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พอใจต่อกิจกรรมสัมมนา ตลอดจนความรู้ และทักษะ ของนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิ ธีการวิ จยั : กิจกรรมสัมมนามีในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยให้นิสติ
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บทนา
รายวิชาการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของนิสติ
ชั ้น ปี ที่ 4 ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ บ า ล ท า ง เ ภ สั ช ก ร ร ม
(pharmaceutical care) และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(pharmaceutical sciences) ของคณะเภสัชศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย โดยเป็ น การฝึ ก ปฏิบ ัติ ง าน
วิ ช าชี พ ภาคบั ง คั บ พื้ น ฐานในร้ า นยา เพื่ อ ให้ นิ ส ิ ต มี
ประสบการณ์และทักษะในงานบริการเภสัชกรรมชุมชน

การจัด การเรีย นการสอนโดยการฝึ ก ปฏิบ ัติง าน
ดังกล่าว เป็ นการดาเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะอนุ ก รรมการการฝึ ก ปฏิบ ัติง านวิช าชีพ เภสัช กรรม
ชุ ม ชนของคณะเภสัช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
อย่ า งไรก็ต าม แหล่ ง ฝึ ก ปฏิบ ัติง านวิช าชีพ เภสัช กรรม
ชุ ม ชน (ร้า นยา) ได้ร ับ การจัด สรรมาจากความร่ ว มมือ
ระหว่างคณะฯ กับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ที่ทาหน้าที่ในการจัดเตรียม
และจัดสรรแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
พร้ อ มจัด ท าคู่ ม ือ การฝึ ก ปฏิบ ัติ ง าน และแนวทางการ
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ประเมินการฝึ กงานให้กบั คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันใน
ประเทศไทย (1) ท าให้แ หล่ ง ฝึ ก ร้า นยาของนิ ส ิต กระจัด
กระจายตามการจัดสรรโควต้า ซึง่ ประกอบด้วยแหล่งฝึกทัง้
ในรูปแบบร้านยาเดี่ยว (independent)
ร้านยาลูกโซ่
(chain) และร้านยาแบบแฟรนไชส์ (franchise) แหล่งฝึ ก
ร้ า นยาจึง มีค วามหลากหลายและมีร ะดับ มาตรฐานที่
แตกต่างกันไป
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ จัดเป็ นการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงหรือจากประสบการณ์ (experiential learning)
โดยมีผู้ ใ ห้ นิ ย ามไว้ ว่ า หมายถึ ง “การเรีย นการสอนที่
เชื่อ มโยงประสบการณ์ แ ละการเรีย นไว้ด้ว ยกัน มีก าร
เชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนกับโลกแห่งความเป็ นจริง โดยมุง่ ให้
ผูเ้ รียนเป็ นผู้สร้างความรูท้ ่มี คี วามหมาย โดยผู้เรียนได้ใช้
วิธีก ารสืบ สอบ คิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิน และ
ตัดสินใจได้เอง โดยใช้กระบวนการเป็ นยุทธศาสตร์ในการ
คิดอย่างเป็ นระบบ มีเป้าหมายทีแ่ สดงความสาเร็จของการ
ทางาน และผู้เรียนสามารถนาสิง่ ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบตั ิใน
ชีวติ จริงได้” (2) และเป็ นการให้โอกาสผู้เรียนในการ
ประยุกต์องค์ความรูท้ างทฤษฎีไปใช้จริงในทางปฏิบตั ิ
ดังนัน้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิ ผ ล คณะอนุ ก รรมการการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จดั ให้มรี ะบบการเรียนการ
สอนที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งใน
การประเมินและพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ ในช่วงของการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานในรูปแบบของการจัดให้มกี ิจกรรมสัมมนา
(seminar) เพิม่ เติมในระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ าน (3) โดย
กาหนดให้นิสติ เภสัชศาสตร์ต้องมาร่วมกิจกรรมสัมมนาที่
คณะเภสัชศาสตร์รวม 3 ครัง้ ๆ ละ 3 ชัวโมงในระหว่
่
างการ
ฝึ กปฏิบตั งิ านแต่ละผลัด ด้วยหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรูแ้ ละเสริมกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างฝึ ก
ปฏิบตั งิ านได้ (on the job training)
การจัดกิจกรรมสัมมนาเพิม่ เติมในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบ ตั ิง านวิช าชีพ เภสัช กรรมชุ ม ชน จึง เป็ น กิจ กรรมใน
รูปแบบใหม่ทม่ี ุ่งหมายให้สถาบันการศึกษาสามารถเข้ามา
มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ขึ้ น ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บ ั ติ ง า น
นอกเหนือไปจากการนิเทศแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพตาม
ระบบปกติ หรือ การประเมิน หลัง จากเสร็จ สิ้น การฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน (summative evaluation) ซึ่งช่วยให้มกี าร
5

ประเมินและพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติ ในระหว่างการฝึ ก
(formative evaluation) คณาจารย์สามารถรับทราบปญั หา
อุปสรรค และช่วยในการแก้ไขปญั หาได้อย่างรวดเร็ว ทัง้
ส่วนที่เกี่ย วข้อ งกับนิ สติ หรือแหล่ง ฝึ กปฏิบตั ิง านวิชาชีพ
ดัง นั น้ การศึก ษาวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ประเมิน
กิจกรรมสัมมนาทีจ่ ดั ระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ านร้านยาด้าน
ความพึง พอใจต่ อ กิจ กรรมสัม มนา ตลอดจนความรู้แ ละ
ทักษะของนิสติ ในระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัช
กรรมชุมชนโดยผ่านการรายงานกรณีศกึ ษาทีก่ าหนด

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการประเมินการเรียนรูผ้ ่าน
กิจกรรมสัมมนาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัช
กรรมชุมชน (experiential learning) ของนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 4 ปี
การศึกษา 2556 จานวน 150 คน ของคณะเภสัชศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เป็ นระยะเวลา 1 ผลัดหรือ 5
สัป ดาห์ ในช่ ว งระหว่ า ง เดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม 2557
กิ จกรรมสัมมนา
นิ ส ิต ที่ฝึ กปฏิบ ัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมถู กแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ผลัด ๆ ละ 5 สัปดาห์ กาหนดให้มกี จิ กรรม
สัมมนา ณ คณะเภสัชศาสตร์ ผลัดละ 3 ครัง้ ในสัปดาห์ท่ี 2, 3
และ 4 ของการฝึ กงาน นิสติ ในแต่ละแหล่งฝึ กฯ ได้รบั
มอบหมายให้จดั ทารายงาน 1 เรื่อง (ประมาณ 1-2 คนต่อ
กลุ่มต่อผลัด) พร้อมกับ นาเสนอในการสัม มนา ในหัวข้อ
ดังนี้ กรณีศกึ ษาการคัดกรองโรค (disease screening)
การวิเ คราะห์ บ ทความวิจ ัย ในรูป แบบของการสัง สรรค์
วรรณกรรม (journal club) และกรณีศกึ ษาโรคหรืออาการ
ผูป้ ่วยทีน่ ่ าสนใจ แล้วเขียนเป็ น SOAP note (Subjective,
Objective, Action และ Plan)
กิจกรรมสัมมนาในแต่ละครัง้ จัดแบ่งออกเป็ น 3
ห้อ งย่ อ ยโดยจัด แบ่ ง นิ ส ิต และหัว ข้อ รายงานตามความ
เหมาะสมประมาณ 6 เรื่องต่อห้องย่อยต่อครัง้ นิสติ แต่ละ
กลุ่ ม น าเสนอรายงานเรื่อ งละไม่ เ กิน 30 นาทีร วมเวลา
ซักถาม จัดให้มคี ณาจารย์ท่ดี ูแลในแต่ละห้องย่อยให้
ครบถ้วนใน 3 สาขาวิชา คือ อาจารย์สายเภสัชศาสตร์
สังคมและบริหาร อาจารย์สายเภสัชกรรมปฏิบตั ิ หรือเภสัช
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กรรมคลินิก หรือการบริบาลทางเภสัชกรรม และอาจารย์
สายเภสัชภัณฑ์
หรือเภสัชอุ ตสาหกรรม หรือเภสัช
กรรมการผลิต เนื่องจากในการฝึกปฏิบตั งิ านงานบริบาล
ทางเภสัช กรรมในเภสัช กรรมชุ ม ชน นิ ส ิต จ าเป็ น ต้ อ งมี
การบู ร ณาการความรู้ท่ีค รอบคลุ ม ทัง้ ด้ า นผู้ ป่ ว ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ และด้านสังคม
การประเมิ นผลการจัดกิ จกรรม
ผูว้ จิ ยั จัดให้มกี ารประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ การ
สัม มนาในแต่ล ะผลัด โดยประเมิน ผลด้ว ยแบบสอบถาม
แบบตอบด้ว ยตนเองทางออนไลน์ (online
selfadministered questionnaire) จากนิสติ และประเมินผล
ด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group) ในคณาจารย์ทด่ี ูแล
โดยมีการสนทนาถึงระดับความรู้และทักษะของนิสติ ผล
ของการตอบค าถามของนิ ส ิ ต ระหว่ า งน าเสนอใน
ห้องสัมมนา และผลการตรวจรายงานของนิสติ

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
การประเมินผลระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
เภสัชกรรมชุมชนผ่านกิจกรรมสัมมนาในชัน้ เรียนมีการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล จากทัง้ คณาจารย์ ผู้ ดู แ ลและนิ ส ิต เภสัช
ศาสตร์ ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ส่วน คือ ความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อรูปแบบกิจกรรมการสัมมนา และความคิดเห็นของ
คณาจารย์ต่อความรูแ้ ละทักษะของนิสติ ดังหัวข้อต่อไปนี้
ตารางที่ 1. ความพึงพอใจในรูปแบบกิ จกรรมสัมมนา
ของนิ สิต (n = 42)
หัวข้อประเมิ นผล
เห็น
ไม่เห็น
ไม่มี
ด้วย
ด้วย ความเห็น
ก า ร จั ด ป ร ะ เ มิ น ผ ล
30
6
6
ระหว่างฝึ กปฏิบตั ิงาน (71%)
(14%)
(14%)
รวม 3 ครัง้
การกาหนดหัวข้อการ
32
5
5
รายงาน
(76%)
(12%)
(12%)
ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ มี
36
5
คณาจารย์ 3 สาขา ใน (88%)
(12%)
การประเมินผล

ความพึงพอใจของนิ สิตต่อรูปแบบการสัมมนา
นิสติ ตอบแบบประเมินผลออนไลน์ (online) รวม
ทัง้ สิน้ 42 คน โดยมากกว่าร้อยละ 70 พึงพอใจในรูปแบบ
กิจกรรมสัม มนา ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดหัวข้อรายงาน
การมี ค ณาจารย์ ท่ี ม ี ค วามเชี่ ย วชาญดู แ ลครบทั ง้ 3
สาขาวิช า จ านวนครัง้ ในการจัด สัม มนา (ตารางที่ 1)
ปจั จัยที่มผี ลต่อความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมสัมมนา
มากที่สุด คือ การวิจารณ์ของคณาจารย์ท่ดี ูแลประจาห้อง
ย่อยและการสืบค้นด้วยตนเอง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2. ปัจจัยที่ นิสิ ตรายงานว่ามีผลต่อการเรียนรู้
และทักษะในกิ จกรรมสัมมนา (n = 42)
ปัจจัยการเรียนรู้
จานวน (ร้อยละ)
การวิจารณ์ของคณาจารย์
27 (64%)
การสืบค้นด้วยตนเอง
21 (50%)
การถามตอบในชัน้ เรียน
20 (48%)
การเขียนรายงาน
14 (33%)
การรายงานหน้าชัน้ เรียน
14 (33%)
เมือ่ สอบถามความคิดเห็นของนิสติ ต่อการพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนทีไ่ ด้รบั จาก
กิจกรรมสัมมนานี้ บนสเกล 1-10 พบว่า นิสติ ให้คะแนนใน
ส่วนของการพัฒนาความรู้และทักษะมากที่สุด ใน 3 เรื่อง
(คะแนนเฉลีย่ 7.06-7.37) คือ การเขียน SOAP Note การ
วิเคราะห์โรคและยาโดยใช้หลักการของ IESAC
(I=
Indication, E= Efficacy, S= Safety, A= Adherence, และ
C= Cost) และการประเมินปญั หาจากการใช้ยา (Drug
Related Problems, DRPs) (ตารางที่ 3)
ผลสรุ ป โดยภาพรวม นิ ส ิ ต มี ค วามพึ ง พอใจ
ถึงแม้ว่าในช่วงแรกนิสติ คิดว่าจะเป็ นการเพิม่ ภาระงาน แต่
เมื่ อ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแล้ ว รู้ ส ึก ว่ า มี ป ระโยชน์ ม าก
สามารถนาบางหัวข้อที่สมั มนาไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั งิ าน
จริง ได้ ด้ ว ย การมีค ณาจารย์ ห ลายสาขามาวิจ ารณ์ ใ ห้
ความเห็นช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และคิดอย่างรอบ
ด้าน สามารถเรียนรู้จากหลายมุมมองที่เป็ นไปตามความ
เชี่ย วชาญของคณาจารย์ใ นแต่ ล ะสาขาวิช า ท าให้ไ ด้ร บั
ข้อ มู ล ที่ห ลากหลาย ส่ว นเรื่อ งที่ต้อ งปรับ ปรุ ง คือ การ
สังสรรค์วรรณกรรม (journal club) ทีน่ ิสติ ยังขาดความ
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ตารางที่ 3. ระดับการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิ ชาชีพเภสัชกรรมชุมชนที่รายงานโดยนิ สิต (n = 42)
ทักษะ
ค่าเฉลี่ย1 SD
1. การเขียน SOAP note2
7.37
2.08
2. การวิเคราะห์โรคตามหลักการ
7.27
1.97
IESAC3
3. ปญั หาจากการใช้ยา (DRPs)
7.06
1.87
4. การสังสรรค์วรรณกรรม
6.23
2.23
(journal club)
5. การคัดกรองโรค
6.17
2.32
(disease screening)
1: คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2: SOAP: S=Subjective, O=Objective, A=Action และ
P=Plan
3: IESAC: I= Indication, E= Efficacy, S= Safety, A=
Adherence และ C= Cost
เข้าใจ ไม่แน่ใจว่าความรูท้ ม่ี อี ยูถ่ ูกต้องหรือไม่ ซึง่ ควรมีการ
เตรียมนิสติ ก่อนออกไปฝึ กงานในหัวข้อการประเมินและ
การสังสรรค์วรรณกรรม
การประเมิ นความรู้ แ ล ะทั ก ษะในมุ ม มองของ
คณาจารย์
การศึก ษานี้ ไ ด้ม ีก ารประเมิน ความรู้แ ละทัก ษะ
ของนิสติ รวมทัง้ ปญั หาทีพ่ บจากการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
โดยการสนทนากลุ่ มแลกเปลี่ยนและสรุ ปความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ท่ดี ูแล เข้าฟงั และประเมินการนาเสนอระหว่างฝึ ก
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของนิสติ สรุป ผลได้
ดังนี้
ภาพรวมการนาเสนอรายงาน
นิ ส ิ ต มี พ ัฒ นาการที่ ดี ใ นแต่ ล ะครัง้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสัมมนา กล้าแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมมาก
ขึน้ สังเกตได้จากการนาเสนอในเรื่องการคัดกรอง และ
การสังสรรค์วรรณกรรม นิสติ นาเสนอในแง่มุม จากสาม
สาขาวิชา (การบริบาลทางเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
เภสัชศาสตร์สงั คมและบริหาร) ได้ดขี น้ึ นิสติ มีการนา
ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการเรียนรูใ้ นห้องเรียนไปปรับปรุงใน
การทารายงาน และการนาเสนอมีรายละเอียดถูกต้องตาม
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หลักวิชาการมากขึน้ มีการนาข้อบกพร่องที่เพื่อน ๆ ได้
รับคาชี้แนะจากคณาจารย์ไปปรับปรุงงานในส่วนของกลุ่ม
ตนเองก่อนการนาเสนอ
ในกิจ กรรมการฝึ ก การคัด กรองโรค (disease
screening) ทีท่ างคณะฯ กาหนดให้นิสติ บางกลุ่มรายงาน
พบว่า อาจารย์แหล่งฝึ กบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ ทาง
คณะได้อธิบายนิสติ ว่า เป็ นการเสริมประสบการณ์สาหรับ
นิสติ เอง จะทาได้ดหี รือไม่ดี ประสบความสาเร็จหรือไม่นัน้
ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ เนื่องจากต้องการให้นิสติ ได้มโี อกาส
ฝึ กและเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะนิสติ สาขา
เภสัช ศาสตร์ ซึ่ง หากพ้น จากการฝึ ก งานในร้า นยาภาค
บังคับแล้ว นิสติ จะไม่มโี อกาสสัมผัสและมีประสบการณ์ใน
ด้านนี้อีก ทาให้ขาดมุมมองในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ชุมชน
ส่วนกรณีศกึ ษา (case-study) ทีก่ าหนดให้นิสติ
เขียนนาเสนอในรูป SOAP note แบบสัน้ พบว่า ในส่วน
ของการวางแผนการรักษา (plan) นิสติ มักนาเสนอหรือให้
คาแนะนาผูม้ ารับบริการอย่างกว้าง ๆ ตามหลักทฤษฎี เช่น
การให้ออกกาลังกายมาก ๆ หลีกเลี่ยงปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ
แต่ยงั ขาดข้อเสนอที่มลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลและ
การนาไปใช้ได้ในทางปฏิบตั ิ กล่าวคือ ไม่เชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัตกิ บั แผนการรักษา ทาให้การ
นาเสนอรายงานมีลกั ษณะของการทบทวนรายงานวิชาการ
มากกว่าการมุ่งเน้ น วิเคราะห์กรณีศึกษานัน้ ๆ และเสนอ
แนวทางการจัดการให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
สาหรับเอกสารรายงานที่นาเสนอ พบว่า นิสติ
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ใส่เลขหน้าในเอกสารรายงานทีน่ าเสนอ การ
จัดหน้าไม่เรียบร้อย ทัง้ ๆ ทีอ่ าจารย์ผปู้ ระเมินได้กาชับไว้
ตัง้ แต่ แ รก และก็ไ ม่ใ ช่ ค รัง้ แรกที่นิ ส ิต ต้อ งท ารายงานส่ง
นิสติ ยังไม่เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่ถูกต้องทาง
วิชาการทัง้ ในส่วนเนื้อหาและในรายการของเอกสารอ้างอิง
การตอบค าถามที่น อกเหนื อ จากที่นิ ส ิต เตรีย ม
กรณีศกึ ษามา นิสติ มักจะตอบไม่ได้ หรือเบีย่ งประเด็นว่า
ไม่ได้หาข้อมูลมาสนับสนุ นและก็ไม่แสดงความใส่ใจในการ
หาคาตอบมารายงานในครัง้ ถัดไป (แต่อาจจะเกิดจากความ
ไม่ชดั เจนของคาแนะนาของคณาจารย์ท่วี ่า ถ้าหากมี
คาถามที่นิสติ ยัง ตอบไม่ไ ด้ นิ สติ จะต้องไปหาค าตอบมา
รายงานในครัง้ ถัดไป นอกจากนี้การนาเสนอครัง้ ถัดไป
ไม่ได้ให้เวลาในการนาเสนอข้อมูลตรงนี้ไว้ และไม่ได้บอก
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ช่องทางอื่นทีน่ ิสติ สามารถตอบคาถาม) แต่ในบางกลุ่มก็
เตรี ย มตั ว มาดี ใ นประเด็ น การหาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรณี ศึกษาของตัวเอง ถึงแม้จะไม่ ใช่ ประเด็นหลักในการ
นาเสนอก็ตาม
การมีคณาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละ
สาขา (การบริบาลทางเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ และเภสัช
ศาสตร์สงั คมและบริหาร) ทาให้เกิดความหลากหลายใน
เรื่องของมุมมองของคณาจารย์แต่ละท่าน นิสติ จึงได้รบั
ประโยชน์จากการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้
ความรู้และทักษะ กับการพัฒนาการเรียนการ
สอนของภาควิ ชาฯ ที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานกรณีศกึ ษาต่าง ๆ และการถามตอบ
ในชัน้ เรียน พบว่า นิ สติ ยัง มีข้อ จากัด ในด้านความรู้แ ละ
ทักษะต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่สามารถนามาใช้บูรณาการในการฝึ ก
ั หาที่พ บแยกตาม
ปฏิบ ตั ิง านได้ ซึ่ง สามารถสรุ ป เป็ น ป ญ
ภาควิชาฯ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ดงั นี้
ั หาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภาควิช าเภสัช กรรม
1. ป ญ
ปฏิบตั ิ หรือเภสัชกรรมคลินิก หรือการบริบาลทางเภสัช
กรรม
1.1 การสังสรรค์วรรณกรรม (journal club)
นิสติ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า หลักเกณฑ์ท่ตี นเองใช้
นัน้ เป็ นหลักเกณฑ์จากทีใ่ ด ซึ่งจริง ๆ มีหลายหลักเกณฑ์ท่ี
แตกต่ า ง และอาจจะต่ า งในแต่ ล ะสาขาความเชี่ย วชาญ
นิสติ ควรจะทราบเพื่อการเลือกใช้ในอนาคต เช่น PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses, QUOROM (QUality Of Reporting
Of Meta-analyses) เป็ นต้น
นิ ส ิต ยัง ขาดการประเมิน คุ ณ ภาพของบทความ
วิจ ัย ในภาพรวม เช่ น บทความวิจ ัย มีคุ ณ ภาพดีห รือ ไม่
ข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่
นิสติ บางกลุ่มยังใช้แหล่งอ้างอิงที่ค่อนข้างเก่าใน
การสังสรรค์วรรณกรรม (journal club)
การวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิจยั ยังไม่ใช้
หลัก การทางวิช าการที่ถู ก ต้อ ง เช่ น นิ ส ิต วิเ คราะห์จ าก
บทคัดย่อ (abstract) เพียงจุดเดียว
ยัง ขาดการคิ ด พิจ ารณาความน่ า เชื่ อ ถื อ ตาม
หลักการทางวิชาการ เช่น จานวนตัวอย่างเพียงพอหรือไม่
วิธีก ารวิจยั ถูกต้องน่ าเชื่อถือหรือไม่ งานวิจยั มีข้อจ ากัด

(limitation) หรือไม่ มีอคติ (bias) ในการวิจยั หรือไม่
อย่างไร
1.2 การจ่ายยาและทักษะการสือ่ สาร (dispensing
& communication skills)
ในเรื่องการซักประวัตผิ ปู้ ่วย นิสติ มีความคิดในใจ
(mindset) ว่าผูป้ ่วยเป็ นอะไร ไม่ได้นึกถึงว่าจริง ๆ ปญั หา
ของผู้ป่วยคืออะไร (มีเพียง student’s view แต่ขาด
professional view) สิง่ นี้สง่ ผลให้การเขียน SOAP note
ไม่ม ีป ระสิทธิผ ล ไม่ส ามารถใช้ใ นการสื่อ สาร เพื่อแก้ไ ข
ปญั หาให้กบั ผูป้ ว่ ยหรือการวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ว่ ยได้
นิสติ ใช้คาถามเปิ ด ซึ่งบางครัง้ อาจจะได้คาตอบ
ไม่ถูกต้อง และนิสติ ไม่มกี ารสอบถามทวนกลับความเข้าใจ
ของผู้ป่ว ย รวมทัง้ บางครัง้ ผู้ป่ วยไม่ไ ด้ม าซื้อยาเอง (ให้
เพือ่ นมาซือ้ ให้) ไม่มกี ารสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผูป้ ว่ ย
นิสติ บางกลุ่มไม่คานึงถึงสภาพที่เป็ นจริงในการ
ให้คาแนะนาผูป้ ่วย เช่น แนะนาให้ผูป้ ่วยไม่ควรทานเกลือ
เกินวันละ 6 กรัม แต่ไม่แนะนาให้ระวังอาหารบางอย่างที่
ไม่เห็นปริมาณเกลือชัดเจน เช่น ของหวาน น้าอัดลม
นิสติ บางกลุ่ม ไม่สนใจเรียนรู้ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาด ทาให้ข าดคุณภาพในการดูแ ลผู้ป่วย
เช่น แนะนาให้ผูป้ ่วยไปซื้อน้ าที่รา้ นสะดวกซื้อแล้วมาผสม
ผงน้ าตาลเกลือแร่ (Oral rehydration salt, ORS) โดยทีไ่ ม่
ทราบว่า ORS แต่ละยี่ห้อมีปริมาณเกลือแร่ท่ตี ่างกัน
ปริม าณน้ าที่ใช้ผ สมก็ต่างกัน และไม่ระมัดระวังว่า ORS
บางยีห่ อ้ มีทงั ้ แบบผสมน้าเป็ นแก้วและเป็ นขวด
ขาดความครบถ้วนของคาถามทีใ่ ช้ในการซักถาม
1.3 การคัดกรองโรค (disease screening)
นิ สติ ไม่ม ีก ารแจ้งเวลาที่ต้องใช้กบั ผู้ป่วย ทาให้
บางครัง้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน เนื่องจากผูป้ ่วย
รีบ
แหล่งฝึ กบางแห่งไม่เห็นด้วยที่คณะฯ กาหนดให้
นิ ส ิต ฝึ ก กิจ กรรมคัด กรองโรคในร้า นยา อาจเนื่ อ งจากมี
ประสบการณ์ ท่ีไ ม่ดีจ ากประสบการณ์ ส่ว นตัว และ/หรือ
ร้านยาในห้างสรรพสินค้าที่ไ ม่เ น้ นงานบริบาลทางเภสัช
กรรม ทาให้ไม่ให้การสนับสนุนนิสติ ในกิจกรรมนี้
แหล่งฝึ กบางแห่ง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า
ไม่ค่ อ ยมีโ อกาสในการท าเรื่อ งคัด กรองนัก และจะไม่ ม ี
ความต่อเนื่องในงานบริการประเภทนี้
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1.4 การเขียนกรณีศกึ ษาในรูปแบบ SOAP note
นิสติ ยังเขียน SOAP note ไม่สมบูรณ์ถูกต้อง
เช่น นิสติ ระบุแต่ช่อื ยา แต่ขาดวิธรี บั ประทานยา ชื่อสามัญ
ทางยา ความแรง หรือรูปแบบเภสัชภัณฑ์ เป็ นต้น
ผู้ป่วยบางรายมาที่ร้านยา 2 ครัง้ นิสติ บางกลุ่ม
เขียน SOAP note ทัง้ สองครัง้ รวมกัน ทาให้ตอ้ งอ่านด้วย
ความตัง้ ใจว่า กาลังกล่าวถึง SOAP ในวันใด
ยังไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่ได้รบั
(S, O) เพื่อมาใช้ในการประเมินผล (A) และการวางแผน
(P) ทาให้การเขียน SOAP เป็ นไปในลักษณะเชิงวิชาการ
ทัว่ ไปของเรื่อ งโรคและยา ยัง ไม่ส ามารถเชื่อ มโยงเพื่อ
ให้บริการกับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายได้
2. ปญั หาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิทยาการเภสัช
กรรมหรือเภสัชอุตสาหกรรม
นิสติ ไม่ทราบรูปแบบเภสัชภัณฑ์ (dosage form)
ที่ใช้ว่าแตกต่างกันเช่นไร เช่น เจลต่ างจากครี ม อย่างไร
เมื่อให้นิสติ ไปหยิบยาก็ไม่สามารถหยิบได้ ไม่ทราบความ
แตกต่างระหว่าง water in oil และ oil in water
นิ ส ิต ไม่ ท ราบว่ า คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ดี
พิจารณาจากอะไร ต้องทดสอบอย่างไร เช่น การทดสอบ
การละลาย (dissolution test)
นิ ส ิต ไม่ ม ีก ารเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
รู ป แบบผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีต่ า งกัน ว่ า ท าไมจึง ตัด สิน ใจเลือ ก
ผลิตภัณฑ์รปู แบบนัน้ ๆ
นิสติ ไม่ทราบว่าควรจะให้คาแนะนาผูป้ ่วยอย่างไร
หากมีการใช้ยาครีม 2 ตัวร่วมกัน
นิสติ ไม่ทราบว่าควรจะให้คาแนะนาผูป้ ่วยอย่างไร
หากยานัน้ มีรปู แบบเภสัชภัณฑ์พเิ ศษ เช่น enteric coated
tablet
ั หาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภาควิช าเภสัช ศาสตร์
3. ป ญ
สังคมและบริหาร
3.1 การสังสรรค์วรรณกรรม (journal club)
ในการค้ น หาและคัด เลื อ กบทความวิ จ ัย เพื่ อ
น ามาใช้ใ นกิจ กรรมการสัง สรรค์ว รรณกรรม นิ ส ิต ยัง ไม่
สามารถคัดเลือกได้ว่า บทความวิจยั ไหนดีหรือไม่ ควรมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร
นิสติ ยังขาดการประเมินบทความวิจยั ในภาพรวม
ว่ า สรุ ป แล้ ว บทความวิ จ ั ย มี คุ ณ ภาพหรื อ ไม่ ข้ อ มู ล
น่ าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด ไม่มเี กณฑ์ในการประเมิน
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ว่ า บทความวิจ ัย ใดดี ห รือ ไม่ ไม่ ส ามารถอ่ า นและดึ ง
ประเด็นสาคัญของบทความวิจยั ออกมาได้
นิสติ ประเมินคุณภาพบทความวิจยั จากบทคัดย่อ
(abstract)
เป็ น หลัก ไม่ พิจ ารณาลงไปถึง เนื้ อ หา
สาระสาคัญในบทความ
ไม่มกี ารนาไปประเมินเปรียบเทียบกับบทความ
วิจยั อื่นทีใ่ กล้เคียงกัน
นิ ส ิ ต ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ผลทางสถิ ติ
น่ า เชื่อ ถือ หรือ ไม่ เ พีย งใด วิธีก ารทางสถิติท่ีเ ลือ กใช้ใ น
บทความวิจ ัย เหมาะสมมากน้ อ ยเพีย งใด และไม่ ม ีก าร
วิเคราะห์ถงึ จานวนของตัวอย่างว่าเหมาะสมเพียงใด
3.2 กฎหมายและการสื่อ สาร (laws
&
communication skills)
นิสติ บางกลุ่มมีการนาเสนอว่าให้จ่ายยา steroids
และ tramadol โดยไม่ระวังในด้านกฎหมาย
การเก็บรักษาข้อมูลคนไข้ นิสติ บางกลุ่มใส่ช่อื และ
ทีอ่ ยูข่ องผูป้ ว่ ยในรายงานมาด้วย
ทักษะการนาเสนอ (presentation skill) เช่น นิสติ
บางกลุ่มไม่ได้ใส่เลขหน้ าในรายงาน และขนาดตัวอักษร
ของ powerpoint ไม่ชดั เจน ไม่เขียนเอกสารอ้างอิงตาม
รูปแบบทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ
การตรงต่อเวลา
นิสติ ยังขาดจิตสานึกในการรักษาผูป้ ่วยแบบองค์
รวม (holistic approach) เช่น การคัดกรองโรคโดยไม่ม ี
การติดตามความต่อเนื่อง
4. ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับภาควิชาอาหารและเภสัช
เคมี
นิ สติ ไม่ค่อยสนใจเรื่องของอาหารสาหรับผู้ป่วย
อาหารทีค่ วรแนะนาให้งดหรือลดปริมาณ
นิสติ ยังไม่ได้สนใจเรื่องอาการไม่พงึ ประสงค์ของ
อาหารและยา เช่น ผลของนมกับยา PPIs
ไม่มกี ารสอบถามเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
5. ปญั หาที่เกี่ยวข้องกับภาควิช าเภสัช เวชหรือ
เภสัชพฤกษศาสตร์
นิ สติ ไม่ม ีก ารซักถามเกี่ยวกับสมุนไพร หรือยา
แผนไทยทีผ่ ปู้ ว่ ยอาจใช้
6. ปญั หาอื่น ๆ
อาจารย์ ผู้ ป ระเมิ น เห็ น พ้ อ งตรงกัน ว่ า การมี
อาจารย์จ าก 3 ด้า น คือ ทางด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (product)
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ด้านผูป้ ่วย (patient) และด้านสังคม (social) ทาให้นิสติ ได้
เห็นมุมมองทีแ่ ตกต่างและครอบคลุม รวมทัง้ อาจารย์เองก็
ได้เรียนรูไ้ ปกับนิสติ ด้วยในเวลาเดียวกัน
อาจารย์ผปู้ ระเมินยังขาดความรูร้ อบ เช่น IESAC
หรือองค์ความรูพ้ น้ื ฐานที่จาเป็ นเพื่อใช้ในการประเมินการ
ฝึกงานของนิสติ ควรมีการพัฒนาอาจารย์รว่ มด้วย
ยัง ขาดประเด็ น หัว ข้ อ การจัด การ เช่ น การ
ตรวจสอบวันหมดอายุของยา กิจกรรมอื่น ๆ (เช่น การ
เยี่ย มบ้า น การเลิก บุ หรี่ เป็ น ต้น ) และกฎหมาย ซึ่ง เป็ น
ข้อ ก าหนดพื้น ฐานที่ นิ ส ิต ควรรู้ใ นการสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้วย
ควรมีการเน้นนิสติ ก่อนออกไปฝึ กงานในประเด็น
ทัศ นคติ มารยาท และพฤติก รรมของนิ ส ิต ในขณะฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน เช่น การพูดจาและการใช้โทรศัพท์มอื ถือ เป็ น
ต้น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
นิสติ มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา ถึงแม้ว่า
ในช่วงแรกคิดว่าจะเป็ นการเพิม่ ภาระงาน แต่เมื่อได้เข้า
ร่ ว มกิจ กรรมแล้ ว รู้ส ึก ว่ า มีป ระโยชน์ ม าก บางหัว ข้อ ที่
สัมมนาสามารถนาไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานจริงได้ด้วย
การมีคณาจารย์หลายสาขาความเชี่ยวชาญมาวิจารณ์ ให้
ความเห็น หรือความรู้สามารถช่วยทบทวนความรู้ให้ก ับ
นิ ส ิ ต รวมทั ง้ กระตุ้ น ให้ นิ ส ิ ต เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละคิ ด
ครอบคลุมในทุกด้าน ทาให้นิสติ ได้รบั ความรูท้ ่ีหลากหลาย
และมาจากหลายมุ ม มองที่เ ป็ น ไปตามความถนั ด ของ
อาจารย์ใ นแต่ ล ะสาขา นิ ส ิต รายงานว่า ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ความรูแ้ ละทักษะจากการเข้าร่วมสัมมนามากทีส่ ดุ คือ การ
วิจารณ์ ของคณาจารย์ท่ดี ูแลประจาห้องย่อย และการสืบ
ค้น หาข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง ทัง้ นี้ ท ัก ษะทางวิช าชีพ ที่ นิ ส ิต
รายงานว่าได้รบั การพัฒนาจากกิจกรรมสัมมนานี้ท่สี าคัญ
คือ การเขียน SOAP note การประเมินปญั หาจากการใช้
ยา และการวิเคราะห์โรคโดยใช้หลักการของ IESAC ส่วน
เรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การสังสรรค์วรรณกรรมที่นิสติ ยัง
ขาดความเข้าใจและไม่แน่ใจว่าความรูท้ ม่ี อี ยูถ่ กู ต้องหรือไม่

ในส่วนคณาจารย์ในคณะฯ ก็สามารถประเมินผล
ความรู้แ ละทัก ษะทางวิช าชีพ ของนิ ส ิต ได้โ ดยผ่ า นการ
ประเมินผลรายงาน และการตอบคาถามในกิจกรรมสัมมนา
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ การพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมให้นิสติ ก่อนออกฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ อีกทัง้ ยังช่วย
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ การรายงานกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ สอดรับกับการศึกษาใน
หลักสูตรใหม่ 6 ปี ท่มี คี วามเฉพาะทางมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม คณาจารย์เองก็มคี วามจาเป็ นในการเสริมสร้างองค์
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ต้อ งขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยฝึ ก ปฏิบ ตั ิง าน
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้
การสนับสนุ นกิจกรรมสัมมนาในชัน้ เรียนเป็ นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านจากทุกภาควิชาฯ ที่ได้
เสียสละเวลามาเข้าร่วมประเมินผลตลอดกิจกรรมสัมมนา
ในแต่ ล ะครัง้ พร้ อ มให้ ข้อ คิด เห็ น ข้อ เสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
และการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
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Formative Evaluation of Experiential Education on Community Pharmacy
Settings through Classroom Seminar Activities
Suntaree Watcharadamrongkun and Sathitpong Thanaviriyakul
Department of Social and Administrative Pharmacy,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

Abstract
Objective: To evaluate seminar activities held during experiential learning in community pharmacies in
terms of student’s satisfaction, knowledge and skills among fourth-year students in Doctor of Pharmacy Program,
the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. Methods: The seminar was held during MayJuly, 2014 by having the students present their assigned case-study reports. The researchers evaluated the
activities using self-administered questionnaire completed by the students. A focus-group was also conducted in
faculty members involved in experiential education in pharmacy practice settings. Results: More than 70% of
students were satisfied with the format of seminar activities especially comments from faculty members with various
expertise and experiences. Students are motivated to have critical thinking and learning from several viewpoints.
The students reported that comments from the faculty members in each activity and self-learning had the highest
impact on their knowledge and skills obtained from seminar participation. Journal club is the seminar activity
needed the most improvement because of the limitation on students’ knowledge and understanding. Conclusion:
Classroom seminar activities can enhance student learning and evaluate student’s professional knowledge and
skills for educational development.
Keywords: evaluation, formative evaluation, experiential education, seminar
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