตมีวิธีการตอเนื่องหรือการนําขอมูลจากผลประเมินมาใช
ตางกัน๔-๕
o ในบริบทของการฝกปฏิบัติง านซึ่งมีเปาหมายคือพัฒนาใหนิสิต/นักศึกษาเกิดพัฒนาการใน
ดานวิชาการและวิชาชีพ การประเมินแบบ formative assessment จึงมีความสําคัญอยาง
มาก คําแนะนําเพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสูง สุด จาก formative assessment ดัง ตารางที่
๒.๔
ตารางที่ ๒.๔ คําแนะนําในการการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)๔-๕
- ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการประเมิน ไดแก นิสิต/นักศึกษาประเมินตนเอง การ
เมินโดยเพื่อนจากนิสิต/นักศึกษาคนอื่นในกลุม อาจารยแหลงฝก รวมถึงบุคคลอื่น (เชน ผูปวย ผูมา
รับบริการ เจาหนาที่)
- ใหขอมูลยอนกลับ (feedback) แกนิสิต/นักศึกษาภายหลังการประเมินเสมอ
- มีเปาหมายและทิศทางของพัฒนาการที่ชัดเจน
- ไมมุงเนนเพียงผลลัพธเทานั้น แตใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรู กระบวนการทํางาน ไปพรอม
กัน
- เปนการวิจารณเชิงบวก (positive) สรางสรรค (creative) และนําไปสูการพัฒนา (constructive)
- นําผลประเมินมาสูการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนของอาจารยแหลงฝก วิธีการถายทอด การจัด
กิจกรรมการฝกงาน ความถี่และวิธีการประเมิน วิธีการวิจารณและชี้แนะ
๑๖

• โดยปกติแลวการติดตามและประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) มักเปนการประเมิน
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ (อิงเกณฑ; criterion-referenced) มากกวาการเปรียบเทียบในกลุมนิสิต/
นักศึกษาดวยกัน (อิงกลุม; norm-referenced) เนื่องจากการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้น ยอมมีเกณฑ
ขั้ น ต่ํ า ที่ ค าดหวั ง ว า นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาควรมี คุ ณ สมบั ติ เ หนื อ กว า เกณฑ เ หล า นั้ น อย า งไรก็ ต ามการ
เปรียบเทียบในกลุมนิ สิ ต/นัก ศึก ษาดว ยกัน ยัง คงมี ความจํา เปน โดยเฉพาะการนํ า ผลการวั ด และ
ประเมินมาออกแบบหรือปรับเปลี่ยนวิธีการถายทอดของอาจารยแหลง ฝก ยกตัวอยางเชน เมื่อผล
ประเมินจากการสอบสัมภาษณผูปวยพบวานิสิต/นักศึกษาทุกคนทําคะแนนไดต่ํากวาที่อาจารยแหลง
ฝกคาดหวัง โดยพบวานิสิต/นักศึกษาที่ฝกงานอยูทั้ง ๔ คนนั้นมาจากตางสถาบันกัน แตก็มีคะแนน
ประเมินใกลเคียงกัน การประเมินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑยอมใหขอมูลวานักศึกษาทั้ง ๔ คนนั้นควร
พัฒนาตนเองดานใดบาง ในขณะที่การประเมินแบบอิงกลุมแสดงใหเห็นวากระบวนการฝก ณ แหลง
ฝกนั้นอาจไมชวยพัฒนานิสิต/นักศึกษาไดมากพอ ซึ่งอาจารยแหลงฝกสามารถนําขอมูลนี้มาวิเคราะห
หาทางแกปญหาตอไปได
• วิธีการในการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน มีหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน อาจารยแหลงฝกสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ดังตารางที่ ๒.๕
ตารางที่ ๒.๕ ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผลในบริบทของการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน๔-๕
สิ่งที่ตองการประเมิน
ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล
ความรู
การสอบปากเปลา
การสอบขอเขียนแบบตัวเลือกตอบ
การสอบขอเขียนแบบเติมคําหรือขอความสั้นๆ
การสอนหรืออธิบายผูมารับบริการ
การสอนหรืออธิบายนิสิต/นักศึกษาคนอื่น
การนําเสนอกรณีศึกษา
เจตคติ กระบวนการคิด
การอภิปราย
การเขียนบทความจากการคิดใครครวญทบทวนตนเอง (reflection)
การวิจารณนิสิต/นักศึกษารายอื่นเชิงสรางสรรค
การวิพากษบทความในวารสารทางการแพทย
การนําเสนอกรณีศึกษา
ทักษะ/ พฤติกรรม
การใหนิสิต/นักศึกษาสาธิตหรือแสดงบทบาทสมมุติ
การสังเกตขณะนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงาน
๑๗
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๑๘

บทที่ ๓

การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ณ แหลงฝก

การจัดแผนฝกปฏิบัติงาน
การจัดแผนฝกปฏิบัติงานใหสอดรับกับการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยแหลง ฝก เปนประโยชนตอ ทั้ง
นิสิต/นักศึกษาและอาจารยแหลง ฝก เนื่องจากปรัชญาการฝกปฏิบัติง านวิชาชีพนั้น มุง เนนการเรียนรูจาก
สถานการณจริง ดังนั้นการออกแบบกระบวนการฝกปฏิบัติงานที่สงเสริมใหอาจารยแหลงฝกสามารถปฏิบั ติ
หนาที่ประจําไดอยางเต็มที่นั้น ยอมสรางโอกาสที่นิสิต/นักศึกษาจะไดประโยชนอยางสูง ที่สุ ดจากการฝ ก
ปฏิบัติงานดวย๑
• อาจารย แ หล ง ฝ ก (preceptor) ไม ใ ช ผู มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการสอน (teacher) แต เ ป น ผู อํ า นวยความ
สะดวก (facilitator) ให เ กิ ด การเรี ย นรู ใ นบริ บ ทของแหล ง ฝ ก เป น ต น แบบในทางวิ ช าชี พ (role
model) ผู ส อนงาน (coach) และพี่ เ ลี้ ย ง (mentor) ดั ง นั้ น การจั ด แผนฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี จึ ง ควรมี
สัดสวนการสอนที่นอยที่สุด และใหน้ําหนักไปที่การมีสวนรวมกับการปฏิบัติงานจริงระหวางอาจารย
แหลงฝกและนิสิต/นักศึกษาเปนหลัก
• ในระยะตนของการฝกปฏิ บัติง าน (สัปดาหที่ ๑) ควรประกอบดวยการปฐมนิเ ทศ (orientation)
เพื่อใหนิสิต/นักศึกษารูจักธรรมชาติและองคประกอบของแหลง ฝก คุนเคยกับบุคคลและสถานที่
เขาใจระบบการทํางานรวมถึงกฎเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ควรมีขึ้นในวันแรก
ของการฝกปฏิบัติงาน จากนั้นจึงเปนการสอนงานโดยการจําลองสถานการณ (simulation) หรือการ
สังเกตการณการทํางานจริง ควบคูไปกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยความพรอมของนิสิต/นักศึกษาแตละ
คนในเชิงวิชาการและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (diagnostic assessment; pre-test) ผลประเมินที่
ไดนี้ควรนํามาใชวางแผนการฝกปฏิบัติงานในสัปดาหที่เหลือ
• ในระยะกลางของการฝกปฏิบัติงาน (สัปดาหที่ ๒ ถึง ๓ หรือ ๔) ควรกําหนดหนาที่ใหนิสิต/นักศึกษามี
สวนรวมกับการปฏิบัติงานของอาจารยแหลงฝก โดยฝกใหการบริบาลผูปวยหรือดูแลผูมารับบริการ
ภายใต ก ารดู แ ลอย า งใกล ชิ ด จากอาจารย แ หล ง ฝ ก ในรู ป แบบการสอนงานจากสถานการณจริง
ยกตัวอยางเชน การใหนิสิต/นักศึกษาสัมภาษณประเมินผูมารับบริการและใหเพื่อนเปนผูสังเกตการณ
เมื่อใหบริการเสร็จสิ้น อาจารยแหลง ฝกจึง อภิปรายชี้แนะเพื่อใหเกิดพัฒ นาการ วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมเมื่อผานระยะกลางของการฝกปฏิบัติงาน ไดแก
๑๙

o นิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริงได
o นิสิต/นักศึกษามีทักษะเพียงพอและดีพอในการปฏิบัติงานจริง
o นิสิต/นักศึกษาเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชนที่ดี
• ในระยะทายของการฝกปฏิบั ติง าน (สัปดาหที่ ๔ หรือ ๕ ถึง ๖) ควรกําหนดใหนิสิต/นักศึ ก ษามี
บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติง านจริงมากขึ้น มีความรับผิดชอบใกลเคียงกับอาจารยแหลงฝกมากขึ้น
โดยการปฏิบัติหนาที่เปนลูกมือหรือเพื่อนรวมงาน เชน การกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาแตละคนตองให
การบริบาลแกผูปวยตั้งแตตนคือการสัมภาษณและประเมินสาเหตุของอาการเจ็บปวยไปจนถึงการจาย
ยาและนัดติดตามผลการรักษา โดยอาจารยแหลง ฝกทําหนาที่สนับสนุน รวมคิด หรือแลกเปลี่ยน
ความเห็นตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแหลงฝก (ระดับ participation) นอกจากนี้ หากอาจารย
แหล ง ฝ ก พิ จ ารณาแล ว วา นิสิ ต /นัก ศึ กษามีค วามพร อมมากพอ อาจมอบหมายให นิสิ ต /นั กศึ กษา
รับผิดชอบดูแลผูมารับบริการที่ไ มซับซอนมากนัก จากนั้นจึง รายงานกระบวนการและผลลัพธตอ
อาจารยแหลงฝก (ระดับ independent practice) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเมื่อผานระยะทายของ
การฝกปฏิบัติงาน ไดแก
o นิสิต/นักศึกษามีความชํานาญในการประยุกตใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง เปน
เหตุเปนผลในทางคลินิก (clinical reasoning)
o นิสิต/นักศึกษาเชี่ยวชาญในทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานจริง
o นิสิต/นักศึกษาเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชนเปนอยางดี
• งานมอบหมายที่คณะกําหนดเปนกิจกรรมนําเสนอเพื่อใหอาจารยแหลงฝกประเมินระหวางผลัดการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดแก
o การวิพากษวรรณกรรมปฐมภูมิ (literature evaluation) หรือสังสรรควรรณกรรม (journal
club) ๑ ครั้ง ซึ่งควรดําเนินการในระยะตนหรือระยะกลาง (สัปดาหที่ ๑ หรือ ๒) ของการฝก
ปฏิบัติง านเพราะเปน กิจกรรมที่สง เสริมใหอาจารยแหลง ฝก สามารถประเมินเจตคติ แ ละ
กระบวนการคิดวิเคราะหของนิสิต/นักศึกษาไดอยางดี นอกจากนั้นยังเปนโอกาสดีในการ
ทบทวนวิชาการของตัวนิสิต/นักศึกษาเอง โดยอาจารยแหลงฝกสามารถทําขอตกลงกับนิสิต/
นักศึกษาในเรื่องหัวขอหรือประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง รูปแบบและระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยทั่วไปแลว นิสิต/นักศึกษาแตละคนควรใชเวลานําเสนอไมเกิน ๒๐ นาทีและ
ตามดวยการซักถามแลกเปลี่ยนอีกไมเกิน ๑๐ นาที
o การนําเสนอกรณีศึกษา ๒ กรณีศึกษา ซึ่งควรดําเนินการหางกันอยางนอย ๑ สัปดาห เพื่อให
นิสิต/นักศึกษาสามารถนําขอคิดที่ไดจากการนําเสนอครั้งแรกมาปรับปรุงในการนําเสนอครั้ง
ที่ ๒ การนําเสนอแตละครั้งไมควรเกิน ๒๐ นาทีและตามดวยการซักถามแลกเปลี่ยนอีกไม
๒๐

เกิน ๑๐ นาที โดยสวนใหญแลวมักกําหนดใหนําเสนอครั้งแรกในสัปดาหที่ ๓ หรือ ๔ ของ
การฝกและครั้งที่ ๒ ในสัปดาหที่ ๕ หรือ ๖
o การใหความรูแกบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป ณ แหลงฝก (academic-in-service) ๑ ครั้ง ควร
ดําเนินการในสัปดาหที่ไมมีการนําเสนออื่น การนําเสนอแตละครั้งไมควรเกิน ๒๐ นาทีและ
ตามดวยการซักถามแลกเปลี่ยนอีกไมเกิน ๑๐ นาที
ตารางที่ ๓.๑ ตัวอยางตารางฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกหนึ่ง
ตารางฝก
หนาที่/กิจกรรม
หมายเหตุ
วันที่ ๑
- ปฐมนิเทศ
วันที่ ๒ ถึง ๕
- สังเกตการณ และอภิปราย
(สัปดาหที่ ๑)
- ประเมินครั้งที่ ๑ (pre-test; วันศุกรของสัปดาหที่ ๑)
วันที่ ๖ ถึง ๑๕ - ฝกปฏิบัติงานภายใตการดูแลอยางใกลชิด
อาจารยแหลง
(สัปดาหที่ ๒-๓) - นําเสนอ journal club หัวขอเกี่ยวกับโรคหรือยาที่ใชบอย หรือ ฝกสอนงาน
เปนหัวขอที่นิสิต/นักศึกษาควรพัฒนา (วันพฤหัสของสัปดาหที่ (coaching)
๒)
- นําเสนอกรณีศึกษาที่ ๑ (วันพฤหัสของสัปดาหที่ ๓)
- ประเมินครั้งที่ ๒ (วันศุกรของสัปดาหที่ ๓ เพื่อปรับวิธีการฝก
จาก exposure ไปเปน participation หากไมพรอม ประเมิน
อีกครั้งในวันศุกรสัปดาหที่ ๔)
วันที่ ๑๖ ถึง ๒๕ - ฝกปฏิบัติงานโดยเปนลูกมือหรือเพื่อนรวมงานกับอาจารยแหลง อาจารยแหลง
(สัปดาหที่ ๔-๖)
ฝก หรือปฏิบัติงานโดยอิสระและรายงานกระบวนการทํางาน/ ฝกเปนพี่เลี้ยง
ผลลัพธตออาจารยแหลงฝก*
(mentoring)
- นําเสนอกรณีศึกษาที่ ๒ (วันพฤหัสของสัปดาหที่ ๕)
- นําเสนอการใหความรูแกบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป (วันพฤหัส
ของสัปดาหที่ ๖)
- ประเมินครั้งที่ ๓ (post-test; วันศุกรของสัปดาหที่ ๖)
* อาจารยแหลงฝกตองอยูควบคุมดูแล ณ แหลงฝกตลอดเวลาที่มีนักศึกษาฝกงาน การปฏิบัติงานของนิสิต/
นักศึกษาในกรณีนี้ยังเปนความรับผิดชอบของอาจารยแหลงฝกตามขอกําหนดของกฎหมาย

๒๑

ประเด็นในการปฐมนิเทศ
• การปฐมนิเทศเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอความประทับใจแรกตออาจารยแหลงฝกและสถานที่ฝกงาน
การปฐมนิ เ ทศที่ น า ประทั บ ใจ เป น กั น เอง ชั ด เจน และครอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ จะนํ า ไปสู
ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งอาจารย แ หล ง ฝ ก และนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา (preceptor-student
relationship)
• การปฐมนิเทศที่ดี ควรมีเอกสารประกอบเพื่อชวยเตือนความจํา และใชอางอิงได โดยระบุวันที่
จัดทํา (หรือปรับปรุงเอกสาร ในกรณีที่มีการแกไข ปรับเปลี่ยนขอมูล) เพื่อปองกันการสับสน
• หากเปนไปได ควรมีการปฐมนิเทศเปนกิจกรรมลําดับแรกของตารางการฝกปฏิบัตงิ าน อยางไรก็
ตามอาจารยแหลง ฝกอาจมีโอกาสไดพูดคุยกับนิ สิต/นักศึกษามากอนวัน ปฐมนิเ ทศ เชน การ
โทรศัพทรายงานตัวของนิสิต/นักศึกษา ประเด็นสําคัญที่อาจารยแหลงฝกควรปฐมนิเทศ ดังตาราง
ที่ ๓.๒
ตารางที่ ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ๑
- การทักทายทําความรูจักกันและกัน โดยเริ่มจากอาจารยแหลงฝกแนะนําตัว เชน วุฒิการศึกษา ตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบภายในสถานที่ฝกงาน (อาจรวมถึงผังองคกร พันธกิจ วิสัยทัศน แลวแตบริบท)
จากนั้นจึงเปนการแนะนําตัวของนิสิต/นักศึกษาแตละคน อาจารยแหลงฝกและนิสิต/นักศึกษาควร
แลกเปลี่ยนเบอรโทรศัพทหรือวิธีการติดตออื่น พรอมทั้งเวลาที่สะดวก
- การสัมภาษณขอมูลพื้นฐานของนิสิต/นักศึกษาแตละคน เชน ภูมิลําเนา อุปนิสัย วิชาที่ชอบหรือถนัด วิชา
ที่ไมถนัด สาขาที่ศึกษา สถานที่ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เคยเขารวม เพื่อทราบภูมิหลัง ประสบการณ และ
ประเมินความคาดหวังจากการฝกปฏิบัติงานนี้
- แนะนําสถานที่ และอุปกรณ เครื่องมือตางๆ โดยระบุใหชัดเจนวาสถานที่/ อุปกรณเครื่องมือใดที่นิสิต/
นักศึกษาสามารถใชได วัตถุประสงคการใชใดบางที่อนุญาต การใชตองแจงกับผูใด นอกจากสถานที่ภายใน
แหลงฝกแลว อาจารยแหลงฝกอาจแนะนําสถานที่โดยรอบ โดยเฉพาะสถานที่รับประทานอาหาร หองน้ํา
ปายรถเมล รานถายเอกสาร หองสมุด รานคา สถานทีจ่ อดรถ สถานพยาบาล สถานีตํารวจ รวมถึงสถานที่
อันตรายที่นักศึกษาควรหลีกเลี่ยง
- แนะนําตัวนิสิต/นักศึกษากับอาจารยแหลงฝกคนอื่น เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ
- แนะนําตารางการฝกปฏิบัติงาน อยางนอยควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. เวลาเริ่มและเลิกฝกปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาพักกลางวันและการพักชวงอื่น (ถามี)
๒. กิจกรรมที่นิสิต/นักศึกษาตองปฏิบัติ สถานที่และเวลานัดหมาย (ถามี)
๓. กําหนดสงงานตางๆ รวมถึงรูปแบบ ปริมาณงาน วิธีการสง
๒๒

ตารางที่ ๓.๒ ประเด็นสําคัญในการปฐมนิเทศ๑
๔. กําหนดการสอบประเมินตางๆ
๕. วันหยุด รวมถึงวันชดเชย (ถามี)
- ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและขอหามตางๆ อยางนอยควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ระเบียบการแตงกาย ทรงผม การแตงหนา และการตกแตงรางกาย
๒. สิทธิประโยชน เชน สวนลดในการซื้อสินคาหรือสิทธิการใชบริการตางๆ ภายในแหลงฝก (หากไมมี ควร
แจงวาไมมีนโยบายนี้ เพื่อความชัดเจน)
๓. ขอปฏิบัติเมื่อมีการสาย ลา การขาดงาน
๔. หนาที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังตอนิสิต/นักศึกษาฝกงาน (อาจเปนการแจงใหนิสิต/
นักศึกษาทราบเปนเบื้องตน จากนั้นจึงอภิปรายปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
๕. การใชโทรศัพท และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
๖. เกณฑประเมินตางๆ
การบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก
• นโยบายการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวของการฝกปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการ
รักษาบรรยากาศและความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยแหลงฝกกับนิสิต/นักศึกษา นอกจากนี้ยัง
อํานวยความสะดวกใหกระบวนการฝกและการทํางานของแหลงฝกเปนไปอยางเปนระบบ
• ทรัพยากรเวลา: อาจารยแหลงฝกควรชี้แจง และทําขอตกลงกับนิสิต/นักศึกษาใหชัดเจนเกี่ยวกับ
ตารางกิจกรรมการฝกตั้งแตในวันปฐมนิเทศ รวมถึง ระยะเวลาที่อาจารยแหลงฝกพิจารณาวา
เหมาะสมสําหรับกิจกรรมตางๆ ซึ่งแตกตางกันไปตามบริบทของแหลงฝก ดังตัวอยางตอไปนี้
o ระยะเวลาในการรอกอนจะไดรับบริการกับเภสัชกรหรือนักศึกษา ไมควรเกิน ๒ นาที
o ระยะเวลาในการสัมภาษณผูมารับบริการ ไมควรเกิน ๓ นาที และรวมแลวไมควรใชเวลา
เกิน ๑๕ นาที นับตั้งแตเริ่มสัมภาษณจนปดการบริการ
o ระยะเวลาในการเลารายละเอียดกรณีศึกษา ไมควรเกิน ๑ นาทีตอรายผูปวย ในการ
อภิปรายยอยประจําวัน สวนการนําเสนอรายละเอียดแบบ SOAP ใหไมเกิน ๒๐ นาที
และอภิปรายอีกไมเกิน ๑๐ นาทีตอรายผูปวย การนําเสนออื่น ใชหลักการเดียวกันนี้
o ความลาชาของการสงงาน หรือการผิดนัด ไมควรเกิน ๑๕ นาที ยกเวนแตมีการแจง
ลวงหนาและไดรับการอนุญาตแลว

๒๓

• ทรัพยากรบุคคล: อาจารยแหลงฝกควรจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการฝกของนิสิต/
นักศึกษา และกระทบระบบของแหลงฝกนอยที่สุด (ในกรณีที่มีอาจารยแหลงฝกมากกวา ๑ คน)
ยกตัวอยางเชน ในการนําเสนอกรณีศึกษาหรือวิพากษวรรณกรรม ควรกําหนดวาอาจารยแหลง
ฝกผูรับผิดชอบคือคนใด หากนักศึกษามีขอสงสัยสามารถปรึกษาอาจารยแหลง ฝกคนใด การ
จัดสรรเวลาในการนําเสนอตางๆ ควรเปนวันที่อาจารยแหลงฝกสะดวกดวย ในขณะที่หากอาจารย
แหลงฝกเปนผูปฏิบัติหนาที่ ณ แหลงฝกเพียงผูเดียว ซึ่งในขณะที่ดูแลการฝกปฏิบัติง านอยูนั้น
อาจตองใหการดูแลผูปวยควบคูไ ปดวย ควรชี้แจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบสถานการณลวงหน า
เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน
• ทรั พ ยากรกายภาพ สถานที่ ของใช ต า งๆ: นิสิต/นักศึกษาควรไดรั บการชี้ แ จงอย างชั ด เจน
เกี่ยวกับสถานที่ทั้งภายในและภายนอกแหลงฝก และสิทธิ์ในการใชงานวัสดุ ของใชตางๆ รวมถึง
ขั้นตอนการใช (เชน ใหขออนุญาตผูใด หรือลงบันทึกการใชงานอยางไร ตองแจงจองกอนการใช
งานหรือไม อยางไร)
o ของใชตางๆ ที่เปนของมีคาหรือของสวนตัวควรมีที่เก็บแยกเปนสัดสวน ลงกุญแจได เพื่อ
ปองกันการสูญหาย
o แหล ง ฝ ก บางแหง อนุญ าตให นิสิ ต /นัก ศึ กษาใช โทรศั พท ไ ด ใ นกิจ กรรมที่ เ กี่ย วกั บการ
คนควาขอมูล แตบางแหลงฝกไมอนุญาต ซึ่งควรไดรับการชี้แจงใหชัดเจนตั้งแตตน
o แหลงฝกบางแหงใหนิสิต/นักศึกษาชวยคิดคาบริการ เก็บคาบริการและทอนเงิน ซึ่งควรมี
กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนและรัดกุม มีนโยบายชัดเจนสําหรับกรณีที่ยอดบัญชีไม
ตรง มีการคิดคาบริการหรือทอนเงินผิดพลาด โดยทําเปนขอตกลงใหนิสิต/นักศึกษา
ทราบและลงนามเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรตั้ ง แต ต น ทั้ ง นี้ ต อ งไม ขั ด กั บ ระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยของนิสิต/นักศึกษา กฎหมายหรือระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ
o แหลงฝกบางแหงมีนโยบายการปรับนิสิต/นักศึกษาในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญเสีย
สินคาหรืออุปกรณของใชตางๆ เมื่อพิสูจนพรอมทั้งพยานและหลักฐานวาเปนผลจากการ
กระทําโดยตั้งใจของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งควรแจงใหนิสิต/นักศึกษาทราบและลงนามเปน
ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรตั้งแตตน ทั้งนี้ตองไมขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัยของ
นิสิต/นักศึกษา กฎหมายหรือระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ
เอกสารอางอิง
๑. Cuellar LM, Ginsburg DB (editors). Preceptor’s handbook for pharmacists. 2nd ed. Bethasda,
MD: American Society of Health-system Pharmacists; 2009.
๒๔

บทที่ ๔

การสอนทักษะทางคลินิกและการบริหารความขัดแยง

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นมีความแตกตางจากระบบการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ เพราะเปน
การเปลี่ยนการเรียนการสอนจากการเรียนรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ มาสูการเรียนรูผาน
การฝกจากประสบการณจริง โดยมีอาจารยแหลงฝกจะเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนในการฝก ปฏิบั ติง านวิช าชีพ จึง ตองมีก ารปรั บเปลี่ยนใหเ หมาะสม เพื่อใหนิสิต /
นักศึกษาสามารถเขาใจในวิธีการเรียนรู การสืบคนหาความรูในการนํามาใชแกปญหา มากกวาการเรียนแบบ
ทองจําหรือตองรูองคความรูทั้งหมดแบบที่ผานมา การเรียนเพื่อใหเกิดทักษะดังกลาวตองใชการเรียนแบบ การ
เรียนรูจากการลงมือทํา (learning by doing) โดยทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนแนวคิดการเรียนรูจากการลง
มือทํา คือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยม (cognitive learning theory) ซึ่ง เปน ทฤษฎีการเรียนรูที่
อธิบายกระบวนการเรียนรูในมนุษยวาเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการสรางความรูความเขาใจ
ใหแกตนเอง ผานกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย และความสัมพันธ
ของขอมูล โดยการเชื่อมโยงประสบการณเกาเขากับประสบการณใหมเพื่อนําไปสูการแกปญญา ทฤษฎีการ
เรียนรูในกลุมนี้นิยมนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางคลินิกเปนอยางมาก เพราะตองการใหนิ สิ ต/
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองคความรูที่เคยเรียนมากับการใชเหตุผลมาตัดสินใจทางคลินิกได โดยทฤษฎีนี้กลาว
วา “ประสบการณกับกรณีศึกษามีความสําคัญในการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ สามารถดึงองคความรู
อยางเปนระบบและนําองคความรูมาใชไดอยางรวดเร็ว”
การจัดการศึกษาและการสอนทักษะทางคลินิก
บทบาทของอาจารยแหลงฝก
บทบาทของอาจารยแหลงฝกในการจัดการศึกษาและการสอนตาม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญา
นิยม (cognitive learning theory) เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาผานการเรียนรูจากประสบการณ
จริง บทบาทของอาจารยแหลงฝกนั้นแตกตางจากอาจารยท่ีคณะวิชา ที่ไ มใชผูสอนหลักที่เนนการบรรยาย
ความรู แตเปนกระตุนและอํานวยความสะดวก (facilitator) ใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
จริงจากแหลงฝกที่เปนรานยา โดยคูมือเลมนี้ขอเสนอบทบาทของอาจารยแหลงฝกในการสอนทักษะทางคลินิก
ในรานยา เพื่อเปนตัวอยางในการนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทของแหลงฝก ดังนี้
๒๕

๑. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการคิด เพื่อชวยใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูและสราง
ความรูความเขาใจใหแกตนเอง
๒. ประเมินประสบการณทางคลินิกของนิสิต/นักศึกษา กอนที่จะตัดสินการกระทําของนิสิต/
นักศึกษา ชวยกระตุนใหนิสิต/นักศึกษานําองคความรูมาใชระหวางการอภิปรายกรณีศึกษา
๓. มอบหมายกรณีศึกษามาตรฐาน (typical case) ใหนิสิต/นักศึกษารับผิดชอบพรอมทั้งชี้แนะเพื่อ
วางแนวทางการเรี ย นรู ห รื อ ศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ มี ก รณี ศึ ก ษาที่ ใ กล เ คี ย งกั น ให ใ ช ก าร
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของกรณีศึกษาในการสอนนิสิต/นักศึกษา
๔. กระตุนใหนิสิต/นักศึกษาระบุปญหาของผูปวยจากอาการและอาการแสดงที่คลุมเครือ เพื่อกระตุน
ให นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต า งระหว า งกรณี ศึ ก ษาต อ ๆ มากั บ
กรณีศึกษาแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย ความรวมมือในการใชยา และราคาของยาที่ผูปวยควรไดรับ
๕. สอบถามถึง เหตุ ผ ลในการตั ด สิน ทางคลินิกของนิสิ ต/นัก ศึก ษา เพื่อตรวจสอบถึง ความเข า ใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา
๖. ใหนิสิต/นักศึกษาเขียนบันทึก SOAP เพื่อแสดงกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการเลือกใชยา
การสอนทักษะทางคลินิก๑
การสอนทักษะทางคลินิกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น อาจารยแหลงฝกควรกําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จากนั้นจึงเลือกใชวิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดตั้ง
ไว เนื่องจากกระบวนการเรียนรูทางสมองนั้นมีหลายระดับ โดยเริ่มตนจากระดับของการมี ความรู ที่เปน
ความสามารถในการจดจําแนกประสบการณตาง ๆ และระลึกเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา ถือเปน
ขั้นพื้นฐานที่สุดของการเรียนรู นําไปสู ความเขาใจ ซึ่งเปนความสามารถบงบอกใจความสําคัญของเรื่องราว
โดยการแปลความหลัก ตีความได สรุปใจความสําคัญได ขั้นตอมาอาจารยแหลงฝกตองฝกฝนใหนิสิต/นักศึกษา
สามารถนําความรูความเขาใจที่เกิ ดขึ้นมาพัฒ นาตอยอดเปน ทักษะ ในการดูแลผูปวยเฉพาะรายไดอย า ง
ชํานาญ และสุดทายซึ่งเปนขั้นสูงสุดของการเรียนรูคือสามารถปรับเปลี่ยน เจตคติ ของนิสิต/นักศึกษา ใหมี
แนวคิดของการดูแลที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยเนนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงของผูปวย การแกปญหาตาม
สภาพจริงในบริบทของผูปวยและมีสวนรวมกันกับผูปวยในการชวยกันแกปญ หา ซึ่งในแตละระดับของการ
เรียนรูนั้นมีวิธีการสอนและสื่อที่แตกตางกัน อาจารยแหลงฝกสามารถเลือกใชวิธีการสอนและสื่อใหเหมาะสม
กับวัตถุประสงคการเรียนรูแตละระดับไดดังรายละเอียดในตารางที่ ๔.๑

๒๖

ตารางที่ ๔.๑ วิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู๒
วัตถุประสงคการเรียนรู วิธีการสอนและสื่อทีใ่ ช
มีความรู
การบรรยาย การสนทนา การอาน การใหดูสื่อที่ประกอบดวยภาพและเสียง
เพิ่มความเขาใจ
การแสดงใหดู การอภิปราย
พัฒนาทักษะ
การใหผูเรียนปฏิบัติใหดู
เปลี่ยนเจตคติ
การอภิปราย การใชสถานการณจําลอง
เนื่องจากระดับของการเรียนรูในขั้นการมีความรูความเขาใจนั้น เปนการเรียนรูขั้นตนที่นิสิต/นักศึกษา
ถูกฝกสอนมาตั้งแตการเรียนการสอนใหมหาวิทยาลัย การออกไปฝกปฏิบัติงานที่เรียนรูจากประสบการณจริง
จึงเปนการตอยอดในการพัฒนาทักษะทางคลินิกและการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมีความเปนวิชาชีพกอนที่นิสิต/
นักศึกษาจะจบออกไปเปนเภสัชกรอยางเต็มตัว ทักษะทางคลินิกจึงเปนทักษะที่ควรไดรับการพัฒนาขึ้นใน
ระหวางที่นิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพในรานยา เพื่อใหการสอนทักษะทางคลินิกโดยอาจารยแหลง ฝกมี
ประสิทธิภาพ หนังสือคูมือเลมนี้จึงขอเสนอขั้นตอนการสอนทักษะทางคลินิก เพื่อใหอาจารยแหลงฝกสามารถ
นําไปประยุกตใชในการสอนทักษะที่เหมาะสมกับบริบทของแหลงฝก โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ ดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๒
ตารางที่ ๔.๒ ขั้นตอนการสอนทักษะทางคลินิก
ขั้นตอน
วิธีการ
Conceptualization อธิบายความสําคัญ วิธีการแสดงทักษะ และขอควรระวังในการแสดงทักษะนั้น ๆ
Visualization
แสดงทักษะนั้นๆ ตั้งแตตนจนจบใหนิสิต/นักศึกษาดู โดยไมอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการนี้จะทําใหนิสิต/นักศึกษาเห็นภาพของการแสดงทักษะที่ถูกตองและนําไปใช
เปนแบบอยางในการแสดงทักษะนั้น ๆ
Verbalization
แสดงทักษะนั้น ซ้ําแตเพิ่มคําอธิบายวิธีการแสดงทัก ษะ และเปดโอกาสใหนิ สิ ต /
นักศึกษาซักถามประเด็นที่ไมเขาใจ
ใหนิสิต/นักศึกษาบรรยายขั้นตอนการแสดงทักษะ เพื่อตรวจสอบความเขาใจและ
ความจําของลําดับขั้นในการแสดงทักษะ
Practice
ใหนิสิต/นักศึกษาแสดงทักษะภายใตการสังเกตการณของอาจารยแหลงฝก วิธีการ
แสดงทักษะสามารถแบงยอยเปนแตละขั้นตอน เฉพาะขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน และ
ทุกขึ้นตอนตอเนื่องกัน

๒๗

Correction and
reinforcement

หลังสิ้นสุดการแสดงทักษะใหอาจารยแหลงฝกประเมินผลการแสดงทักษะและให
คําแนะนํา

ตัวอยางหนึ่งของทักษะทางคลินิกที่สําคัญ ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา คือการสัมภาษณ
ผูปวยหรือผูมารับบริการ เนื่องจากการสัมภาษณที่ดีนั้นจะชวยใหเภสัชกรทราบขอมูลรายละเอียดครบถวน
ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหปญหาและเลือกการรักษาหรือการใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย ตารางที่ ๔.๓ แสดงถึงทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ
๒

ตารางที่ ๔.๓ ทักษะทางคลินิกในการสัมภาษณผูปวยหรือผูรับบริการ๒
- ทักทายผูปวยหรือผูรับบริการและแนะนําตัวเอง
- อธิบายความจําเปนในการสอบถามขอมูล การนําขอมูลที่ไดไปใช และการเก็บขอมูลเปนความลับ
- ระบุระยะเวลาที่ใชในการสอบถามขอมูล
- ใชคําพูดและทาทางที่สุภาพ
- ใหความสําคัญกับภาษากายของผูปวยหรือผูรับบริการ
- ถามคําถามปลายเปด โดยเริ่มจากคําถามกวาง ๆ กอนแลวคอยเจาะลึกในประเด็นที่เปนปญหา
- ฟงผูปวยหรือผูรับบริการอยางตั้งใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
- ถามผูปวยหรือผูรับบริการซ้ําในประเด็นที่ยังไมชัดเจน และถอดความมาสอบถามผูปวยหรือ
ผูรับบริการถึงความเขาใจที่ถูกตองของตนเอง
- สื่อสารดวยภาษาที่เหมาะสมกับระดับความรูเขาใจของผูปวยหรือผูรับบริการ หลีกเลี่ยงการใชศัพท
ทางการแพทย
รูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิก
การสอนทักษะทางคลินิกนั้น สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ขึ้นกับความถนัดของอาจารยแหลง
ฝก บริบทหรือสถานการณ ณ ขณะนั้น ตัวอยางตอไปนี้เปนรูปแบบวิธีการสอนทักษะทางคลินิกที่อาจารยแหลง
ฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรได
ตัวอยางที่ ๑. การสอนทักษะทางคลินิกโดยการใชคําถามนําเปนชุด (Socratic questioning)๓
การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนวิธีของทฤษฎี
การเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยม (cognitive learning theory) ที่ชวยใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจ และ
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พัฒนาความคิดใหม ๆ โดยกระบวนการถามจะชวยขยายทักษะการคิด ทําความเขาใจใหกระจาง ไดขอมูล
ปอนกลับทั้งดานการเรียนการสอน กอใหเกิดการทบทวน การเชื่อมโยงระหวางความคิดตางๆ สงเสริมความ
อยากรูอยากเห็นและเกิดความทาทาย การตั้งคําถามเปนวิธีการสอนทางคลินิกที่ดีแบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถ
ชวยกระตุนผูเรียนใหเรียบเรียงความคิด แกไขความเขาใจที่ไมถูกตอง เชื่อมโยงองคความรูเกาและใหม เข า
ดวยกัน เชื่อมโยงองคความรูเรื่องยาและโรคกับขอมูลผูปวย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูใหม
รูปแบบการถามโดยการใชคําถามนําเปนชุด (Socratic questioning) เปนรูปแบบการถามที่นิยม
นํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหนิสิต/นักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาการคิด โดยมีลักษณะของขอคําถามดังนี้
๑. Questions for clarification: การถามเพื่อขอความกระจาง
๒. Questions that probe assumptions: การถามเพื่อขอขอสรุป
๓. Questions that probe reasons and evidence: การถามเพื่อขอเหตุผลและหลักฐานประกอบ
๔. Questions about viewpoints and perspectives: การถามเพื่ อ ทราบมุ ม มองแง อื่ น และ
แนวคิด
๕. Questions that probe implications and consequences: การถามเพื่ อ การนํ า ไปใช แ ละ
คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
๖. Questions about the question: คํ า ถามเกี่ ย วกั บ คํ า ถามของผู ส อน เป น คํ า ถามขั้ น สู ง เพื่ อ
กระตุนใหผูเรียนคิด เชน “ทราบหรือไมวาทําไมถึงอาจารยถึงใชคําถามนี้”
ในการนําไปประยุกตใชในแหลงฝก คําถามที่ตั้งขึ้นควรเปนคําถามปลายเปดที่ประกอบดวย “ทําไม”
“มีอะไรอีกไหม” “อยางไร” “จงอธิบาย” “บรรยาย” และ “ถา” เพื่อกระตุนการคิดของนิสิต/นักศึกษาและ
วางแผนการรักษาลวงหนา และเปนคําถามที่มีประเด็นหลักเพื่อการดูแลผูปวย ไมใชคําถามถึงรายละเอีย ด
ปลีกยอยที่ไมเกี่ยวของหรือไมสําคัญ และไมใชคําถามแบบขมขู หลังจากไดรับคําตอบจากคําถามแรกแลว ขั้น
ตอไปคือการตั้งคําถามเพิ่มเติมจากคําตอบที่ไดรับเพื่อเปนการกระตุนใหนิสิต/นักศึกษาคิดรอบดาน คิดเปน
ระบบมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความคิ ดเขาดว ยกัน การตั้ง คําถามที่ดีจึง ควรเปนการตั้ง คํ าถามโดยมี
สมมติฐาน ถามเพื่อใหนิสิต/นักศึกษาสืบคนขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมเพื่อนํามาซึ่งการตัดสินใจไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับผูปวยเฉพาะราย เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาสามารถประยุกตขอมูลใหกับผูปวยเฉพาะรายได และ
กระตุนใหเกิดความรอบคอบ คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใชยาที่เสนอแนะ รวมถึงวางแผนการตรวจ
ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย
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ตัวอยางที่ ๒. การสอนทักษะทางคลินิกแบบ one-minute preceptor๔
One-minute preceptor เป น วิ ธี ก ารที่ อ าจารย แ หล ง ฝ ก ช ว ยทํ า ให นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอ
กระบวนการคิดในการดูแลผูปวยและอาจารยแหลงฝกสามารถประเมินกระบวนการคิดของนิสิต/นักศึกษาและ
ประเมินผูปวย พรอมทั้งสามารถสอนนิสิต/นักศึกษาในประเด็นที่ตองการโดยใชเวลาไมนาน ขั้นตอนการสอน
แบบ one-minute preceptor ประกอบดวย
๑. Get a commitment มอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการใหกับนิ สิ ต/
นักศึกษาทันทีภายหลังจากนิสิต/นักศึกษานําเสนอรายละเอียดขอมูลผูปวยหรือผูรับบริการที่รวบรวม
ได กระบวนการนี้เปนกระบวนการเริ่มตนที่สําคัญอยางมากในการกระตุนกระบวนการคิดของนิสิต/
นักศึกษา เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นนิสิต/นักศึกษามักเพียงแตนําเสนอขอมูลใหแกอาจารยแหลงฝก
แตไมเริ่มกระบวนการคิดหรือลงมือปฏิบัติขั้นตอนตางๆ ในการดูแลผูปวยหรือผูรับบริการ
๒. Probe for supporting evidence ใหนิสิต/นักศึกษาบอกถึงหลักฐานหรือความเปนเหตุเปน ผลที่
สนับสนุนการตัดสินใจในการระบุปญหาของผูปวยและเสนอวิธีการแกไขหรือปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
๓. Provide general rules ชี้แนะนิสิต/นักศึกษาเพิ่มเติม
๔. Reinforce what was done correctly ชมเชยนิสิต/นักศึกษาในสิ่งที่ทําไดถูกตอง
๕. Correct mistakes แจงสิ่งที่นิสิต/นักศึกษาทําผิดพลาด และเสนอแนะวิธีการแกไข
ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ one-minute preceptor แสดงในตารางที่ ๔.๔
ตารางที่ ๔.๔ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ one-minute preceptor๕
ขั้นตอน
อาจารยแหลงฝก
นิสิต/นักศึกษา
นิสิต/นักศึกษานําเสนอ รับฟงการนําเสนอกรณีศึกษา
“ผูปวยชาย อายุ ๑๘ ป มีอาการน้ํามูกไหล
ขอมูลที่รวบรวมไดจาก
ไอ ปวดศีรษะ มีไข ปวดเมื่อยเนื้อตัวและ
ผูปวย
ออนเพลีย เปนมาแลว ๒ วัน ปฏิเสธโรค
ประจําตัว และประวัติแพยา”
Get a commitment
“ถาคุณเปนเภสัชกรคนเดียวในที่นี้ จะ
“อาการผูปวยนาจะเปนหวัด คือติดเชื้อ
ดูแลผูปวยคนนี้อยางไร”
ไวรัส ซึ่งหายไดเอง หนูจะจายยาบรรเทา
อาการใหแกผูปวย คือ
chlorpheniramine,
dextromethorphan และ
paracetamol คะ”
Probe for supporting “ทําไมคุณคิดเชนนั้น”
“อาการสําคัญของผูปวยคือน้ํามูกไหลคะ
evidence
ซึ่งเปนทั้งสองขาง รวมกับอาการไข ไอ
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ตารางที่ ๔.๔ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ one-minute preceptor๕
ขั้นตอน
อาจารยแหลงฝก

นิสิต/นักศึกษา
ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและออนเพลีย
ซึ่งเขาไดกับการติดเชื้อไวรัสมากที่สุด
สาเหตุอื่นๆ ของน้ํามูกไหล เชน การมีสิ่ง
แปลกปลอมหรือการแพอากาศนั้น จะไม
พบอาการไข สวนการติดเชื้อแบคทีเรีย มี
โอกาสเปนไดนอยเนื่องจากเพิง่ มีอาการ
มาเพียงสองวันและไมมี purulent
discharge หรืออาการอื่นของ sinusitis
คะ”
“อยางในกรณีนี้ ถาผูปวยเปนภูมิแพ และ
อาการไข ปวดเมื่อกลามเนื้อไมชัดเจน ก็
อาจไมใชไวรัสก็ไดใชไหมคะ”

Provide general rules “ผูปวยที่มีอาการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจสวนบน สิ่งสําคัญคือแยกไดวา
เปนสาเหตุใด เพื่อจะตัดสินใจแนะนํา
การใชยาไดอยางถูกตอง นอกจาก
ขอมูลทางคลินิกแลว ประวัติโรค
ประจําตัวอาจชวยใหเราวินิจฉัยโรคได
แมนยําขึ้นดวย”
Reinforce what was “ถูกตองแลว การคิดของเราตองเปนเหตุ “ขอบคุณคะ”
done correctly
เปนผล ไตรตรองใหรอบคอบ อยา
ละเลยรายละเอียดแมจะเล็กนอย”
Correct mistakes
“สําหรับรายการยาที่จะจาย อยาลืมถาม “ขอโทษคะ หนูลืมไป”
ผูปวยวาไดใชยาอะไรมากอนหรือยัง
และมียาอะไรอยูบางแลว จะไดไม
ซ้ําซอน”

ตัวอยางที่ ๓. การสอนทักษะทางคลินิกแบบ SNAPPS model๖
SNAPPS model เปนรูปแบบการสอนทักษะทางคลินิกที่ใชในสถานการณจริงไดอยางดี ครอบคลุม
ตั้งแตกระบวนการสัมภาษณรวบรวมขอมูลของผูปวยหรือผูมารับบริการไปจนถึงการวางแผนดูแลผูปวย และ
สุดทายคือการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นโดยเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
(learner-centered) ผานการนําเสนอ แลกเปลี่ยน ตั้งคําถามและตอบคําถามอาจารยแหลงฝก
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SNAPPS model มีขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. Summarize briefly the history and findings: นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาสรุ ป สั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ อาการ
อาการแสดง และขอมูลที่เกี่ยวของ
๒. Narrow the differential to two or three possibilities: นิสิต/นักศึกษาระบุถึงโรคหรือสาเหตุ
ของอาการผิดปกติที่เปนไปได อยางนอย ๒ – ๓ ทางเลือก กรณีที่มีหลายปญหา นิสิต/นักศึกษาอาจ
ใชหลักการ SNAPPS สําหรับทุกปญหาหรือเฉพาะปญหาหลักก็ได
๓ . Analyze the differential by comparing/contrasting the possibilities: นิ สิ ต/ นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหวินิจฉัยแยกโรคโดยการเปรียบเทียบความนาจะเปน
๔. Probe the preceptor by asking questions: นิสิต/นักศึกษาตั้งคําถามอาจารยแหลงฝก เพื่อ
ขอคําชี้แนะ หรือคําแนะนําเพิ่มเติม
๕. Plan management for the patient’s medical issues: เสนอแผนการรักษา อาจารยแหลงฝก
อาจสอบถามนิสิต/นักศึกษาคนอื่นถึงแผนการรักษาที่อาจแตกตางหรือเพิ่มเติมจากแผนการรักษาของ
นิสิต/นักศึกษารายนี้
๖. Select a case-related issue for self-directed learning: วางแผนการคนควาเรียนรูเพิ่ม เติม
โดยตั ว นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาเป น ผู กํ า หนดหั ว ข อ เอง อาจารย แ หล ง ฝ ก อาจชี้ แ นะแหล ง ค น คว า เพื่ อ
ประหยัดเวลา หรือกําหนดตารางติดตามผลการคนควา เชน นัดวันใหนิสิต/นักศึกษารายงานความรูที่
คนควาได เปนตน
ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ SNAPPS model แสดงในตารางที่ ๔.๕
ตารางที่ ๔.๕ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ SNAPPS model๕
ขั้นตอน
นิสิต/นักศึกษา
Summarize
“ผูปวยชาย อายุ ๑๘ ป มีอาการน้ํามูกไหล
ไอ ปวดศีรษะ มีไข ปวดเมื่อยเนื้อตัวและ
ออนเพลีย เปนมาแลว ๒ วัน ปฏิเสธโรค
ประจําตัว และประวัติแพยา”
Narrow the
“จากอาการที่กลาวมา มีสาเหตุที่เปนไปได
differential
คือการติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีเรีย
และการแพอากาศคะ”
Analyze the
“อีกสาเหตุที่นึกถึงคือการมีสิ่งแปลกปลอม
differential
แตอาการจะมีน้ํามูกขางใดขางหนึ่งคะ”
“สําหรับสามสาเหตุที่หนูตอบไป คิดวา

อาจารยแหลงฝก
รับฟงอยางตั้งใจ

ถาอาการที่เกิดขึ้นไดรับการวินิจฉัยแลว หรือ
นิสิต/นักศึกษาวิเคราะหสาเหตุที่เกิดขึ้น
เอง ใหถามตอ “มีสาเหตุอื่นอีกไหม”
“เปนการวินิจฉัยแยกโรคที่ดีทีเดียว”
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ตารางที่ ๔.๕ ตัวอยางการสอนที่ใชหลักการ SNAPPS model๕
ขั้นตอน
นิสิต/นักศึกษา
อาจารยแหลงฝก
นาจะเปนไวรัสมากที่สุดคะ เพราะอาการ
สําคัญของผูปวยคือน้ํามูกไหล รวมกับ
อาการไข ไอ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและ
ออนเพลีย การแพอากาศนั้นจะไมพบ
อาการไข สวนการติดเชื้อแบคทีเรีย มี
โอกาสเปนไดนอยเนื่องจากเพิ่งมีอาการมา
เพียงสองวันและไมมี purulent discharge
หรืออาการอื่นของ sinusitis คะ”
Probe the
“หนูไมแนใจวาเราควรถามเรื่องอะไรเพิ่มเติม “สําหรับในการวินิจฉัยอาจมีขอมูลพอแลว
preceptor
อีกหรือเปลาคะ หรือวาเพียงพอแลว”
แตการจะเลือกจายยา ตองระวังเรื่องยา
ซ้ําซอนดวย นาจะถามเพิ่มวาใชยาอะไรมา
หรือยัง หรือมียาอะไรอยูแลวบาง”
Plan
“ถาเชนนั้นเดี๋ยวหนูถามเพิ่ม และจายยาที่
“ลองถามดู ยาตามที่บอกมาก็ถือวาถูก
แลว”
management
ผูปวยยังไมมีคะ ยาที่จะจายคือ
chlorpheniramine,
dextromethorphan และ paracetamol
คะ”
Select a case- “หนูเคยไดยินมาวาถาน้ํามูกเขียว แสดงวา
“เปนประเด็นที่สับสนกันพอสมควร ลองหา
related issue
เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย แตก็เคยไดยินวา
อานดูแลวมาเลาใหเพื่อนๆ ฟงวันพรุงนี้
for selfไมใช หนูคิดวาจะลองหาขอมูลเรื่องนี้ดูคะ” นะ”
directed
learning
การบริหารความขัดแยง (conflict management)
ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อบุคคลมีเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่แตกตางกัน แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงในปจจุบันไดมีมุมมองที่แตกตางไปจากในอดีต ที่มองวาความขัดแยงเปน สิ่ง ที่
ควรจะกํ า จั ด ทิ้ ง ไป เนื่ อ งจากความขั ด แย ง จะทํ า ให อ งค ก รเกิ ด ความไม ส ามั ค คี และทํ า ให เ กิ ด ความไม มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตในแนวคิดปจจุบันมองวาหากมีการบริหารความขัดแยงที่ดจี ะสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติงานที่เกิดผลดี เนื่องจากความขัดแยงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน
๓๓

ตัวกระตุนใหคนพยายามแกปญหา หากไมยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงเนนการขจัดปญหาและสราง
การยอมรับแบบหลอกๆ ในองคกร จะทําใหคนในองคกรกลายเปนคนเฉื่อยชา อยูเฉย และไมตอบสนองตอกร
พัฒนาเพือ่ การเปลี่ยนแปลงและการคิดคนสิ่งใหมๆ ดังนั้นแนวคิดสมัยใหมจึงสนับสนุนใหผูบริหารรักษาระดับ
ความขัดแยงภายในองคกรใหอยูในระดับต่ําสุด แตเพียงพอที่จะทําใหองคกรเจริญเติบโตและสรางสรรค
ในบริบทของรานยาและความเปนอาจารยแหลง ฝกนั้นตองพบเจอความขัดแยงอยูตลอดเวลาทั้ง ใน
ฐานะของผูใหการบริบาลและผูมารับบริการ หัวหนาและลูกนอง อาจารยและลูกศิษย เพื่อใหอาจารยแหลง ฝก
สามารถบริหารจัดการความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบทบาทของความเปน
อาจารย ที่ อ าจมี ค วามคิ ด เห็ น ต า งจากนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ ม าฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในด า นความรู ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรม เพื่อใหอาจารยแหลง ฝกสามารถบริหารจัดการความขัดแยง และเปลี่ยนเปนโอกาสในการเรี ยนรู
รวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้ง ๒ ฝายนั้น หนังสือคูมือเลมนี้จึงขอเสนอวิธีการตางๆ ในการจัดการ
ความขัดแยง เพื่อใหอาจารยแหลง ฝกใชเปนแนวทางในการนําไปปรับใชตามสถานการณดังรายละเอีย ดใน
ตารางที่ ๔.๖
ตารางที่ ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗
วิธีการ
สถานการณที่ควรเลือกใช
ขอดี ขอเสีย
ตัวอยางสถานการณ
Competition/
วิธีนี้เหมาะสมกับสถานการณ เปนวิธีที่ผูใชมักมีอํานาจ อาจารยแหลงฝกตัดสินใจ
Forcing
เรงดวนที่ตองมีการตัดสินใจ เหนือกวา
เปลี่ยนรายการยาที่นิสิต/
(การทําใหอีกฝาย
หรือไดรับการจัดการอยาง อาจมีผูชนะและผูแพใน
นักศึกษาเพิ่งจายใหกับ
ยอมรับและปฏิบัติ รวดเร็วจึงไมสามารถรอ
กรณีที่ไมเห็นพองตองกัน ผูปวยโดยยังไมอธิบายกับ
ตามโดยไมมีขอ
ความเห็นชอบจากทุกฝาย
โดยสิ้นเชิง อาจเกิดความ นิสิต/นักศึกษา เพราะยาที่
โตแยง)
ได เนื่องจากมีผลกระทบ
ไมพอใจจากฝายที่ปฏิบัติ นิสิต/นักศึกษาจายไปนั้นมี
รายแรง เชน ความ
ตามทั้งที่ไมเห็นดวย
อันตรกิริยาทีอ่ ันตรายถึงแก
ปลอดภัยของผูปวย
ชีวิต (fatal interaction)
หลังจากผูปวยกลับไปแลว
อาจารยแหลงฝกจึงอธิบาย
เหตุผลใหนิสิต/นักศึกษา
เขาใจ
Avoidance
วิธีนี้เปนการหลีกเลี่ยงการ
ใชไดผลในระยะสั้น ๆ
อาจารยแหลงฝกไดรับขอ
(การหลีกเลี่ยงการ เผชิญหนาหรือเลื่อนการ
ไมมีการแกไขปญหา
รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
เผชิญหนาหรือ
พูดคุยไปกอน ใหผานชวงที่ เกิดขึ้นถาใชวิธีนี้ในระยะ ของนิสิต/นักศึกษาจากเจา
สถานการณ)
ทั้งสองฝายหรือฝายใดฝาย
ยาว ซึ่งอาจทําใหปญหา พนักงานภายในราน แต
๓๔

ตารางที่ ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗
วิธีการ
สถานการณที่ควรเลือกใช
ขอดี ขอเสีย
ตัวอยางสถานการณ
หนึ่งยังมีอารมณที่รุนแรง
หรือความขัดแยงลุกลาม เนื่องจากยังไมมีหลักฐาน
หรือระหวางรอขอมูลหรือ
ใหญโตมากยิ่งขึ้นได
และพยานในเหตุการณ จึง
การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
ยังไมตําหนิหรือตอวานิสิต/
มาประกอบการตัดสินใจ
นักศึกษา รอจนกวาจะ
สืบสวนพยานหลักฐานได
เสียกอน จึงจะตักเตือน
นิสิต/นักศึกษาหากขอ
รองเรียนนั้นเปนความจริง
Accommodation วิธีนี้เหมาะสมกับสถานการณ อาจไมเกิดการแกไขปญหา อาจารยแหลงฝกไมขัดแยง
(การใหความ
ที่คอนขางเรงดวน แตผล
ที่แทจริงหรือมี
นิสิต/นักศึกษาที่จายยายี่หอ
รวมมือปฏิบัติตาม
การตัดสินใจนั้นมีผลกระทบ ประสิทธิภาพสูงสุด ถา
หนึ่ง ทั้งๆ ที่มีตัวยาเดียวกัน
วิธีการของอีกฝาย
ไมรายแรง โดยการที่ฝายใด เปนการมองจากมุมเดียว แตคนละชื่อการคา ซึ่งมี
หนึ่งโดยไมขัดแยง) ฝายหนึ่งยอมรับความเห็น
ราคาถูกกวายาที่นิสิต/
ของอีกฝายและรวมมือ
นักศึกษาเลือกเล็กนอย
ปฏิบัติตามโดยไมขัดแยง
อาจารยแหลงฝกเรียกนิสิต/
ชวยรักษาความสัมพันธ
Compromise
วิธีนี้เปนวิธีที่ทั้งสองฝาย
นักศึกษา ที่เปนเพื่อนตาง
ระหวางทั้งสองฝาย
(การ
ยอมรับความเห็นของอีก
อาจไมเกิดการแกไขปญหา สถาบันและมีปญหาขัดแยง
ประนีประนอมซึ่ง
ฝายหนึ่งในบางสวนและ
กัน มาพูดคุยและถาม
ที่แทจริงหรือมี
กันและกัน)
ยังคงยืนยันความเห็นของ
ความเห็นของทั้งสองฝายวา
ประสิทธิภาพสูงสุด
ตนในบางสวน ทําให
ตองการใหเพื่อนปรับ
สถานการณลดความตึง
พฤติกรรมอยางไร จากนั้น
เครียดลงวิธีนี้ควรใชชั่วคราว
จึงถามความเห็นเชิงขอรอง
ระหวางที่ยังไมมีขอตกลง
ใหนิสิต/นักศึกษาทั้งสอง
รวมกัน
ฝายยอมปรับพฤติกรรม
บางอยางตามที่เพื่อนเสนอ
เพื่อใหการฝกปฏิบัติรวมกัน
มีบรรยากาศตึงเครียดลดลง
Collaboration
วิธีนี้เปนวิธีการที่เหมาะสมกับ เปนวิธีการที่ดีที่สุด
อาจารยแหลงฝกและนิสิต/
การแกไขปญหาที่สําคัญ
นักศึกษา รวมกับวิเคราะห
๓๕

ตารางที่ ๔.๖ วิธีการจัดการความขัดแยง๗
วิธีการ
สถานการณที่ควรเลือกใช
(การแกไขปญหา
และตองการความรวมมือ
รวมกัน)
จากทุกฝาย

ขอดี ขอเสีย
ตัวอยางสถานการณ
ตองใชการฟงและการ
ปญหาที่นิสิต/นักศึกษามา
สื่อสารที่ดีระหวางสอง
สาย เพื่อที่จะหาทางแกไข
ฝายในการไดมาซึ่ง
ปญหารวมกัน เชน การยาย
วิธีการแกไขปญหาที่ทั้ง
ที่พักใหใกลแหลงฝกมากขึ้น
สองฝายเห็นพองตองกัน หรือการปรับเวลาเขา-ออก
ใหสอดคลองกับเวลา
เดินทางของนิสิต/นักศึกษา
มากขึ้น
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้ ง นี้ ให มี ห น า ที่ แ ละความรั บผิด ชอบในการดํ าเนิ น งานที่เ หมาะสมและสอดคลอ งกับ ปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานทั่วไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย
ทั้งนี้ ใหสามารถเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ
แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาที่และความ
รับผิดชอบทั้งหมดตามกําหนด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการทํางาน ๒ ป หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ

๓๗

เรียบรอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบ
ตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป)
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย

๓๘

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย
ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เรื่อง แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
********************
ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง
แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ
ผศ.ภญดร.สุชาดา สุรพันธุ
ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา
ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธิ์
อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล
ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท
อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน
อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอี่ยมสอาด
อ.ภญ.บงกชกร พลไชย
ผศ.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย
ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค
อ.ภก.เสถียร พูลผล
อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล
อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท
อ.ภญ.ดร.อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล
ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย
ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานทั่วไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย

๓๙

ทั้งนี้ ใหสามารถเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ
แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาที่และความ
รับผิดชอบทั้งหมดตามกําหนด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการทํางานตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป)
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย

๔๐

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย
คําสั่งแตงตั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
********************
ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง
แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
ภญ.ดร.ศิริรัตน ตันปชาติ
ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ
อ.ภญ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ
ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา
ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธิ์
อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล
ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท
อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน
อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอี่ยมสอาด
อ.ภญ.บงกชกร พลไชย
อ.ภญ.กมลภัทร วงศทวีปกิจ
ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค
อ.ภก.เสถียร พูลผล
อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล
อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท
อ.ภญ.ดร.อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล
ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย
ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานทั่วไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรม และโครงสรางของประเทศไทย

๔๑

ทั้งนี้ ใหสามารถเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางานสําหรับชวยเหลือแบง
เบาภาระงานไดตามจําเปน ให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติห นาที่และความ
รับผิดชอบทั้งหมดตามกําหนด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการทํางานตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป)
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย

๔๒

คําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย
ที่ ๑๕/๒๕๕๙
เรื่อง แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
********************
ตามคําสั่งศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทยที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม๒๕๕๙ ได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนไปแลวนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึง
แกไขและแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

รศ.ภก.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
ภญ.ดร.ศิริรัตน ตันปชาติ
ผศ.ภก.ดร.สุระรอง ชินวงศ
อ.ภญ.ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ
ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา
ผศ.ภญ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
อ.ภก.ชยินทร จตุพรประสิทธิ์
อ.ภญ.อัญชลีพร หลอสุวรรณกุล
ผศ.ภญ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท
อ.ภญ.ดร. มนทยา สุนันทิวัฒน
อ.ภญ.ดร.ทิพยสุชน เอี่ยมสอาด
อ.ภญ.บงกชกร พลไชย
อ.ภญ.กมลภัทร วงศทวีปกิจ
ผศ.ภก.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค
อ.ภก.เสถียร พูลผล
อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
อ.ภก.กฤษดา อนันตวุฒิกุล
อ.ภญ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
อ.ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท
อ.ภญ.ฐาปนีย ใจปนตา
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล
ภก.ศุภฤกษ โกวินธนาพัฒน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูแทนจากแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย
ผลลัพธ แผนพัฒนาเชิงรุก การประสานงานทั่วไป บนบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมและโครงสรางของประเทศไทย

๔๓

ทั้งนี้ ใหสามารถเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการทํางาน สําหรับชวยเหลือ
แบงเบาภาระงานไดตามจําเปนให “คณะอนุกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน” ปฏิบัติหนาที่และความ
รับผิดชอบทั้งหมดตามกําหนด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการทํางานตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐ หรือจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จเรียบรอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป)
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย

๔๔

