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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือประเมินทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการเรียนกระบวน
วิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม วิธีการ : ตัวอยางในการวิจัยคือนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 83 คนที่ละทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ
บริบาลเภสัชกรรม (462501) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ตัวอยางตอบแบบสอบถามวัดทัศนคติ 5 ดานคือ เนื้อหาวิชา
ที่เรียน การจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนและผูประสานงานในพื้นที่  ความพรอมและการปรับตัวของนักศึกษา และประโยชน
ที่ไดรับจากกระบวนวิชา ผลการวิจัย มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 81 คน (รอยละ 97.6) เปนเพศหญิง (รอยละ 80.2) ทัศนคติ
ดานประโยชนที่ไดรับจากกระบวนวิชาเปนทัศนคติที่มีคะแนนมากกวาทัศนคติดานอื่น ๆ โดยทุกขอคําถามในทัศนคตินี้มีคะแนน
เฉล่ียตั้งแต 3.5-4.4  ทัศนคติดานที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ ดานความพรอมและการปรับตัวของนักศึกษา โดย 4 จาก 5 ขอคําถามมี
คะแนนเฉลี่ย 2.5-3.4 และอีก 1 ขอคําถาม คือ “นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ” เปนขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด เทากับ 2.1 สรุป นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่วากิจกรรมการเรียนสงเสริมการทํางานเปนทีม เสริมสรางใหรูจักคิดและแกปญหา สงเสริมใหนักศึกษามีแนวทางในการ
ทํางานรวมกับชุมชน และชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ แตนักศึกษาเห็นวาการบริหารจัดการกระบวนวิชา 
รวมทั้งการเตรียมความพรอมและการปรับตัวของนักศึกษา จําเปนที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป  
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บทนํา 
 จากนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติที่เนน
การดูแลสุขภาพในระดับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเนนการ
สนับสนุนใหเกิดการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชน 
และเนนการดูแลสุขภาพในระดับครอบครัวและระดับชุมชน
มากขึ้น นโยบายดังกลาวสงผลใหเกิดแนวคิดการจัดการ
บริการสาธารณสุขที่เนนการสรางสุขภาพมากกวาการซอม
สุขภาพ โดยมีการจัดตั้งสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ซึ่ง
เปนการใหบริการสาธารณสุขในระดับตนที่ บุคลากร
สาธารณสุขตองปฏิบัติหนาที่เชิงรุก เนนการดูแลในระดับ
ครอบครัวและชุมชนอยางผสมผสานตอเนื่องเปนองครวม (1)  
ดังนั้นบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิ
และชุมชนจึงควรเปนบทบาทในเชิงรับและเชิงรุกทั้งในสถาน
บริการและในชุมชน มีการทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
โดยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสม 
และการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน โดยการ
ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเชน สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
การคุมครองผูบริโภคดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน และ
เนนการสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชนอยางสมดุล  
อีกทั้งยังปองกันไมใหเกิดปญหาความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ 
ที่อาจเกิดจากการใชยาซึ่งสงผลกระทบตอคาใชจายดาน
สุขภาพในภาพรวมระดับชาติได (2)   

ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทความรับผิดชอบรวมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชนในการนําหลักการ
หรือแนวนโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม
และเกิดประโยชนตอประชากรอยางแทจริง วิชาชีพเภสัช
กรรมเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพในชุมชนมีหนาที่รวมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือขายสุขภาพชุมชนในการ
ปฏิบัติงานภายใตบริบทของแตละพ้ืนที่ ในการใหบริการดาน
ยา การคุมครองผูบริโภค การสนับสนุนการพึ่งตนเองของ
ประชาชน  ดังนั้นในหลักสูตรเภสัชศาสตรจึงจําเปนตองมี
กระบวนวิชาที่ฝกฝนทักษะและเสริมสรางประสบการณจริงใน
การเขาสูชุมชนใหกับนักศึกษา เพ่ือฝกการบูรณาการองค
ความรูทางเภสัชศาสตรในการใหบริบาลเภสัชกรรมในระดับ
ปฐมภูมิ ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาเภสัชศาสตรมีความเขาใจ
ชุมชน สรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในชุมชน และ
เพ่ิมพูนประสบการณในการทํางานรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพและเครือขายสุขภาพชุมชน 

กระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม เปนกระบวนวิชา
ปฏิบัติการ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5  จํานวน 2 หนวยกิต ที่
บรรจุในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตป พ.ศ. 2547 (3) ของ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนกระบวน
วิชาใหมที่เปดสอนเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2551  โดยมี
วัตถุประสงคของกระบวนวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและ
เขาใจชุมชนตลอดจนเสริมสรางใหนักศึกษามีความรู มีทักษะ
ในการวิเคราะห คนหา วางแผน ปองกัน และแกไขปญหาที่
เกิดจากสุขภาพและการใชยาในชุมชน นักศึกษาจะไดฝก
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน เพ่ือคนหาและวิเคราะหศักยภาพใน
ชุมชน ตลอดจนวิเคราะหปญหาการใชยาและปญหาสุขภาพ
อื่น ๆ มีการนําความรูทางเภสัชกรรมทุก ๆ ดาน ทั้งในดาน
เภสัชบําบัด เศรษฐศาสตรและระบาดวิทยาดานยา การ
บริหารจัดการทางเภสัชกรรม นิติเภสัชกรรม เภสัช
สาธารณสุข และอ่ืน ๆ มาปรับใชสําหรับการทํางานในชุมชน
โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เนื่องจากกระบวนวิชานี้เปนวิชาใหม ที่เพ่ิงเปดสอน
เปนครั้งแรก ดังนั้นการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน
โดยเฉพาะทัศนคติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
กระบวนวิชานี้จึงมีความสําคัญมาก เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับ
คณาจารยผูสอนในการนําไปปรับปรุงแผนการสอนและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและ
บรรลุวัตถุประสงคตอไป  
 

วิธีการ 
การวิจัยใช รูปแบบการวิจั ย เชิ งพรรณนา  ใน

การศึกษานี้กระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม 
หมายถึง กระบวนวิชา462501 ตามหลักสูตรเภสัชศาสตร
บั ณ ฑิ ต  พ . ศ .  2 5 4 7  ข อ ง  ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนกระบวนวิชาบังคับ จํานวน 2 
หนวยกิต (ปฏิบัติการ) ของนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 
สําหรับนักศึกษาแผน 2 บริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 5 ป) 
และนักศึกษาหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม (6 ป) กระบวนวิชา
เร่ิมเปดสอนเปนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2551 มีคณาจารยผูรวมสอนทั้งหมด 10 ทานตามจํานวน 
กลุมของนกัศึกษา (ดูรายละเอียดประมวลวิชาที่ภาคผนวก) 

ตัวอย างในการศึกษานี้ เปนกลุม เดียวกันคือ
นักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5 ทั้งหลักสูตร 5 ป และ 6 ปที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม 83 คน 
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  เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม 

จํานวน 40 ขอ แบงเปนขอมูลทั่วไป (8 ขอ) และทัศนคติตอ
การเรียน (32 ขอ) ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดทัศนคติของ จตุ
รัตน กันตพิทยาและคณะ (4) แบบวัดทัศนคติแบงได 5 ดาน 
ไดแก เนื้อหาวิชาที่เรียน (7 ขอ) การจัดการเรียนการสอน (7 
ขอ) อาจารยผูสอนและผูประสานงานในพื้นที่ (4 ขอ) ความ
พรอมและการปรับตัวของนักศึกษา (5 ขอ) และประโยชนที่
ไดรับจากกระบวนวิชา (9 ขอ) โดยมีแบบมาตราสวน
ประมาณคา 1-5 ระดับ (Likert scale) แบบวัดไดผานการ
ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากการ
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทํางานในชุมชน
ร ว มกั บ สหส าข า วิ ช า ชี พ  จํ า น วน  1 ท า นแล ะผู ที่ มี
ประสบการณทํางานวิจัยดานเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร จํานวน 2 ทาน ผูวิจัยเก็บขอมูลในวันที่นักศึกษาสอบ
กระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม ในชวงปลายภาค
การศึกษา 2551 โดยแจกแบบสอบถามพรอมกับขอสอบของ
กระบวนวิชาในหองสอบ โดยใหเวลาทําทั้ง 2 สวนนี้ ทั้งหมด 
3 ชั่ ว โมง  โดยนัก ศึกษาไมตองระบุชื่ อหรือรหัสลงใน
แบบสอบถาม และสงคืนในกลองที่จัดเตรียมไว ผูรับผิดชอบ
กระบวนวิชาไดชี้แจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามดวยความสมัครใจ โดยไม
มีผลตอคะแนนของกระบวนวิชา 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
และทัศนคติ โดยแปลผลทัศนคติจากคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ คือ 
4.5-5.0 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด, 3.5-4.4 หมายถึง เห็น
ดวยมาก, 2.5-3.4 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง, 1.5-2.4 
หมายถึง ควรปรับปรุง, 1.0-1.4 หมายถึง ควรปรับปรุงอยาง
ยิ่ง และใชสถิติการทดสอบที ( t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปและ
ทัศนคติตอกระบวนวิชา 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
 นักศึกษาจํานวน 81 คน (รอยละ 97.6) ตอบ
แบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 80.2) 
มีอายุเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.6±0.6 ป 

บิดาและมารดามีอาชีพรับราชการมากที่สุด คิดเปน รอยละ 
42.0 และรอยละ 40.7 ตามลําดับ ประมาณรอยละ 90 ของ
นักศึกษา  มีบิดาและมารดาอยูรวมกัน ขอมูลของกลุม
ตัวอยางสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวคือนักศึกษาสวนใหญ 
ประมาณรอยละ 80.0 เปนเพศหญิง  
 
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนและการฝกงานของนักศึกษา 

การฝกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตรตามหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 ทั้งหลักสูตร 5 ป และ 6 ป มี
การฝกงาน 2 ชวง คือ ชวงที่1 เปนการฝกงานทั่วไป ซึ่ง
นักศึกษาจะฝกงานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนของชั้นปที่ 4 
และ ชวงที่ 2 เปนการฝกงานกึ่งเฉพาะทาง ซึ่งนักศึกษา
หลักสูตร 5 ป จะฝกงานในชวงภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 
5 หรือ การฝกงานของนักศึกษาหลักสูตร 6 ป จะฝกงาน
ในชวงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปที่ 6 จากแบบ
แผนการฝกงานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จะเห็นวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาบูรณาการ
บริบาลเภสัชกรรม จะผานการฝกงานชวงที่ 1 คือ ฝกงาน
ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนของชั้นปที่ 4 ทุกคน 

จากการสอบถามถึงแหลงฝกงานที่นักศึกษา
วางแผนเลือกฝกงานในชวงที่ 2 พบวา นักศึกษาเลือกฝกงาน
การตลาดยา โรงพยาบาลทั่วไป หรือรานยา มากที่สุดใน
สัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 34.6 มีนักศึกษาเลือกไปฝกงาน
โรงพยาบาลชุมชนเพียง รอยละ 6.2 ซึ่งใหผลสอดคลองกับ
ขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อ
สําเร็จการศึกษา พบวา มีเพียงรอยละ 16.0 เทานั้น ที่
ประสงคจะประกอบอาชีพเปนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเมื่อ
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาสวนใหญวางแผนเปนเภสัชกร
โรงพยาบาลทั่วไปถึงรอยละ 32.1 และเภสัชกรการตลาด 
รอยละ  30.9 ซึ่ งทําใหนักศึกษาเลือกที่จะไปฝกงานที่
โรงพยาบาลทั่วไป  และการตลาดยา  เปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้นักศึกษาตองการทํางานในรานยา โรงพยาบาล
เอกชน และศึกษาตอ รอยละ 21.0, รอยละ 9.9, และ รอยละ 
8.6 ตามลําดับ นักศึกษาอีกรอยละ 7.4 ยังไมตัดสินใจ หรือ
ตองการเปนนักธุรกิจ นักแสดง หรือนักวิจัย 

 ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีกระบวนวิชาเลือกทางบริหารเภสัช
กิจจํานวน 3 กระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับการออกชุมชน 
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ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข (462531) การ
แกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพชุมชน (462532) การ
บริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (462542) ซึ่งถานักศึกษา
ไดผานกระบวนวิชาดังกลาว นักศึกษานาจะมีความเขาใจ 
และสามารถบูรณาการองคความรูดานตาง ๆ ทางเภสัช
ศาสตรรวมทั้งงานคุมครองผูบริโภคในการทํางานในชุมชนได
อยางเหมาะสม แตพบวา มีนักศึกษาสวนนอยเทานั้นที่ได
ผานกระบวนวิชาขางตน โดยกระบวนวิชาการบริหารงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (462542) เปนวิชาที่มีนักศึกษาเคย
เรียนมากอนที่จะมาเรียนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม 
มากที่ สุด  เทากับ  รอยละ  29.6 สวนอีก 2 รายวิชา มี
นักศึกษาเรียนนอยกวารอยละ 12.0 

 
 
ตาราง 1. ทัศนคติของนักศึกษาดานเน้ือหาวิชาที่เรียน1 

 

คําถาม 
คะแนนเฉลี่ย 

±SD 

1. วัตถุประสงคของกระบวนวิชาเขาใจงาย 3.1±0.9 
2. เน้ือหาวิชาที่เรียนทั้งหมดของกระบวน

วิชาสามารถนําไปใชประโยชนตอการ
ประกอบวิชาชีพได 

4.0±0.7 

3. เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งหมดของกระบวนวิชาสงเสริมใหมีแนว
ทางการทํางานในชุมชนได 

4.3±0.7 

4. การจัดลําดับเนื้อหาวิชามีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน 

3.4±0.9 

5. เน้ือหาวิชาที่เรียนและกิจกรรมทั้งหมดมี
ความนาสนใจ 

3.5±0.9 

6. เน้ือหาวิชาที่เรียนและกิจกรรมทั้งหมดมี
การปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม หรือ
จรรยาบรรณที่สามารถนําไปใชในการ
ทํางานตอไป 

4.3±0.8 

7. เน้ือหาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับเวลา 2.1±0.9 
     คะแนนรวม 3.5±0.6 

1 ความเที่ยง=0.78  
  ทุกขอคําถามมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 

 
 

ขอมูลทัศนคติตอกระบวนวิชา  
 คะแนนทัศนคติรวมของแบบสอบถามทั้ง 5 ดาน 
คือ 3.6±0.4 และคาความเที่ยง เทากับ 0.92 รายละเอียดแต
ละดานมีดังนี้ 

ในดานเนื้อหาวิชา พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
ในระดับมากจํานวน 4 ขอ จากทั้งหมด 7 ขอคําถาม โดย
ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมของกระบวนวิชาสงเสริมให
นักศึกษามีแนวทางการทํางานในชุมชนได (ขอ 3) และ 
ปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานตอไป (ขอ 6) มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับขออื่นๆ (ตาราง 1) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษามีโอกาสไดสัมผัสชุมชนโดยตรง ได
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปวย ชาวบาน และ
บุคลากรในพ้ืนที่ ส่ิงเหลานี้ลวนเสริมสรางใหนักศึกษามี
ประสบการณและแนวทางในการทํางานกับชุมชน นอกจากนี้
นักศึกษายังเห็นความสําคัญของวิชาชีพในการที่จะไปมีสวน
รวมในการแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน นักศึกษามีโอกาสไดถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ไดทํา
รวมกับชุมชนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม ในประเด็นของ
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่เรียนกับเวลา (ขอ 7) นั้น 
นักศึกษาใหคะแนนต่ํากวาขออ่ืนๆ (ตาราง 1) ทั้งนี้นักศึกษา
ไดใชเวลานอกเหนือเวลาเรียนในการทํากิจกรรมอยางมาก 
เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการทํางานที่วาง
ไว 

ในดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามี
ความเห็นในระดับมากที่สุด เทากับ 4.7±0.6 ในขอ 14 คือ 
กิจกรรมของกระบวนวิชาเสริมสรางใหทํางานรวมกันเปนทีม 
จากตาราง 2 เนื่องจากกระบวนวิชาเปดโอกาสอยางเต็มที่ให
นักศึกษาทํางานเปนกลุม โดยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาไดจัด
กลุมใหนักศึกษา กลุมละประมาณ 8-10 คน นักศึกษาตอง
ประสานงานและรวมมือกันทํากิจกรรม ไมสามารถทําไดตาม
ลําพัง โดยตองประสานงานกับพ้ืนที่ ประชุมวางแผนการ
ทํางานทุกขั้นตอนดวยตนเอง แกไขปญหาเฉพาะหนา และ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวภายใตการดูแลและใหคําปรึกษา
ของอาจารยประจํากลุมและผูประสานงานในพื้นที่ ส่ิงเหลานี้
ทําใหนักศึกษาตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีโอกาสได
พูดคุยและทํางานกับเพ่ือนที่อยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งแตเดิม
อาจไมไดสนิทสนมกับเพ่ือนในกลุมมากนัก อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาไดเห็นวา ปริมาณกิจกรรมท่ีมอบหมายนั้นยังไม
คอยเหมาะสมนัก (ขอ 11) แสดงในตาราง 2 ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากวา กระบวนวิชานี้เปนกระบวนใหมสําหรับ
คณาจารย ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ทําใหคณาจารยผูสอน
ตั้งความคาดหวังตอกิจกรรมที่นักศึกษาทําคอนขางมาก โดย
หวังผลใหเกิดความยั่งยืนและความมีสวนรวมของชุมชน
อยางแทจริง ตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา ทําให
กิจกรรมที่นักศึกษาตองดําเนินการจึงเปนกิจกรรมที่ตองใช
เวลา แรงกาย และทุนทรัพย ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย   

 
ตาราง 2. ทัศนคติของนักศึกษาดานการจัดการเรียน 
               การสอน1 

คําถาม 
คะแนน
เฉล่ีย±SD 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมให
เกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

3.8±0.9 

9. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
ระดับสติปญญาและความสามารถของ
นักศึกษา 

3.9±0.6 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกระบวน
วิชา 

3.5±0.9 

11. ปริมาณกิจกรรมที่มอบหมายให
นักศึกษามีความเหมาะสม 

2.1±0.9 

12. ชวงเวลาเรียนมีความเหมาะสม 2.5±0.9 
13. กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางให

นักศึกษารูจักคิดและแกปญหาได 
4.4±0.7 

14. กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางให
นักศึกษาไดทํางานรวมกันเปนทีม 

4.7±0.6 

คะแนนรวม 3.6±0.5 
1 ความเที่ยง=0.78  
  ทุกขอคําถามมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 
 

ในดานอาจารยผูสอนและผูประสานงานในพื้นที่ 
พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นในระดับมากถึง 3 
ขอ (ขอ 16, 17 และ 18) จากทั้งหมด 4 ขอคําถาม ทั้งนี้เปน
เพราะคณาจารยไดประสานงานกับบุคคลในพื้นที่ลวงหนาใน
การที่จะนํานักศึกษาออกชุมชน และคัดเลือกพ้ืนที่ที่ใหความ
รวมมือในการออกชุมชน คณาจารยเองก็ไดใหเวลาสําหรับ
นักศึกษาอยางเต็มที่เนื่องจากเปนกระบวนวิชาใหมที่ไมเคย

เปดสอนมากอน แตก็พบวา ประเด็นเกี่ยวกับการแจง
วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลนั้น 
(ขอ 15) ยังทําไดไมดีเทาที่ควร (ตาราง 3) เนื่องจากการให
คะแนนของกระบวนวิชาเปนการประเมินการเรียนรูระหวาง
ภาคการศึกษา รอยละ 80.0 และสอบขอเขียนปลายภาค
การศึกษารอยละ 20.0 โดยการประเมินระหวางภาค
การศึกษานั้น เปนการประเมินกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา จากอาจารยที่ปรึกษากลุม คณาจารยผูรวมสอน 
และประเมินการมีสวนรวมทํางานของนักศึกษา  จาก
นักศึกษาภายในกลุมเดียวกัน โดยสัดสวนของคะแนนจาก
คณาจารยผูรวมสอน อาจารยที่ปรึกษากลุม และนักศึกษา 
เทากับ รอยละ 50, รอยละ 15 และรอยละ 15 ตามลําดับ 
นักศึกษาสวนใหญเห็นวากระบวนวิชานี้ไมควรมีการสอบ
ขอเขียนปลายภาคการศึกษา เนื่องจากรูปแบบของการเรียน
การสอนเปนการใหนักศึกษาทํากิจกรรมในชุมชน การ
ประเมินผลควรจะประเมินตามกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา นอกจากนี้บางครั้งอาจารยที่ปรึกษากลุมไม
สามารถลงชุมชนรวมกับนักศึกษาไดทุกครั้ง ทําใหนักศึกษา
ไมแนใจในคะแนนที่ไดรับจากอาจารย เพราะอาจารยไมได
เหน็ในกิจกรรมที่นักศึกษาไดทําในชุมชนทุกครั้ง 

 
ตาราง 3.  ทัศนคติของนักศึกษาดานอาจารยผูสอนและ 
                 ผูประสานงานในพื้นท่ี1 

 

คําถาม 
คะแนน
เฉล่ีย±SD 

15. อาจารยไดแจงวัตถุประสงค กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดผลใหนักศึกษา
ทราบ 

3.4±0.9 

16. อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขา
พบ และซักถามปญหาตางๆ ตลอดการ
เรียนการสอน 

4.0±0.9 

17. อาจารยไดใหคําแนะนําหรือชวย
นักศึกษาแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.9±0.9 

18. ผูประสานงานพื้นที่ใหความชวยเหลือใน
การทํากิจกรรมของนักศึกษา 

4.2±0.8 

คะแนนรวม 3.9±0.7 
1 ความเที่ยง=0.70  
  ทุกขอคําถามมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 
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ทัศนคติดานความพรอมและการปรับตัวของ
นักศึกษาเปนดานที่ไมมีคําถามที่ไดคะแนนในระดับมาก หรือ
มากที่สุดเลย สวนใหญนักศึกษาใหความเห็นอยูในระดับปาน
กลาง สวนประเด็นเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาที่ทํา
กิจกรรมของกระบวนวิชา (ขอ 22) ไดรับคะแนนนอยที่สุด 
(2.1±0.8) (ตาราง 4) ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาถูกหลอ
หลอมดวยกระบวนวิชาตาง ๆ ที่เนนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน โดยหลักสูตรไมไดเตรียมวิชาบังคับอื่น ๆ ที่เปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดสัมผัสกับการทํางานในชุมชนอยางแทจริง 
ดังนั้นความพรอมของนักศึกษาไมวาจะเปนทั้งดานรางกาย
หรือจิตใจจึงมีนอยมาก ประกอบกับนักศึกษาตองใชเวลา
อยางมากในการทํากิจกรรม รวมทั้งวิชานี้เปนวิชาภาคปฏิบัติ
การ จํานวน 2 หนวยกิต ซึ่งมีตารางการสอนปฏิบัติการ 
จํานวน 2 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 3 ชั่วโมง นับเปนชวงเวลา
ส้ัน ๆ ไมเอ้ืออํานวยอยางยิ่งกับการออกชุมชนที่มีระยะหาง
จากคณะเภสัชศาสตรประมาณ 15-20 กิโลเมตร  
 
ตาราง 4.  ทัศนคติของนักศึกษาดานความพรอมและ 

            การปรับตัวของนักศึกษา1 

 

คําถาม 
คะแนน
เฉล่ีย±SD 

19. นักศึกษามีความพรอมทั้งดานรางกาย
และจิตใจ 

3.4±0.9 

20. นักศึกษามีความชอบในการออกชุมชน 3.3±1.0 
21. นักศึกษามีทักษะในการออกชุมชนอยาง

เพียงพอ 
2.9±1.0 

22. นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ 

2.1±0.8 

23. นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับวิธีการ
เรียนการสอนของกระบวนวิชา 

3.3±1.0 

คะแนนรวม 3.0±0.7 
1 ความเที่ยง=0.79  
   ทุกขอคําถามมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 

 
ในดานประโยชนที่ไดรับจากกระบวนวิชา พบวา 

นักศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นในระดับมากทุกรายขอ 
โดยประโยชนที่ ฝกฝนใหนัก ศึกษาตระหนักถึ งความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม (ขอ 28) และการเสริมสรางให

นักศึกษามีคุณลักษณะที่ดีของการเปนเภสัชกร (ขอ 29) เปน
ขอคําถามที่มีคะแนนมากที่สุด (4.2±0.7) ดังตาราง 5 แสดง
ใหเห็นวานักศึกษาไดเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเรียน
กระบวนนี้ อาจเปนเพราะนักศึกษาไดลงมือทํากิจกรรมตาง 
ๆ ดวยตนเอง ไดชวยเหลือชุมชนและสังคม ซึ่งแตกตางไป
จากการเรียนในกระบวนวิชาอื่น ๆ 
 
ตาราง 5. ทัศนคติของนักศึกษาดานประโยชนท่ีไดรับ 
                จากกระบวนวิชา1  

 

คําถาม 
คะแนน
เฉล่ีย±SD 

24. นักศึกษาไดรับประโยชนอยางมากจาก
การเรียนกระบวนวิชานี้ 

3.9±0.8 

25. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิด
จากการใชยาและปญหาสุขภาพในชุมชน 

3.9±0.6 

26. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับชุมชน
และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆไดดี 

4.0±0.6 

27. นักศึกษานําความรูทางบริบาลเภสัช
กรรมไปใชใหเกดิประโยชนตอผูอื่น 

4.1±0.6 

28. นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
เภสัชกรพึงมีตอชุมชนและสังคม 

4.2±0.7 

29. กระบวนวิชานี้เสริมสรางคุณลักษณะที่ดี
ของการเปนเภสัชกรใหแกนักศึกษา 

4.2±0.7 

30. นักศึกษาเขาใจความสําคัญ ของ
เครือขายตางๆในการทํางานในชุมชน 

4.1±0.6 

31. นักศึกษาเขาใจเปาหมายของการดูแล
สุขภาพของประชาชนและผูปวยในชุมชน 

4.1±0.5 

32. นักศึกษาเขาใจบทบาทของสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลผูปวย 

4.1±0.6 

คะแนนรวม 4.1±0.5 
1 ความเที่ยง=0.87  
  ทุกขอคําถามมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 
 
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปและทัศนคติตอ
กระบวนวิชา 
 การทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปและ
ทัศนคติตอกระบวนวิชา พบวา มีเพียง 2 ตัวแปร คือ การ
เลือกเปนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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และการมีประสบการณเรียนในกระบวนวิชาการบริหารงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (462542) มีผลตอทัศนคติตอ
กระบวนวิชาของนักศึกษา ดังนี้คือ นักศึกษาที่เลือกเปน
เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนมีคะแนนทัศนคติในดานอาจารย
ผูสอนและผูประสานงานในพ้ืนที่นอยกวากลุมนักศึกษาที่
ไมไดเลือกประกอบวิชาชีพเปนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนใน
อนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (3.4±0.6 vs. 3.5±0.8, 
p=0.018) ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาที่อยากทํางานใน
โรงพยาบาลชุมชนมีความคาดหวังสูงตอการเรียนของ
กระบวนวิชา จึงใหคะแนนประเมินตํ่า อยางไรก็ตาม ความ
แตกตางที่พบมีเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ พบวา นักศึกษาท่ี
ผานกระบวนวิชาการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแลว
มีคะแนนทัศนคติใน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชาที่เรียน การ
จัดการเรียนการสอน ความพรอมและการปรับตัวของ
นักศึกษา และประโยชนที่ไดรับจากกระบวนวิชา นอยกวา
นักศึกษาที่ยังไมเคยเรียนกระบวนวิชาดังกลาวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (3.2±0.5 vs. 3.7±0.5, p=0.001), 
(3.3±0.4 vs. 3.6±0.5, p=0.012), (2.7±0.5 vs. 3.1±0.7, 
p=0.035), (3.8±0.4 vs. 4.1±0.5, p=0.010) ตามลําดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการเรียนในกระบวนวิชาบริหารงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลซึ่ งเปนกระบวนวิชาเลือก มีจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไมมากนัก การนํานักศึกษาออก
ชุมชนในบางครั้งของกระบวนวิชาสามารถทําไดอยาง
คลองตัว นักศึกษารูสึกสนุกกับกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
จากคณาจารยผูสอน แตในขณะท่ีวิชาบูรณาการบริบาลเภสัช
กรรมเปนวิชาที่นักศึกษาตองเริ่มตนต้ังแตการคนหาปญหา
สุขภาพในชุมชน สํารวจบริบทของชุมชน ตามดวยการคิดหา
มาตรการ (intervention) ที่ชวยแกไขปญหาที่พบนั้น เหลานี้
ลวนเปนกิจกรรมที่หนักและใชเวลาเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจากกระบวนวิชาเลือก นอกจากนี้จํานวน
นักศึกษาก็มีความแตกตางกัน วิชาบูรณาการบริบาลเภสัช
กรรมจัดเปนวิชาบังคับของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ดังนั้น
จึงมีนักศึกษาจํานวนมากกวาการเรียนในกระบวนวิชาเลือก 
การบริหารจัดการเพื่อนํานักศึกษาออกชุมชนจึงพบอุปสรรค
มากกวา สิ่งเหลานี้อาจสงผลใหนักศึกษาเกิดการเปรียบเทียบ
ประสบการณที่ไดรับจากการออกชุมชนจากวิชาบริหารงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม  
 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนวิชา
บูรณาการบริบาลเภสัชกรรม โดยเฉพาะประเด็นการทํางาน
เปนทีม รูจักคิดและแกปญหา เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในชุมชนและการทํางานรวมกับชุมชน แตในดานการ
บริหารจัดการกระบวนวิชา รวมทั้งการเตรียมความพรอม
และการปรับตัวของนักศึกษา จําเปนที่จะตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไขตอไป  
 คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ดังนี้ 

1. ปรับปริมาณกิจกรรมที่นักศึกษาตองดําเนินการ
ใหนอยลง และคํานึงถึงระยะเวลาที่เปนไปไดที่นักศึกษาจะ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางเสร็จส้ิน โดยไมกระทบตอกระบวน
วิชาอื่น 

2. ปรับตารางเรียนใหเหมาะสมกับการออกชุมชน 
โดยนักศึกษาควรมีเวลาอยางตอเนื่องทั้งวัน 

3. ปรับเปล่ียนวิธีการวัดผลหรือประเมินผลกระบวน
วิชาอยูในรูปแบบประเมินกระบวนการเรียนรู โดยขอความ
รวมมือคณาจารยประจํากระบวนวิชาเขารวมกิจกรรมของ
นัก ศึกษากลุ ม ท่ี รับผิดชอบอย างสม่ํ า เสมอ  และเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีสวนรวมในการประเมินกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษา นอกจากนี้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับคณาจารยจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มี
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาดาน
ชุมชน  

4. เสนอแนะผลการศึกษาตอคณาจารยวิชาอื่น ๆ 
เพ่ือใหมีการประสานงานกันระหวางกระบวนวิชาในการ
เตรียมความพรอมของนักศึกษาในการออกชุมชน  
 

เอกสารอางอิง 
1.   สําเริง  แหยงกระโทก, รุจิรา มังคละศิริ. คูมือการ

ดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชน. นครราชสีมา: โรงพิมพ
โชคเจริญมารเกิตติ้ง;2545. 

2.   ปรีชา มนทกานติกุล. แนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรม
กับศูนยสุขภาพชุมชน ใน: ปวีณา สนธิสมบัติ, จันทร
รัตน สิทธิวรนันท, อรรถการ นาคํา (บรรณาธิการ). การ
ใหบริบาลทางเภสัชกรรมในศูนย สุขภาพชุมชน . 
พิษณุโลก: คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร; 
2545: หนา 13-24.  

115 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 1 No 2 Jul-Dec 2009  

3. ประเมินผลโครงการโดยใชหลักการเชน outcome  
mapping หรือ การใชหลักเชิงคลินิก เชิงมนุษยหรือเชิง
เศรษฐศาสตร ตามที่นักศึกษาไดเรียนมาแลว และ
นําเสนอในชั้นเรียน 

3.   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547. 

4.   จตุรัตน กันตพิทยา, จงเจริญ เมตตา, ปยธิดา คูหิรัญญ
รัตน, มณเฑียร เปสี. การประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา 372581 รังสีวิทยาคลินิก โดย
นักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแกน ป
การศึกษา 2548. ศรีนครินทรเวชสาร 2550;22:38-45. 

4. เขียนแผนงานหรือโครงการในการแกไขและปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  

5. นักศึกษาประมวลขอมูล ผลลัพธที่ไดจากกิจกรรม
ทั้งหมด และนําเสนอคําถามงานวิจัยท่ีเปนไปได เพ่ือจะ
ไดนําไปเปนขอมูลวางแผนการทําวิจัยเพ่ือนําไปสูการ
แกปญหาอยางเปนระบบในอนาคต และนําเสนอในชั้น
เรียน 

 

ภาคผนวก 
ประมวลกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม  
(ภ.บก.501 (462501)) 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 
เน้ือหาการเรียนการสอน 

  การวิเคราะห คนหา วางแผน ปองกัน และแกไข
ปญหาที่เกิดจากการใชยาและปญหาสุขภาพในชุมชน โดย
การนําองคความรูทางบริบาลเภสัชกรรมทั้งในดานเภสัช
บําบัด เศรษฐศาสตรและระบาดวิทยาดานยา การบริหาร
จัดการทางเภสัชกรรม นิติเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
ทํางานรวมกับชุมชนและบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ 
รวมถึงองคความรู ทักษะและประสบการณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยศึกษาจากการลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปญหาจากการใชยาและ
ปญหาสุขภาพอื่น ๆ ในสภาวการณปจจุบันโดยตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. การเตรียมความพรอมเพ่ือเก็บขอมูลในชุมชน  ระยะที่ 1  
2. เก็บขอมูลในชุมชน ระยะที่ 1 
3. นําเสนอขอมูลเบ้ืองตนและรับฟงขอเสนอแนะในชั้นเรียน 

ครั้งที่ 1 
4. เก็บขอมูลในชุมชน ระยะที่ 1 (ตอ) 
5. นําเสนอขอมูลเบ้ืองตนและรับฟงขอเสนอแนะในชั้นเรียน 

ครั้งที่ 2 
6. การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูชุมชน ระยะที่ 2 
7. วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขนาดของปญหา วิเคราะหสาเหตุ

การเกิดปญหา และวางแผนแกไขปญหา ครั้งที่ 1 
8. วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขนาดของปญหา วิเคราะหสาเหตุ

การเกิดปญหา และวางแผนแกไขปญหา ครั้งที่ 2 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหนักศึกษา 
  ส าม า รถป ร ะม วลอ งค ค ว าม รู  ทั กษ ะ  แล ะ
ประสบการณทางเภสัชศาสตรในการใหบริการทางวิชาชีพแก
ผูปวย บุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ และชุมชน ในการ
วิเคราะห คนหา วางแผน และแกไข หรือปองกันปญหาที่เกิด
จาก การใชยาในสภาวการณปจจุบันในโรงพยาบาล และใน
ชุมชน โดยสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9. นําเสนอผลการวิเคราะห การวางแผนแกไขปญหาและ
รับฟงขอเสนอแนะในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 

10. วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขนาดของปญหา วิเคราะหสาเหตุ
การเกิดปญหา และวางแผนแกไขปญหา ครั้งที่ 3 

11. วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขนาดของปญหา วิเคราะหสาเหตุ
การเกิดปญหา และวางแผนแกไขปญหา ครั้งที่ 4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

12. นําเสนอผลการวิเคราะห การวางแผนแกไขปญหาและ
รับฟงขอเสนอแนะในชั้นเรียน ครั้งที่ 2 

1. นักศึกษาใชหลักการตาง ๆ เชน หลักการวิเคราะห
ปญหาในชุมชน หรือ SWOT  เปนแนวทางในการ
วิเคราะหปญหาอยางตอเนื่อง และเขียนวิเคราะหปญหา
ได  

13. การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูชุมชน ระยะที่ 3 
14. ออกชุมชนเพ่ือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาม

แผนงานที่วางไว พรอมกับประเมินผลการดําเนินงาน 2. นักศึกษาเลือกประเด็นสําคัญที่เปนปญหาดานสุขภาพ
หรือการใชยาในชุมชน โรงพยาบาล หรือ setting อื่นๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย โดยใหอยูในขอบเขต
ของการแกไขปญหาของนักศึกษาในฐานะเภสัชกรได   

15. นําเสนอผลการดําเนินงาน 
16. จัดกิจกรรมคืนขอมูลสูชุมชน 
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Abstract 
Objective: To evaluate attitudes toward the pharmaceutical care subject among the fifth year pharmacy 

students at Chiang Mai University. Method: The subjects were 83 fifth year pharmacy students who registered for a 
pharmaceutical care subject (462501) in the first semester of academic year 2008. They completed the questionnaires 
measuring 5 attitudinal domains: content, class management, teachers and contacting community personnel, student 
readiness and adjustment, and benefit received from the class. Results: Eighty one students returned the questionnaires 
(97.6%). Of those, 80.2 percent were female. Among 5 attitudinal domains, students had the highest scores in the 
domain of benefit received from the class. An average score of all questions in this domain ranged from 3.5 to 4.4. On 
the other hand, the least positive attitude was from the domain of student readiness and adjustment. Four out of 5 
questions had an average score of 2.5-3.4. The remaining one question on whether students had enough time for 
assignment received from the class had the lowest average score of 2.1. Conclusion: Most students showed positive 
attitudes toward the pharmaceutical care subject, especially in their perception of beneficial effects on team working, 
problem solving skill, providing model to work with community, encouraging ethic and pharmacy code of conduct. 
However, the students perceived that subject management, student readiness and adjustment are needed to be 
improved. 
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