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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่ออธิบายคุณค่าและสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ดิ ้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
ของประเทศไทย (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ) วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิ ยา ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิง
ลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูล 27 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ผูเ้ กีย่ วข้องในมิตติ ่าง ๆ กับการทางานของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ และตัวแทน
สภาเภสัชกรรม ผู้วจิ ยั ยังได้สงั เกตการณ์การปฏิบตั หิ น้าที่ของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ 2 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้มุมมองของ
McClelland’s iceberg model of competencies ผลการวิ จยั : อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ เป็ นส่วนสาคัญทีข่ าดไม่ได้ของการสอนเภสัช
ศาสตร์ไทย คุณค่าอันเป็ นที่ยอมรับในประเทศไทยของอาจารย์กลุ่มนี้มาจากการสร้างผลงานการดูแลผูป้ ่วยร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพร้อมไปกับการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์จนเป็ นทีป่ ระจักษ์ และได้รบั การสถาปนาเป็ นหนึ่งใน
องค์ประกอบที่สาคัญของการสอนเภสัชศาสตร์ไทยอย่างเป็ นทางการโดยสภาเภสัชกรรมในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม บริบท
การทาหน้าที่ของอาจารย์กลุ่มนี้โดยเฉพาะในระดับบริหารยัง ไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาบทบาทเท่าที่ควร สมรรถนะทางวิชาชีพ
ของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ที่เป็ นที่ต้องการ คือ ความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพในระดับผู้เชี่ยวชาญในการดูแล
การใช้ยาของผูป้ ่วยทีส่ งู กว่าเภสัชกรโรงพยาบาลโดยทัวไป
่ ความสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นการบริบาล
่
ทางเภสัชกรรมกับบริบทที่จาเพาะกับผูป้ วยแต่ละราย และการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์อ่นื ในเรื่องยา สมรรถนะ
ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่พงึ ประสงค์ คือ ความสามารถจัดการสอนเชิงประสบการณ์ แบบ bedside
teaching
ทีโ่ รงพยาบาลและการสอนในห้องเรียนแบบ experience-based อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ จะแสดงบทบาทได้ดหี ากมีคุณลักษณะ
สูง้ าน ติดตามสิง่ ใหม่อยู่เสมอ มีอตั มโนทัศน์ ท่รี กั ในงานบริการผูป้ ่วย มีความเชื่อมันว่
่ า งานของตนมีประโยชน์ และมีคุณวุฒ ิ
ระดับ วุฒ ิบตั รผู้เชี่ยวชาญการบริบ าลทางเภสัชกรรม สรุป : อาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ ในประเทศไทยมีคุ ณค่า เป็ นที่ยอมรับแล้ว
ส่วนสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ยังต้องอาศัยการส่งเสริมและการพัฒนาในระดับนโยบายที่มคี วามชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ตน้ สังกัดและโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน ผลการวิจยั นี้สามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนเพือ่ ประกันความยังยื
่ นของบทบาทอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ในอนาคต
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Abstract
Objective: To describe value and competencies of teacher-practitioners of pharmaceutical care (TPPC) in
Thailand. Methods: The study was a phenomenological qualitative study. The researcher conducted in-depth
interview in 27 informants including TPPCs, others involving in various dimensions of the work of TPPCs, and board
members of Thai Pharmacy Council. The researcher also observed two TPPCs in their work. The data were
analyzed through the lens of McClelland’s Iceberg Model of Competencies. Results: TPPCs were indispensable for
Thai pharmacy education. Recognized values of TPPCs in Thailand stemmed from their performance in working with
other health professionals in hospitals to provide patient cares and their teaching of pharmacy students. TPPCs were
officially established later as one of the important components in pharmacy education by Thai Pharmacy Council.
However, the context of their work, especially at the administrative level, had not adequately supported the
development of their roles. The desirable competencies of TPPCs in professional work included knowledge and skills
as specialists in drug use (at the higher level than those possessed by general hospital pharmacists), ability to
integrate and apply knowledge in pharmaceutical care to the specific context of a particular patient, and training
other health professionals on drug related issues. The desirable competencies of TPPCs in teaching and learning
were abilities for bedside teaching in hospital and experience-based teaching in classroom. TPPCs could better
perform their roles if they possessed the following attributes; hard working, life-long learning, self-concept of passion
in patient cares and belief in usefulness of their work, and having a qualification in board certified in
pharmacotherapy. Conclusion: The values of TPPCs in Thailand have been well recognized. The competencies of
TPPCs still need clear support at the policy level in order to foster the confidence on the parts of affiliated faculties
of pharmaceutical sciences and hospitals which are teaching sites. The results of this study could serve as an input
for planning to ensure sustainability of TPPCs in the future.
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บทนา
เภสัชศาสตร์ศกึ ษาในระดับนานาชาติมพี ฒ
ั นาการ
และการเปลี่ย นแปลงในปรัช ญาการศึก ษาอย่า งชัด เจน
จากการทาหน้าทีป่ รุงยาและการจ่ายยาเป็ นการมุง่ ปรับปรุง
คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ ว ยให้ดีข้ึน (1) ความเปลี่ย นแปลง
ในสัง คมและปรัช ญาของการศึ ก ษาทางเภสัช ศาสตร์
ในป จั จุ บ ั น เป็ นที่ ม าของความต้ อ งการอาจารย์ ท่ี ม ี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพหรือที่เรียกว่า
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ิ (teacher-practitioners) ซึง่ ทางานประจา
ในสถานทีป่ ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา
หน่ ว ยเภสัช สารสนเทศ (1-3) แต่ ใ นป จั จุ บ ัน กลับ พบว่ า
สถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตเภสัชกรในประเทศไทยหลายแห่ง
ขาดการเตรียมความพร้อม ปรับตัวไม่ทนั และไม่สามารถ
ปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขของการประเมิน สถาบัน การศึก ษา
ของสภาเภสัช กรรมได้ในเรื่องจ านวนอาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ
การประเมิ น หลั ก สู ต รเภสัช ศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยสภา
เภสัชกรรมเมื่อปี 2557 (4) พบว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ได้รบั การประเมินให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข เนื่องจาก ยังไม่ม ี
อาจารย์ท่สี อนแบบ practice-based หรือสอนโดยเน้ น
ภาคปฏิบ ัติ ใ นแหล่ ง ฝึ ก งาน หรือ มีแ ต่ ไ ม่ เ พีย งพอตาม
สัดส่วนจานวนอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
สภาเภสัชกรรมกาหนด ผลการประเมินดังกล่าวทาให้แต่ละ
สถาบันต้องเขียนแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้สภา
เภสัชกรรมรับทราบจึงจะสามารถผ่านการประเมินได้
ในปจั จุบนั อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เน้นไปทีก่ ารสอนทางเภสัชกรรมคลินิก (4) การวิจยั นี้
จึงมุ่งศึกษาเฉพาะอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิด้านการบริบาลเภสัช
กรรมในโรงพยาบาล (ต่อไปนี้เรียกย่อว่า อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ )
การสร้า งอาจารย์ ผู้ ป ฏิบ ัติฯ ยัง ต้ อ งอาศัย ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับบุคลากรกลุ่มนี้ในหลายเรื่อง ประเด็นสาคัญที่สุด
คือ บทบาท หน้ าที่ และสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบ ัติฯ
ที่ ย ัง ไม่ ม ีห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ช ัด เจน หลายสถาบัน
ใช้วธิ กี ารจ้างบุคลากรตามภาระงานหรือขอความร่วมมือ
จากเภสัช กรประจ าแหล่ ง ฝึ ก งานที่ร ับ นั ก ศึก ษาฝึ ก งาน
ให้ช่ ว ยท าหน้ า ที่น้ี (5) เพื่อ ให้ส ามารถผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินของสภาเภสัชกรรม สถานการณ์น้ีแสดงให้เห็นถึง
นัยยะทีม่ กี ารใช้บุคลากรประเภทนี้อย่างกว้างขวาง แต่กลับ
ไ ม่ พ บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ท บ า ท แ ล ะ
กระบวนการพัฒ นาบุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ อ ย่ า งจริง จัง ทัง้ ใน
ต่างประเทศและในประเทศไทยเอง นอกจากนี้ ยังเป็ นที่

น่ ากังวลในเรื่องความสับสนในการบริหารจัดการบุคลากร
ก ลุ่ ม นี้ ใ น อ ง ค์ ก ร อั น อ า จ เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ โ อ ก า ส
ความก้าวหน้ าในอาชีพ (6-7) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังนัน้
ผู้วิจ ยั จึง สนใจท าการวิจ ยั เพื่อ อธิบ ายความเป็ น จริง จาก
ประสบการณ์ ข องผู้ใ ห้ข้อ มูล ในเรื่อ งคุ ณ ค่ า ของอาจารย์
ผู้ป ฏิบ ัติฯ ต่ อ เภสัช ศาสตร์ศึก ษาและสะท้อ นให้เ ห็น ถึง
สมรรถนะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ผลการวิจยั จะเป็ น
ประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษานี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบ
ปรากฏการณ์วทิ ยา (phenomenology) (8) การวิจยั นี้ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมคณะเภสัช
ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว (เลขทีก่ ารรับรอง
มอ 598/536)
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวนทัง้ สิน้ 27 คน เป็ นเพศชาย
9 คน และเพศหญิง 18 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ตามลัก ษณะงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบ คื อ อาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ฯ
ผูเ้ กีย่ วข้องในมิตติ ่าง ๆ กับการทางานของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ
และตัว แทนสภาเภสัช กรรม ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ที่เ ป็ น อาจารย์
ผูป้ ฏิบตั ฯิ มีจานวน 10 คน ซึ่งทางานในสังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ภาครัฐหรือเอกชนรวม 5 แห่ง โดยปฏิบตั งิ านด้าน
เภสัช กรรมคลินิ ก ประจ าในโรงเรีย นแพทย์ 5
คน
โรงพยาบาลศูนย์ 3 คน และโรงพยาบาลทัวไป
่ 2 คน ผูใ้ ห้
ข้ อ มู ล กลุ่ ม นี้ ม ี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนการบริ บ าล
ทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
และยัง ท าหน้ า ที่อ ยู่ใ นป จั จุ บ นั โดยแบ่ ง เป็ น อาจารย์ท่ีม ี
ประสบการณ์ 5 ปี ขน้ึ ไป 3 คน 3-5 ปี 4 คน และน้อยกว่า
3 ปี อีก 3 คน ผูว้ จิ ยั ยังได้รบั อนุ ญาตให้สงั เกตการณ์
การปฏิบ ตั ิง านแบบไม่ม ีส่ว นร่ว มจากผู้ใ ห้ข้อ มูล จ านวน
2 คน การสังเกตการณ์ชว่ ยให้เห็นภาพลักษณะงาน เนื้อหา
การสนทนาระหว่างอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ การสอนนักศึกษา
และการทางานประสานกันกับวิชาชีพทางการแพทย์
ส่ ว นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท่ี ท างานเกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ได้แก่
แพทย์ เภสัชกร และอาจารย์เภสัชกร จานวน 5 คน และ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชนั ้ ปีท่ี 6 อีก 5 คน
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ผู้ วิจ ัย ยัง ได้ ส ัม ภาษณ์ ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย คือ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทีร่ บั ผิดชอบภารกิจการจัดการเรียน
การสอนและดูแลนโยบายที่กากับการทางานของอาจารย์
ผู้ปฏิบตั ิฯ ได้แก่ ผู้บริหารระดับนโยบายของโรงพยาบาล
และคณะเภสัชศาสตร์ จานวน 5 คน และกรรมการสภา
เภสัชกรรมที่รบั ผิด ชอบเกี่ย วกับการศึก ษาเภสัช ศาสตร์
อีก 2 คน ทัง้ นี้เพือ่ ช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านและอิม่ ตัว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านเต็มใจและยินยอมเข้าร่วมการ
วิ จ ั ย อย่ า งเป็ นทางการ การวิ จ ั ย นี้ ใช้ ร หั ส แทน ชื่ อ
แหล่ ง ข้ อ มู ล และไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ในลัก ษณะที่ ท าให้
เชื่อมโยงถึงตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ ในการวิจยั นี้ใช้รหัส T, C, A,
I6 และ P
แทนแหล่งข้อมูลที่เป็ นอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ
ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ ริหาร นักศึกษา และตัวแทนสภาเภสัชกรรม
ตามลาดับ
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ชื่อแรกเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 ผูว้ จิ ยั ชื่อแรกมี
ประสบการณ์ ทางานในตาแหน่ งเภสัชกรในมหาวิทยาลัย
แห่ ง หนึ่ ง โดยมีห น้ า ที่ฝึ ก ปฏิบ ัติ ง านเชิง วิช าชีพ ให้ แ ก่
นักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็ นเวลามากกว่า 5 ปี ผูว้ จิ ยั ติดต่อ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ เ ป็ นรายบุ ค คลเพื่ อ ชี้ แ จ ง
รายละเอียดงานวิจยั และสอบถามความยินยอมด้วยวาจา
จากนั น้ นั ด หมายเพื่อ เดิน ทางไปสัม ภาษณ์ ต ามความ
สะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทุกรายเป็ น
แบบซึ่ง หน้ า โดยใช้แ บบสัม ภาษณ์ ท่ีม ีค าถามหลัก แบบ
ปลายเปิ ดที่พฒ
ั นามาจากการทบทวนวรรณกรรมและผ่าน
การทดสอบการสัม ภาษณ์ ใ ห้ต อบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย
การสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ใช้เวลา ประมาณ 30–60 นาที
ผู้ วิจ ัย ขออนุ ญ าตบัน ทึก เทปเสีย งตลอดการสัม ภาษณ์
การสัมภาษณ์ ทาในสถานที่สงบ เป็ นส่วนตัว และสะดวก
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ห้องทางานส่วนตัว ผูว้ จิ ยั ตัง้ คาถาม
ต่อเนื่ อ งเมื่อพบประเด็น ที่น่ าสนใจและจดบัน ทึก ในแบบ
บั น ทึ ก ภาคสนามเพื่ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ บรรยากาศขณะ
สัมภาษณ์ อารมณ์ และสีหน้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อสนับสนุ น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ ร ั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ ก า ร
ปฏิบตั งิ านแบบไม่มสี ว่ นร่วมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 2 คน
การสังเกตการณ์ช่วยให้เห็นภาพลักษณะงาน เนื้อหาการ
สนทนาระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน การสอนนักศึกษา และการ
ทางานประสานกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์อ่นื ๆ
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หลังการสัม ภาษณ์ แต่ละครัง้ ผู้วิจยั ถอดเทปคา
บรรยายแบบคาต่อคา และอ่านคาบรรยายทัง้ หมดเพื่อทา
ความเข้าใจ จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลให้เสร็จสิน้ ก่อนเริม่ การ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูลรายต่อไป และผู้วจิ ยั ได้ขอสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์เพิม่ เติมในประเด็นทีต่ อ้ งการขยาย
ความหรือมีขอ้ สงสัย จนมันใจว่
่ าได้ขอ้ มูลทีอ่ มิ่ ตัว
นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่ง มีเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ได้แก่ 1) เอกสารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งทางสถาบันการศึกษาได้จดั ทา
ขึ้นเพื่อส่งให้แก่คณะกรรมการการศึกษา ของสภาเภสัช
กรรมสาหรับใช้ในการประเมินหลักสูตร 2) สมุดบันทึกของ
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในสมุด ได้แก่ ปญั หาของ
ผูป้ ่วยแต่ละรายที่จาเป็ นต้องหาข้อมูลเพิม่ เติมหรือเพื่อส่ง
ต่ อ ให้แ ก่ เภสัช กร แพทย์ และพยาบาลที่ร่ว มดูแ ลผู้ป่ ว ย
ั หาร่ ว มกัน ได้อ ย่ า ง
ได้ร บั ทราบ และสามารถจัด การป ญ
ราบรื่น 3) ตารางการปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงพยาบาลของ
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ 4) เอกสารข้อตกลงความร่วมมืออย่าง
เป็ น ทางการระหว่า งสถาบันการศึก ษาและโรงพยาบาล
5) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ drug information handbook
เป็ นต้ น และโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ท่ี ติ ด ตั ้ง application
ด้านการแพทย์ ได้แก่ Medscape, MIMS Thailand,
UpToDate และ Micromedex เป็ นต้น ซึง่ อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ
นาติดตัวเมื่อต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงพยาบาล 6) เอกสาร
ของสภาเภสัช กรรมว่ า ด้ ว ยการรับ รองคุ ณ วุ ฒ ิผู้ ส าเร็จ
การศึก ษาหลัก สูต รวุ ฒ ิบ ัต ร/หนัง สือ อนุ ม ตั ิแ สดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิช าชี พ เภสัช กรรม ซึ่ง ถู ก
อ้างอิงถึงในหนังสือของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(4)/9714 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพใช้ห ลัก อุ ป นั ย
(induction) เพือ่ ค้นหาประเด็น (themes) ตามกระบวนของ
Marshall (9) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเริม่ จากการถอดเทปการ
สัมภาษณ์อย่างละเอียดทุกคาพูดแบบคาต่อคา โดยจะทา
ทันทีทเ่ี สร็จสิน้ การสัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ และส่งข้อมูลการ
สัม ภาษณ์ ไ ปให้ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล อ่ า นอีก ครัง้ เพื่อ ยืน ยัน ความ
เข้าใจที่ตรงกันในข้อมูลที่ได้ ผู้วจิ ยั อ่านทบทวนข้อมู ลให้
เกิดความคุ้นเคย สะท้อนคิดใจความสาคัญ และคัดเลือก
ข้อ มูล ที่ม ีค วามหมายต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย เป็ น การ
เบือ้ งต้น แยกแยะจัดระเบียบหมวดหมู่ เชื่อมต่อข้อมูลทีค่ ดั

ไว้และค้นหานิยามของประเด็นย่อย โดยอาศัยการพูดคุย
แลกเปลี่ยน เปรียบเทียบความเข้าใจระหว่างผู้วจิ ยั และ
การใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เอกสาร สร้างข้อสรุปจากการ
เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่พบ เพื่ออธิบายทีม่ าของคุณค่า
ของอาจารย์ ผู้ป ฏิบ ัติฯ จากนั น้ ใช้ท ฤษฎี McClelland’s
iceberg model of competencies (10) เพื่อค้นหา
คาอธิบายเกีย่ วกับสมรรถนะทีจ่ าเป็ นของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ
การประกันความน่ าเชือ่ ถือในผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั สร้างความน่ าเชื่อถือในผลการวิจยั โดยใช้
วิธขี อง Lincoln และ Guba (11) ผูว้ จิ ยั สร้างสัมพันธภาพ
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดความเป็ นกันเองและบรรยากาศไม่
ตึงเครียดและให้เวลากับผู้ให้ข้อมูลนานเพียงพอ เพื่อให้
ข้อมูลทีต่ รงตามความเป็ นจริงและเต็มอิม่ ในประเด็นทีส่ นใจ
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูลจากการถอดเทปคาสัมภาษณ์โดยส่ง
ข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านอีกครัง้ ทัง้ ยังให้
ผู้เ ชี่ย วชาญวิเ คราะห์เ นื้ อ หาของข้อ มูล แบบคู่ ข นานกับ
นักวิจยั เพื่อนามาเปรียบเทียบกันให้มนใจในความตรงของ
ั่
การแปลความหมาย ผู้วจิ ยั ใช้การตรวจสอบสามเส้าโดย
อาศัยข้อเท็จจริงจากหลายแหล่งข้อมู ล ทัง้ การสัมภาษณ์
บุ ค คล การสัง เกตการณ์ ก ารปฏิบ ัติห น้ า ที่ รวมถึง การ
ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังบันทึก
และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขัน้ ตอน และเก็บเทป
บันทึกคาสัมภาษณ์โดยไม่มกี ารลบทิง้ เพื่อเป็ นหลักฐานให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงทีม่ าของข้อมูลได้

ผลการวิ จยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปเป็ นประเด็นสาระ
ของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ใน 5 ประเด็น คือ ลักษณะงาน
คุ ณ ค่ า สมรรถนะที่จ าเป็ น คุ ณ วุ ฒ ิแ ละคุ ณ สมบัติท่ีพึง
ั หาที่พ บและความท้า ทายของอาจารย์
ประสงค์ และป ญ
ผูป้ ฏิบตั ฯิ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
สถานะและที่มาของอาจารย์ผป้ ู ฏิ บตั ิ ฯ
งานของอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ คืออะไร ทาไมจึงต้อง
ไปทางานในโรงพยาบาลทัง้ ทีม่ เี ภสัชกรของโรงพยาบาลอยู่
แล้ ว งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ม าและ
พัฒนาการของอาจารย์กลุ่มนี้ ความเป็ นพลวัตรของสถานะ
และลักษณะงานทีท่ า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถาบันการศึกษามีการจ้างหรือพัฒนาอาจารย์
ผู้ ป ฏิ บ ัติ ฯ อย่ า งจริ ง จัง เอกสารการประกั น คุ ณ ภาพ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะต้นสังกัดแสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษายอมรับและปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของสภาเภสัชกรรมเกีย่ วกับการสรรหาบุคลากร
เพื่อทาหน้าที่อาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ (12) เพียงแต่สถานะของ
อาจารย์ผู้ ป ฏิบ ัติฯ ยัง มีค วามแตกต่ า งกัน ไปขึ้น อยู่ ก ับ
ข้ อ ตกลงของสถาบัน การศึ ก ษากับ โรงพยาบาล โดย
ข้อตกลงบางแห่งยังมีสถานะทีไ่ ม่เป็ นทางการ ดังคากล่าว
“ทุกคนก็จะรูจ้ กั เรา เคยเห็นหน้าเราแม้วา่ จะไม่ได้
อยู่ทมี เดียวกัน แต่เค้าเห็นเค้าก็จะรูว้ ่า คนนี้อยู่เภสัช คนนี้
เป็นเภสัชทีอ่ ยูบ่ นนี้ เป็ น personal recognition แล้วก็บางที
มีบางช่วงทีม่ เี ภสัชอยู่แค่คนเดียวในวอร์ด ไม่สามารถจะดู
ทุกเตียงได้ เราก็ดแู ค่ครึง่ ส่วนอีกครึง่ ถ้าเกิดว่าเค้ามีปญั หา
อะไร เค้าก็จะเดินมาถาม อันนี้กค็ อื เค้า detect ละว่ามีตวั
เราอยู่บนวอร์ด…นี ่ ที ่ MOU ไม่ออกมาก็เพราะว่าเราใช้
ความสัมพันธ์ว่าเป็ นโรงพยาบาลในสถานศึกษา แล้วเรา
ต้องคือยังไงเค้าก็ตอ้ งช่วยเรา” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
ข้อตกลงที่เป็ นทางการพบใน 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อตกลงทีท่ าให้เกิดความยอมรับอย่างเป็ นทางการว่า
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีส่ งั กัดคณะเภสัชศาสตร์ได้มาทาหน้าที่
ในโรงพยาบาลนัน้ ๆ และ 2) ข้อตกลงที่ทาให้เกิดการ
ยอมรับอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
ซึ่ง มีค่ า ตอบแทนและอ านาจในการดู แ ลการใช้ ย าของ
โรงพยาบาลตามที่ระบุในคาอธิบายขอบเขตของงาน (job
description) หลักฐานยืนยันข้อสรุปดังกล่าว ได้แก่ ตาราง
งานของอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ ที่โรงพยาบาลร่วมกับทีมรักษา
ั หาที่เ กี่ย วกับ ยาของ
ผู้ป่ ว ย และบทบาทการจัด การป ญ
ผู้ป่ ว ยที่ม ีอ ยู่ใ นโครงสร้า งการให้บ ริก ารผู้ป่ ว ยนอกของ
โรงพยาบาลทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกัน ดังคากล่าว
“ได้ ร ับ การแต่ ง ตั ง้ ให้ เ ป็ นสมาชิ ก คนหนึ ่ง ใน
patient care team ของหน่ วยศัลยศาสตร์ ก็คอื เค้าจะมี
เป็ นหน่ วยทีเ่ รียกว่า patient care team ของแต่ละกลุ่ม
ผู้ ป่ ว ย ในนี้ จะมี ร ายชื อ่ พี อ่ ยู่ ด้ ว ย ก็ ค่ อ นข้ า ง official
พอสมควร” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T05)
“พีม่ าอยูต่ รงนี้ พีไ่ ด้คา่ ตอบแทนนะ มีประกาศเป็ น
ทางการของโรงพยาบาล แต่เราต้องเวลาทางาน ส่งไปลง
เวลาท างานให้ ฝ่ า ยเภสัช แล้ ว เค้ า ส่ ง ต่ อ ให้ ฝ่ า ยบุ ค คล
เพราะฉะนัน้ อาจารย์ทีม่ าอยู่ตรงนี้ ทุ กท่ านมีค่ าตอบแทนให้ ”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T08)
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ลักษณะงาน
ลัก ษณะงานอาจารย์ผู้ป ฏิบ ัติฯ ตามค าอธิบ าย
ขอบเขตของงานประกอบด้วยการสอน การวิจยั และการ
บริก ารวิชาการ ซึ่งเป็ น ไปตามแบบฉบับของอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัยที่ต้องมีการวิจยั ด้วย ไม่ได้มเี ฉพาะการสอน
และการบริการวิชาการเท่านัน้ เพียงแต่มกี ารเกลีย่ สัดส่วน
งานตามความเหมาะสม ดังคากล่าว
“สัดส่วน TOR ของงานสอน การเรียนการสอนที ่
อยู่ในคณะเนีย่ จะคิดเป็ นสัดส่วนอยู่ที ่ 25% เป็ น Lecture
ในส่วนของพื้นฐาน แต่วา่ งานหลักของเราจะเน้นหนักไปที ่
งานบริการวิชาการเป็ น 70% เน้นงานบริการวิชาการอยู่ที ่
โรงพยาบาล แต่ 70% นีม่ นั รวมร้านยาด้วย…เราสามารถ
นับงานสอนอีกอันก็คอื การรับนักศึกษาฝึ กงาน…ก็เท่ากับ
ว่าทางานทัง้ 2 ด้าน แต่วา่ เค้าก็จะจัดให้วา่ ของเราเนีย่ งาน
หลักของเราอยู่ทโี ่ รงพยาบาล งานทีอ่ ยู่คณะก็จะน้ อยลง”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
“สัดส่วนของงานบริการวิชาการจะต้องมากกว่า
สัด ส่ว นการสอน...อาจารย์ที ่ practice
แต่ ไ ม่ไ ด้เ ป็ น
preceptors แต่เอาประสบการณ์มาใช้สอน...practice และ
integrate เข้ากับการสอน โดยพานักศึกษาไปเจอของจริง
ตัง้ แต่ปีตน้ ๆ จนถึงปีสดุ ท้าย และสุดท้ายต้องทาหน้าทีเ่ ป็ น
preceptors เป็ นอาจารย์ป ระจ าแหล่ งฝึ ก ”
(ผู้บริห าร
สถานศึกษา, A3)
การสัม ภาษณ์ ท าให้ท ราบว่า ลัก ษณะการสอน
ของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ เป็ นแบบ practice-based teaching
หรือการสอนเชิงปฏิบตั ใิ นการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยทัง้
ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ล ั ก ษณะเด่ น คื อ
bedside teaching อาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ อธิบายถึงการนา
นั ก ศึ ก ษามาปฏิ บ ั ติ ง านร่ ว มกั น ที่ ห อผู้ ป่ ว ย การเก็ บ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ย การซั ก ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย
การอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย และการสื่อสารกับ
ทีม แพทย์-พยาบาล และการให้ค าแนะน าการใช้ย าและ
การปฏิบ ตั ิตวั แก่ ผู้ป่วย อาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ ยังมีการสอน
แบบ illustrative didactic teaching หรือการสอน
ภาคทฤษฎี ในชัน้ เรียนด้วยตัวอย่างที่ไ ด้จากการปฏิบตั ิ
ประเด็นเหล่านี้ได้รบั การสะท้อนกลับยืนยันจากนักศึกษา
และผูบ้ ริหาร ดังคากล่าว
“เป็ น specialty ด้าน critical care เพราะฉะนัน้
site ทีอ่ ยูท่ โี ่ รงพยาบาลก็คอื ICU ถ้าทีค่ ณะ หัวข้อทีส่ อนก็
คือทีเ่ กีย่ วกับ ICU, critically ill patients การทีเ่ ราเป็ นคน
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ปฏิบตั จิ ริง เราก็จะเอาความรูข้ องเรามาสอนเด็กได้อนิ กับ
โลกความเป็นจริงมากขึน้ ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T03)
“อาจารย์สาย practitioners เราก็คาดหวังการ
สอนในเรือ่ งทักษะ ทีเ่ ราคาดหวังทักษะจาเป็ นกะเค้าก็คอื
bedside teaching” (ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, A4)
“เค้า (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ) จะเปิดโอกาสให้เราลอง
ท า อย่ า งที บ่ อกว่ า สัป ดาห์ แ รก คาบแรก อาจจะแค่
observe หลังจากนัน้ อาจารย์เค้าจะปล่อยแล้ว แต่อาจารย์
เค้าจะต้องไปเตรียมคนไข้ก่อนว่าจะมีเด็กมาพูด อันนี้กค็ อื
ทาให้เราได้เห็นภาพเห็นบทบาท” (นักศึกษา, I6.5)
ลักษณะงานบริการวิชาการของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ
เป็ นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านยาในผู้ป่วยในระดับ
ซึ่ง เป็ น ที่ย อมรับ จากทัง้ แพทย์ พยาบาล และนั ก ศึก ษา
การสัม ภาษณ์ แ ละการสัง เกตการท างานของอาจารย์
ผู้ป ฏิบตั ิฯ ทาให้เห็นภาพการปฏิบ ตั ิง านในโรงพยาบาล
รวมทัง้ เห็ น ถึ ง การท างานที่ แ ตกต่ า งไปจากเภสัช กร
โรงพยาบาลทัวไป
่ ดังคากล่าว
“หน้าทีต่ อนนี้หลัก ๆ จะเน้นบริการวิชาการ เป็ น
เภสัช ประจ าวอร์ด ของ chemo วัน ทีไ่ ม่ม ีส อนเราก็จ ะมา
วอร์ด ทาตัง้ แต่ med. reconcile เหมือนเภสัชโรงพยาบาล
เลย บันทึกลงในคอมให้บุคลากรทางการแพทย์อนื ่ ๆ ได้
เห็น ด้วย ราวด์ก ับหมอ เพือ่ สร้างความสัม พันธ์ในทีม ว่า
มีเ ภสัช ประจ าวอร์ด อยู่เ พิม่ ความ success
ในการ
intervention มีการ review case มีการซักประวัตผิ ปู้ ่วย
ถ้าเกิดมีอะไรทีต่ ้องการแก้ไขก็จะคุยกับแพทย์เพือ่ แก้ไข
ทางานกับหมอ ส่วนกับเภสัชข้างล่างก็จะมี DRPs ของฝา่ ย
ทีเ่ ก็บข้อมูล แล้วก็ในส่วนของประเมินแพ้ยาก็คือทางาน
ร่วมกับเภสัชโรงพยาบาลเหมือนกัน ก็ม ีเภสัชประจาอยู่
พอเราเจอ case บนวอร์ดก็คอื ประเมินร่วมกัน แล้วก็แจ้ง
แพทย์ บันทึกข้อมูลกับพยาบาลซึง่ ปกติจะช่วงมีนักศึกษา
จะมีการทา academic in service กับพยาบาลบนวอร์ดอยู่
แล้ว 1 ผลัด 1 ครัง้ ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T02)
“เคยได้ร่ ว มงานหรือ เจอกับ เภสัช ทีท่ างานบน
วอร์ ด เค้ า ช่ ว ยการท างาน ส่ ว นมากเป็ น ยา antibiotics
มากกว่า ช่วยบอก dose ยา, mechanism หรือสังวั
่ นละกี ่
ครัง้ ควรมีเภสัชประจาวอร์ด มีกด็ กี ว่าไม่ม ี เพราะได้ปรับยา
ในคนไข้แต่ละแบบได้” (แพทย์, C1)
จากการสังเกตและตรวจดูเอกสารประกอบการ
ท างาน พบว่ า งานของอาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ฯ ไ ด้ แ ก่
1) การให้บ ริก ารเชิง วิช าชีพ ได้แ ก่ การดูแ ลผู้ป่ ว ยนอก

การดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่พ ัก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล และการ
ประสานรายการยา (medication reconciliation) แก่ผปู้ ่วย
โรคเรื้อรังที่เป็ นผู้ป่วยใน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องและมี
ความสมเหตุ ส มผลในการใช้ย า 2) การให้คาแนะน าแก่
ผูป้ ่วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่วยรายใหม่ท่ไี ด้รบั ยาเทคนิค
พิเ ศษ เช่ น ยาสูด พ่น คอ ยาพ่น จมูก ยาสอดช่ อ งคลอด
ั หา
ยาสอดทวารหนัก ยาฉี ด อิน ซู ลิน 3) การจัด การป ญ
เกีย่ วกับยา (drug related problems หรือ DRPs) (13)
ได้แก่ การค้นหา DRPs และนาเสนอแนวทางการจัดการ
กับ DRPs ที่เกิดขึน้ แก่ทมี สหสาขาวิชาชีพ คือ เภสัชกร
พยาบาล และแพทย์ 4) การวิจยั ซึ่งบทบาทนี้ถูกระบุใน
ข้อกาหนดทัวไปของการท
่
าหน้ าที่อาจารย์ม หาวิทยาลัย
ซึ่ ง อาจารย์ ผู้ ปฏิ บ ั ติ ฯ ก็ อ ยู่ ใ นข่ า ยที่ ถู ก บั ง คั บ ด้ ว ย
ดังคากล่าว
“งานวิจ ัย ก็ต้อ งมี ซึง่ เราคาดหวัง ว่ า เค้า ไปอยู่
โรงพยาบาลตรงนัน้ เค้าก็น่าจะเอาโจทย์ตรงนัน้ มาทาวิจยั
ได้...ของเรามีตรงนี้ชดั เจนใน contract ตัง้ แต่เข้ามาเลย
ระบบการขอต าแหน่ ง ทางวิช าการก็ไ ปตามสาย ขอได้
เหมือนกัน” (ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, A2)
คุณค่าของอาจารย์ผป้ ู ฏิ บตั ิ ฯ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนให้
เห็นถึงคุ ณค่าหรืออรรถประโยชน์ ของอาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ
ได้อย่างชัดเจนใน 3 ลักษณะ คุณค่าต่อการศึกษา คุณค่า
ต่อการรักษาผูป้ ว่ ย และคุณค่าต่อเพือ่ นร่วมงาน
คุณค่าต่อการศึกษา
การวิจยั นี้เผยให้เห็นคุณค่าของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ
ที่ ช่ ว ยสร้ า งเภสัช ศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ ม ีคุ ณ ภาพโดยผ่ า น
ทางการฝึ ก ปฏิ บ ัติ ง านวิช าชี พ ในหลายทาง ผู้ บ ริห าร
นั ก ศึ ก ษา และตัว แทนสภาเภสัช กรรมมี ค วามเห็ น ที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียว ดังคากล่าว
“teacher-practitioners มีความสาคัญมากต่อ
ความสาเร็จและคุณภาพของบัณฑิตทีอ่ อกไป เรียกว่า เป็ น
สิง่ ทีข่ าดไม่ได้เลย” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล, A1)
“อาจารย์ทีไ่ ปปฏิบ ัติด้ว ย เค้า จะได้เ อาความรู้
ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ทไี ่ ด้จากการปฏิบตั มิ าสอน จะได้ดู
ว่าทฤษฎีก ับการปฏิบ ตั ิม ีข้อ แตกต่างกันหรือสัม พันธ์ก ัน
ยังไง” (ตัวแทนสภาวิชาชีพ, P1)
“ความรู้ ที เ่ ราได้ เอาไปใช้ เอาไปสอบสภาฯ
ข้อ สอบมัน ก็จ ะเป็ น กรณี ศึก ษาจริง ๆ ไปถึง ก็ท าได้เ ลย

ออกมาจาก spinal cord แบบไม่ได้ทอ่ งจามา เหมือนเรียนรู้
มาสะสมมาเรือ่ ย ๆ ได้ดว้ ยตัวเอง” (นักศึกษา, I6.1)
“นักศึกษาก็จะได้เห็นภาพ เค้าจะอธิบายจากของ
จริง ไม่ใช่สมมุติข้นึ มา เคยเจอปญั หาแบบนี้นะ มาเล่าให้
นักเรียนฟงั พอเหมือนเรามาเจอ อ๋อ อาจารย์เราเคยสอน
แล้ ว ก็ จ ะเข้า ใจมากขึ้น …ไปเรีย นบนวอร์ ด มัน ก็ ไ ม่ ไ ด้
ตายตัวเหมือนในหนังสือทัง้ หมด อาจารย์ก็จะชี้แนะให้เรา
ไม่ได้ตามตาราทัง้ หมด โลกการทางานจริง ๆ ก็เป็ นแบบนัน้ ”
(นักศึกษา, I6.2)
“ถ้าเราเรียนในห้องเรียนแล้วเราไม่ได้ ไปเจอจริง ๆ
มันไม่ได้ทาให้จา พอไปเจอจริง ๆ มันจะจาว่า เราเคยเจอ
เหตุการณ์แบบนี้ ตอนแรกรูส้ กึ กลัว จนพอได้ฝึกงาน พอไป
ผลัดหลัง ๆ อะไรทีเ่ ราเก็บมาจากผลัดต้น ๆ มันเอามาใช้ใน
ผลัดหลัง ๆ ได้จริง อัตโนมัติ เราเริม่ recall อันเก่า ๆ มาใช้”
(นักศึกษา, I6.3)
คุณค่าต่อการรักษาผูป้ ่ วย
อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ช่วยเหลือผูป้ ่วยให้พน้ จากทุกข์ของการเจ็บป่วยทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อม บทบาทในการดูแลผูป้ ่วยมีสว่ นสาคัญในการ
สนั บ สนุ น การสอนให้ดีข้ึน อาจารย์ผู้ป ฏิบ ัติฯ ที่ป ฏิบ ัติ
หน้าทีบ่ นหอผูป้ ว่ ยสามารถช่วยเภสัชกรประจาโรงพยาบาล
ในการดูแล DRPs ทีเ่ กิดขึน้ ดังคากล่าว
“เราดูแ ลคนไข้ เราเห็นคนไข้ดีข้นึ ถึงแม้เราจะ
เป็นส่วนหนึง่ อาจจะไม่ใช่ทงั ้ หมด แต่การทางานของเราทา
ให้เ ค้า ดีข้ึน เราก็ม ีค วามสุ ข แล้ว รู้ส ึก ว่ า ตัว เองมีคุ ณ ค่ า
สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T03)
“ได้ช่วยผู้ป่วย ช่วยทาให้อย่างน้ อย ๆ เค้ามีการ
ใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เค้าจะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
มีความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น ภาวะโรคของเค้าก็
จะดีขน้ึ เค้าน่าจะมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T04)
“พอเราได้ทาหน้าทีเ่ ภสัชจริง ๆ มันมีความสาคัญ
แม้จ ะเล็ก น้ อ ย แต่ ว่ า เหมือ นกับ แค่ เ ราไปบอกว่ า ยานี้
บริห ารแบบนี้ ท าให้ ค นไข้ห ายแบบนี้ เราได้ท าหน้ า ที ่
ถ้าเราได้ทาหน้าทีจ่ ริง ๆ มันมีความสาคัญ มันเหมือนทาให้
ทุ ก อย่า งมัน complete
เพราะไม่ใ ช่ แ ค่ เ ลือ กยาถู ก
ั หาแต่ ม ัน ไม่ ม ี ใ ครไปค้ น หา
หรื อ บางอย่ า งมัน เป็ น ป ญ
แล้วเราไปค้นหาคือมันทาให้งานมันสมบูรณ์ แบบมากขึ้น
จริง ๆ ถ้าเราไปโรงพยาบาลซักที ่ เราก็ไม่อยากให้พลาดซัก
จุดใด ผู้ป่วยมันเป็ นเรือ่ งชีวติ แม้เราจะไปเติมแค่ 10%
จาก 90% มันก็สาคัญ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T06)
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“ปญั หาทีเ่ ราเจอในขณะนัน้ อาจจะไม่ใ ช่ปญั หา
แต่เรา identify ได้ว่า ถ้าเราไม่พดู อะไร เราไม่ทาอะไร มัน
เสีย่ งกับการทีเ่ ค้าจะใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง อย่างเช่นเรือ่ งยา
ตีกนั มันเป็ น immediate effect หรือจากการทีเ่ ราแนะนา
เทคนิคการใช้ยามันเป็นผลตอนนัน้ เลย” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T08)
“ร่ ว มงานเลย ราวด์ ด้ ว ยกัน มีถ ามความเห็ น
เราไม่ ค่ อ ยมีเ วลาวอร์ด ยุ่ ง งานเยอะ…จะแนะน ายาพ่ น
warfarin หรือ insulin ให้คนไข้ได้ละเอียดกว่า เค้ามีเวลาคุย
ทีจ่ ะให้ข้อมูลคนไข้เรือ่ งการใช้ยา อาการข้างเคียงทีต่ ้อง
ระวัง...เค้าช่วยเราได้จริง แนะนาเรือ่ งยา side effects วิธี
ผสมยา drug interaction, ADR, การปรับ dose ตามไต
มีขอ้ มูลสอบถามได้” (แพทย์, C3)
คุณค่าต่อเพื่อนร่วมงาน
อาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ได้ใช้ความสามารถและความ
เชีย่ วชาญด้านยาสนับสนุ น ร่วมมือ ทาประโยชน์ให้กบั ทีม
แพทย์ข องโรงพยาบาลในลักษณะต่า ง ๆ เช่น การสอน
การทางาน ดังคากล่าว
ั ่ ่ง แท้ ๆ อาจารย์ (หมายถึง
“ยืน ราวด์ อีก ฝ งหนึ
ั ่ วย ประมาณ
อาจารย์แพทย์) ขอเชิญให้ไปช่วยราวด์อกี ฝงด้
ว่ามีเคสทางด้าน neuro พอดี แล้ว อาจารย์กเ็ ลยขอเชิญตัว
เภสัช เป็ น personal contact เราก็เลยต้องเดินเข้าไป
ก็สามารถแก้ไขปญั หาตรงนัน้ ได้ แกก็เลย appreciate ว่ามี
เภสัช อยู่ บ นวอร์ ด นี ม่ ัน ดีน ะ” (อาจารย์ ผู้ ป ฏิบ ัติฯ T01)

“ร่วมกับพีห่ วั หน้ างานบริก ารพยาบาล ซึง่ เราก็
ร่วมมือกันมาหลายรอบ ประชุมร่วมกัน สรุปข้อมูลร่วมกัน
คล้ายกับว่าเราไปเป็ นทีป่ รึกษา ถ้าเค้ามีการจัดประชุมของ
พยาบาลในเรือ่ งของ administration ยา เค้าก็จะ contact
มา ให้เราไปพูด ไปบรรยาย เป็ น academic facilitator
ให้กลุม่ พยาบาลฟงั ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ T01)
“เหมือนอาจารย์ม าช่วย มีการปรึกษาทาคลินิก
และก็มกี ารทา project ร่วมกัน…ถ้าไม่มนี ักศึกษามาเนีย่
อาจารย์กย็ งั มาทางานอยู”่ (เภสัชกร, C2)
สมรรถนะของอาจารย์ผป้ ู ฏิ บตั ิ ฯ
การวิจยั นี้ ใช้ทฤษฏี
McClelland’s iceberg
model of competencies (10) เพื่อช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์ สมรรถนะของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ได้ลกึ ซึง้ มากขึน้
และสามารถนาผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ
มากขึน้ สมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ที่เป็ นที่ต้องการ
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ มุมมองตนเอง
ลักษณะนิสยั และแรงจูงใจ ดังแสดงในตารางที่ 1
ความรู้
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ มีความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ด้านความรู้อย่างน่ าสนใจ คือ นอกจากต้องมีความรู้ตาม
สมรรถนะทีส่ ภาเภสัชกรรมกาหนดแล้ว ยังต้องติดตามการ
เปลี่ย นแปลงของวิท ยาการอยู่ เ สมอ เสีย งสะท้อ นจาก

ตารางที่ 1. สมรรถนะของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีพ่ บในการวิจยั จาแนกตาม McClelland’s iceberg model of competencies
สมรรถนะในด้าน
สมรรถนะของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีพ่ บในการวิจยั นี้
ความรู้
ความรูใ้ นเรือ่ งแนวทางเวชปฏิบตั ิ (clinical practice guideline)
ความรูใ้ นเรือ่ งวิธกี ารใช้ยาในระดับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง การเตรียมยาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
ความรูใ้ นเรือ่ งข้อระวังในการใช้ยา อาการข้างเคียงของยา และการจัดการปญั หาทีเ่ กิดจากยา
ความรูใ้ นเรือ่ งการประสานรายการยา (medication reconciliation)
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวุฒบิ ตั รสาขาเภสัชบาบัด (เป็ นข้อได้เปรียบ)
ทักษะ
มีประสบการณ์การทางานในสถานพยาบาลทัง้ ในร้านยาและโรงพยาบาล
ต้องปฏิบตั งิ านจริงในสถานพยาบาลอย่างสม่าเสมอจนมีความเชีย่ วชาญในเรื่องทีส่ อน
มีทกั ษะด้านการสือ่ สาร และสามารถถ่ายทอดความรูผ้ า่ นการปฏิบตั ไิ ด้
มุมมองต่อตนเอง
มีความเชื่อว่า การทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพจริงสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการสอน
ลักษณะนิสยั
เป็ นผูท้ ไ่ี ขว่คว้าหาความรู้ ทาให้มคี วามรูท้ ท่ี นั สมัยตลอดเวลา
มีความมันคงทางอารมณ์
่
มีทศั นคติทด่ี ี รักในงาน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และเสียสละ
แรงจูงใจภายใน
การเห็นคุณค่าในตัวเองว่า สามารถทาประโยชน์ให้แก่ผปู้ ว่ ยและนักศึกษา เป็ นแรงผลักดันให้ทาหน้าที่
อย่างสุดความสามารถ
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นักศึกษาในฐานะผูเ้ รียน ก็สอดคล้องกัน ดังคากล่าว
“อยูบ่ นนัน้ ต้องเอาทุกอย่างมารวมกัน ทาให้เราไม่
หยุดอยูท่ เี ่ ดิม เพราะว่า อะไร update เราก็ตอ้ งตามเค้าให้
ทัน guideline ออกใหม่เราต้องรู”้ (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
“เรือ่ งของ knowledge เราก็ตอ้ งขวนขวายหามา
เช่น ต้องรูเ้ รือ่ งการค้นหา DRPs ต้องเชีย่ วชาญการทา
medication reconciliation ซึง่ มันก็จะมาพร้อมกับ
ประสบการณ์อยูแ่ ล้ว หรือขาด skill ก็หาทางฝึ กฝน หรือไป
train พีค่ ดิ ว่า พวกนี้ train กันได้” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ T05)
“อาจารย์สว่ นมากมีความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านดีมาก
เช่น ทีไ่ ปฝึ กคือในคนไข้ nephro เค้าจะต้องรูข้ อ้ จากัดของ
ยาแต่ละตัวว่าห้ามใช้ในคนไข้แต่ละแบบ การปรับยาตาม
ภาวะการทางานของไต ต้องรู้ max dose ของยาเพือ่
ติดตามการเกิดพิษ” (นักศึกษา, I6.4)
ทักษะที่จาเป็ น
ทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ฯ
ประกอบด้วย ทักษะการสอน ทักษะการพัฒนาบุคลากรใน
วิช าชีพ ต่ า ง ๆ ทัก ษะการปฏิบ ตั ิด้า นยา และทัก ษะการ
สือ่ สาร
ในทักษะด้านการสอน ผู้บริหารและตัวแทนจาก
สภาเภสัชกรรมคาดหวังให้อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ ต้องมีทกั ษะ
การทางานในสถานพยาบาล และนาประสบการณ์ท่ไี ด้มา
สอนนักศึกษา นัน่ คือ เน้นการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความชานาญ
และสามารถแปลงการปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารสอน ซึง่ สอดคล้องกับ
มุมมองของนักศึกษา ดังคากล่าว
“การจะสอนได้อาจารย์กต็ อ้ ง practice ก่อน ไม่งนั ้
นั ก ศึก ษาก็ จ ะถามได้ ว่ า practice
ยัง ไง ถ้ า ไม่ ม ี
ประสบการณ์ ก็จ ะตอบไม่ไ ด้ ต้อ งสอนยัง ไงให้นัก ศึก ษา
ปฏิบตั ไิ ด้ ต้องมี skill...อีกอันทีส่ าคัญ คือ ต้อง keep up
วิชาการ ขนาดพีไ่ ม่ได้ข้นึ วอร์ด ก็ตอ้ ง attend งานวิชาการ
เท่าทีโ่ อกาสจะอานวย ถึงเราจะไม่ได้ไป practice เราก็
keep up จากน้อง ๆ ทีไ่ ป practice ซึง่ จริง ๆ ก็สาคัญทุก
สาย แต่โดยเฉพาะสายนี้ เพราะโรค ยามีการพัฒนาทีส่ ูง
มาก เร็วมาก” (ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, A5)
“concept การสอนจริง ๆ แล้วอาจารย์ทสี ่ อน
จะต้องปฏิบตั ิถึงจะสอนนักศึกษาได้ดี” (ตัวแทนสภา
วิชาชีพ, P2)
อาจารย์ ผู้ ป ฏิบ ัติฯ ยัง ต้ อ งมีท ัก ษะการพัฒ นา
บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น พยาบาล ดังคากล่าว

“ร่วมกับพีห่ วั หน้าฝ่ายการบริการพยาบาล ซึง่ เรา
ก็รว่ มมือกันมาหลายรอบ ประชุมร่วมกัน สรุปข้อมูลร่วมกัน
คล้าย ๆ กับว่า เราไปเป็ นทีป่ รึกษา ถ้าเค้ามีการจัดประชุม
ของพยาบาลในเรือ่ งของ administration ยา เค้าก็จะ
contact มา ให้เราไปพูด ไปบรรยาย เป็ น academic
facilitator ให้กลุม่ พยาบาลฟงั ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
ทักษะของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ในการปฏิบตั ดิ า้ นยา
ต่อผูป้ ว่ ยเป็ นรายบุคคล ถือเป็ นทักษะทีส่ าคัญ ดังคากล่าว
“ทีห่ นู เคยไปฝึ กในผูป้ ่วย TB HIV เค้าจะต้องรู้
เรือ่ งโรคและยาทีต่ อ้ งใช้ในการรักษา ไม่ว่าจะเป็ นวิธกี ารใช้
ยา สูตรยา อาการข้างเคียง และเทคนิคการประยุกต์ทฤษฎี
สู่การปฏิบตั ิ เพราะทีเ่ ราเรียนมา บางทีมนั ต้องปรับให้เข้า
กับผูป้ ว่ ยแต่ละราย” (นักศึกษา, I6.3)
ทักษะการสื่อสารข้อมูลยาแก่เภสัชกร พยาบาล
และแพทย์ ก็เป็ นทักษะสาคัญที่อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ต้องมี
ดังคากล่าว
“ถ้าเราอยู่บน ward เวลาพยาบาลหรือหมอมี
คาถามเชิง DIS ก็จะถามเรา มีบา้ งทีพ่ ยาบาลโทรมาถาม
เช่น เกิดปญั หากลางคืน ถ้ามีเภสัช ฯ ตรงนัน้ จะดี เพราะ
ตรงนัน้ จะเกิด med. error เยอะ ถ้าเกิดก็ค่อนข้างแรง
ขนาดยาหรือ kinetics ของคนไข้กลุ่มนี้มนั ก็ต่าง ความรู้
ทางเภสัชจะช่วยการทางานของหมอเยอะพอสมควร แล้วก็
DIS อยูบ่ นนัน้ จะ support การตอบคาถามเรือ่ งยาได้ระดับ
หนึง่ ซึง่ มันต้องการความรวดเร็ว ถ้าเราอยู่ พอเค้าถามปุ๊บ
เราตอบเลยทาให้งานมันจะดีขน้ึ ” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ T03)
อัตมโนทัศน์ (self-concepts) ของอาจารย์
ผูป้ ฏิ บตั ิ ฯ
อัต มโนทัศ น์ หมายถึ ง ความเป็ น ตัว ตนหรื อ
ลักษณะเด่นของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ที่มาของลักษณะเด่น
คื อ ความเป็ นตั ว ควบระหว่ า งอาจารย์ ซ่ึ ง เป็ นด้ า น
นั ก วิช าการและยัง เป็ น นั ก ปฏิ บ ัติ คื อ เป็ น เภสัช กรที่
สามารถทางานโดยอาศัยทักษะวิชาชีพ ดังนัน้ อัตมโนทัศน์
ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น ตั ว ตนของอาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ฯ คื อ
อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญในการปฏิบตั ดิ า้ นการบริบาลทางเภสัช
กรรม การที่อ าจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ัติฯ จบการศึก ษาในระดับ
วุ ฒ ิบ ัต รและได้ท างานบริบ าลเภสัช กรรมแก่ ผู้ป่ ว ยด้ว ย
ตนเองจริง ๆ จะทาให้อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ เองมีความเข้าใจ
และสามารถถ่ า ยทอดแก่ น แท้ ข องความรู้แ ละทัก ษะที่
จ าเป็ น ให้นั ก ศึก ษา ซึ่ง เป็ น วิถีแ ห่ ง การพิสูจ น์ ต ัว ตนที่ม ี
ประสิทธิผล
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ลักษณะนิ สยั (traits)
ลักษณะนิสยั หมายถึงคุณสมบัติ (characteristics)
และบุค ลิกภาพส่วนตัวของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ที่จาต้องมี
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร
และนั ก ศึก ษาพบว่ า ลัก ษณะนิ ส ยั ที่ส าคัญ ของการเป็ น
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ คือ ความอดทนต่อความคาดหวังในการ
ทางานทัง้ การสอนและการปฏิบตั งิ านบริบาลเภสัชกรรมซึ่ง
เป็ น งานหนัก มีค วามรับ ผิด ชอบ และรู้จ ัก เสีย สละเวลา
ส่วนตัวเพื่อสะสางภาระงาน อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ยังต้องมี
ความมันคงทางอารมณ์
่
และมีทศั นคติท่ดี ตี ่อตนเองในการ
ท าหน้ า ที่แ ม้ เ จอภาวะกดดัน หรือ ไม่ ไ ด้ ร ับ การยอมรับ
จากสหสาขาวิชาชีพ คือ พยาบาล แพทย์ หรือแม้แต่เภสัช
กรด้วยกันเอง โดยการมุ่งมันท
่ าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ ว่ า ตนมี
บทบาทสาคัญในการบริบาลผูป้ ว่ ย ดังคากล่าว
“ตัวเราเป็ นเจ้านายตัวเอง ไม่ได้แบบมีสายบังคับ
บัญชา” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
“ต้องยอมรับว่า มันยาก การทีจ่ ะไปยืนอยู่ตรงจุด
นัน้ คือ ต้องยอมรับว่า บทบาทเราบน ward ยังใหม่อยู่
ต้องพร้อมและมีทศั นคติทดี ่ ”ี (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T03)
”ต้อ งมีท ัศ นคติทีด่ ีก ับ งานตรงนี้ ก่ อ น เพราะว่ า
มันจะอยู่ในบทบาททีค่ าบเกีย่ วกันอยู่ 2 อัน หนึง่ ตัวเองก็
ต้องทาหน้าที ่ service คนไข้ สองตัวเองก็ต้องทาหน้าที ่
สอนนักศึกษาอยูใ่ นบทบาทเดียวกัน” (นักศึกษา, I6.5)
แรงจูงใจ (motives)
แรงจูงใจในการทางาน คือ แรงขับเคลื่อนให้เกิด
ก า ร ท า ง า น ซึ่ ง มี ท ั ้ง แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย น อ ก (extrinsic
motivation) และแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)
แรงจูงใจภายนอก คือ แรงขับเคลื่อนการทางานทีเ่ กิดจาก
อิทธิพลของปจั จัยภายนอก ได้แก่ เงินค่าตอบแทน หรือ
ความต้ อ งการลาภ ยศ สรรเสริ ญ ที่ ม าจากภายนอก
แรงจูงใจภายในเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ทางานที่เกิดขึน้ จาก
ภายในของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ เอง ได้แก่ ความรักในงาน
แรงจู ง ใจภายในมีค วามยัง่ ยืน และงอกเงยได้ ผิ ด กับ
แรงจูงใจภายนอกที่ควบคุมได้ยากโดยตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
การวิจยั นี้ค้นพบความสาคัญของทัง้ แรงจูงใจภายในและ
ภายนอกต่อการทางานของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีน่ ่าสนใจคือ
มุ ม ม อ ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ที่ ม ี ต่ อ เ รื่ อ ง นี้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ ม ี
ความสาคัญต่อการบริหาร ดังคากล่าว
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“engagement factors อะไรทาให้ผูกพัน นึก
ออกมัย้ จะไปบอกว่า satisfaction คือพึงพอใจ มันไม่พอ
engagement จะเป็ นตัวทีด่ งึ คนไว้ในองค์กร ถ้าเค้าผูกพัน
เค้าก็จะไม่ไป แต่ทผี ่ ่านมาเค้ามักจะพอใจแต่ไม่ผูกพัน นึก
ออกมัย้ เพราะว่า ความผูกพันมันมีมากกว่าแค่ความพึงพอใจ”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล, A1)
การวิจยั นี้ได้ค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในของอาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ ซึ่งปรากฏให้เห็นในหลาย
ลักษณะ ได้แก่ ความรักในงานสอนและงานบริการผู้ป่วย
ความรูส้ กึ ถึงคุณค่าของตนเองและงานบริบาลเภสัชกรรม
ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย และความสุ ข จากการท างาน
ดังคากล่าว
“รูส้ กึ ว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือ คนไข้ได้”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T03)
“เหนือ่ ยขึ้นจากปกติ แต่เรามองว่าเราก็มคี วามสุข
จากการทางาน” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T03)
“ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือใจรัก ถ้าไม่รกั งานนี้มนั ทรมานที ่
จะทา เพราะว่ามันต้องเสียสละอะไรบางอย่างส่วนตัวด้วย
ใจรัก อย่า งเดีย วท าได้เ ลย ไม่ ว่ า จะมีอุ ป สรรคอะไร เรา
จะต้ อ งฝ่ า ฟ นั ไปได้ ห มด อยู่ ต รงนี้ ไ ด้ต้ อ งใจรัก มาก ๆ”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T05)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า แรงจูงใจภายนอกก็ยงั มี
ความสาคัญอยูม่ าก เพราะส่งผลต่อจิตใจและความรูส้ กึ ของ
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ เช่นกัน ดังคากล่าว
“ทุกคนก็จะรูจ้ กั เรา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ทมี เดียวกัน
แต่ เ ค้ า เห็น เค้ า ก็ จ ะรู้ว่ า คนนี้ เ ป็ น เภสัช ทีอ่ ยู่ บ นนี้ เป็ น
personal recognition แล้วก็บางทีมบี างช่วงทีม่ เี ภสัชอยูแ่ ค่
คนเดียวในวอร์ด ไม่สามารถจะดูทุกเตียงได้ เราก็ดูแค่ครึง่
ส่วนอีกครึง่ ถ้าเกิดว่าเค้ามีปญั หาอะไร เค้าก็จะเดินมาถาม
อัน นี้ ก็ คือ เค้ า detect
ละว่ า มีต ัว เราอยู่ บ นวอร์ด ”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
“การให้ ค่ า ตอบแทนก็ เ ป็ น สิง่ ทีด่ ี เป็ น ระบบที ่
impress คือ ต่างประเทศเค้าก็ทาแบบนี้ คุณทางาน 2 ที ่ ก็
มี salary จากทัง้ สองฝ่าย ไม่ได้มองว่างกเงิน แต่ระบบมัน
เป็ นแบบนัน้ ไม่ควรมองว่าทาเพือ่ เงิน งกเงิน ไม่ใช่ แต่ ว่า
โดยระบบถ้า มัน เป็ น เรือ่ งราวมัน ก็ค วรจะเป็ น แบบนั น้ ”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T08)
“ถ้าจะได้เพิม่ จริง ๆ นะคือค่าเดินทาง อย่างทีบ่ อก
ว่ า เร า เดิ น ทา ง ล า บ าก ถ้ า เพิ ่ม ไ ด้ ข อค่ า เดิ น ทา ง ”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T09)

“ของแบบนี้มนั เป็ น recognition ในชีวติ นะ เรือ่ ง
ของ recognition, income มันจะเติมเต็มทัง้ ความต้องการ
ขัน้ พื้นฐานคือความพอใจและสร้างความผูกพันของคนกะ
องค์กร” (อาจารย์เภสัชกรผูร้ ว่ มงาน, C5)
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์
(qualifications & requirements)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกลุ่มอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ผูบ้ ริหาร และ
ตัวแทนจากสภาเภสัชกรรมกล่าวว่า คุณวุฒแิ ละคุณสมบัติ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของผูท้ จ่ี ะเป็ นอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ได้แก่ การมี
ประสบการณ์และทักษะในการทางานบริบาลเภสัชกรรมมา
ก่อนเพราะเป็ นสิง่ สาคัญที่ใช้ในการบริบาลผูป้ ่วยและใช้ใน
การสอนนักศึกษา การจบการศึกษาหลักสูตรวุฒ ิบตั รใน
สาขาเภสัช บ าบัด ถื อ เป็ น ข้ อ ได้ เ ปรีย บ อย่ า งไรก็ ต าม
มีอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ หลายคนที่ไม่ได้จบการศึกษาเฉพาะ
ทางด้านนี้ แต่สงิ่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ต้องมีความกระตือรือร้น
ในการติด ตามการเปลี่ย นแปลงของวิท ยาการทางด้า น
การแพทย์และมีการปฏิบตั งิ านบริบาลเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่วย
จริง อยู่ ต ลอดเวลา เพื่อ ที่จ ะได้ น าประสบการณ์ นั ้น มา
ถ่ายทอดแก่นกั ศึกษา ดังคากล่าว
“คนทีจ่ บ residency จะมีคุณลักษณะทีเ่ หมาะกับ
งานมากกว่า…พยายามอบรม อ่านหนังสือเพิม่ พูนความรู้
การใช้ยาเน้ นเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน มียาอะไรทีใ่ ช้ได้
บ้าง อาการข้างเคียงมีมยั ้ ถ้าผู้ป่วยตับไตไม่ดตี ้องจัดการ
ยังไง พีก่ อ็ ายุมากละ อาจจะไม่ได้ active เท่าเด็กรุ่นใหม่
เราก็ตอ้ งวิง่ ให้ทนั ความรูเ้ หมือนกัน” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T08)
“ideal จริง ๆ เราต้องการคนทีม่ ปี ระสบการณ์
ทางานในโรงพยาบาลมาก่อนหรือร้านยาก็ได้ เวลาเค้ามา
เริม่ ตัง้ ต้นมันก็จะง่าย ประสบการณ์เก่าถ่ายทอดก็จะเยอะ
จริง ๆ อยากให้ทุกคนมีการปฏิบตั ิ อาจารย์ทเี ่ คยปฏิบตั จิ ะมี
มุมมองทีต่ ่างออกไป” (ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, A3)
ปัญหาที่พบและความท้าทายของอาจารย์ผป้ ู ฏิ บตั ิ ฯ
โครงสร้างและการบริ หารที่ยงั ไม่เอื้อ
มีเ สีย งสะท้อ นในเรื่อ งโครงสร้า งการบริห ารที่
เกีย่ วข้องกับอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ในหลายลักษณะทีย่ งั ไม่เอือ้
ต่อการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้แก่ สัดส่วนภาระงาน
ที่ไ ม่ต่างจากอาจารย์ผู้สอนในแบบปกติ จานวนอาจารย์
ผูป้ ฏิบตั ฯิ ไม่เพียงพอ และการมีโครงสร้างคร่อม 2 องค์กร
คณะเภสัชศาสตร์กาหนดสัดส่วนภาระงานของ
อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ ทีไ่ ม่ต่างจากอาจารย์ผูส้ อนในแบบปกติ

มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกาหนดภาระงานวิจยั ขัน้ ต่า
ทาให้อาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ ต้องมีภาระงานทัง้ การสอนและ
วิจยั เหมือนกับอาจารย์ทวไป
ั ่ แต่จะมีงานบริการวิชาการ
(งานบริบาลเภสัชกรรม) ทีม่ ากกว่า ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่ออาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ
“ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัย คือ งานวิจยั ซึง่ สายนี้มนั
สร้างไม่ได้ มันยากมาก ก็เลยเหมือนชนชัน้ 2 ทางานหนัก
แต่ไม่ได้อะไร” (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T07)
จานวนอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีไ่ ม่เพียงพอทาให้ตอ้ ง
แบกรับภาระหนักเกินไป อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ยังทางานโดย
มีโครงสร้างคร่อม 2 องค์กร คือ คณะเภสัชศาสตร์กบั
โรงพยาบาล ที่ยงั เป็ นตะเข็บรอยต่อเรื่องอานาจสายบังคับ
บัญชาและการสังการ
่ ดังคากล่าว
“ถ้าเกิดเป็นเภสัชโรงพยาบาลขึ้นมา อานาจทุกสิง่
ทุกอย่างเขาจะมีเต็มที ่ แต่เราเป็ นบุคลากรข้างนอกทีเ่ ข้าไป
ช่วย service ตรงนัน้ มันก็จะทาให้ไม่เต็มทีเ่ พราะเราจะทา
ติดขัดโน่นติดขัดนี”่ (อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T01)
“มันเป็ นระบบ scan อะครับ มันยังไม่ได้เป็ น
computerized ทัง้ หมด คือ เขียนเสร็จเค้าก็จะ scan เข้าไป
ทีน้ีถา้ เราอยากจะดูยอ้ นหลังเราก็จะไม่ม ี password มันก็
จริง คือเราไม่ไ ด้เป็ น คนในหน่ วยงานเค้า ”
(อาจารย์
ผูป้ ฏิบตั ฯิ , T10)
นอกจากนี้ การสัง เกตการณ์ แ บบไม่ม ีส่วนร่ว ม
ระหว่ า งการปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นโรงพยาบาลของอาจารย์
ผู้ปฏิบตั ิฯ ยังยืนยันถึงปญั หาการไม่มอี านาจในการเขียน
บันทึกลงในประวัตกิ ารรักษาของผูป้ ว่ ย
ขวัญและกาลังใจของอาจารย์ผป้ ู ฏิ บตั ิ ฯ
การสัม ภาษณ์ ท าให้ เ ห็ น ถึ ง เสีย งที่ส ะท้ อ นถึ ง
ความรู้สกึ ในเชิงลบของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ และถือได้ว่ามี
น้ าหนั ก จนต้ อ งน ามากล่ า วถึ ง ในผลการวิ จ ั ย นี้ ด้ ว ย
เนื่องจากเป็ นเสียงหรือความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในหมู่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนมากและเหมือนกันในผู้ให้ขอ้ มูลที่สงั กัด
มหาวิทยาลัยทีแ่ ตกต่างกัน เสียงเหล่านี้สะท้อนสิง่ ทีก่ ระทบ
ขวัญและกาลังใจของอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ ได้แก่ ความกังวล
ต่ อ อนาคตของอาจารย์ผู้ป ฏิบ ตั ิฯ การดูแ ลเอาใจใส่ข อง
ผูบ้ ริหาร และความเบื่อหน่ ายที่เกิดขึน้ ในงาน เหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน ดังคากล่าว
“ช่วงแรกทีก่ ลับมา จบมาด้านนี้ เน้ นการทางาน
กับผูป้ ่วย ในความรูส้ กึ ส่วนตัว ถ้าไม่ practice เราจะสอน
ได้ไ ม่ดี ถ้า หยุด มัน จะหายไปเลย มัน เป็ น เรือ่ งของ skill,
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communication, social ถ้าเราไม่อยูบ่ นวอร์ด ไม่อยูใ่ นทีม
คงขึ้นไปทาอะไรต่ออะไรได้ลาบาก อีก 10 กว่าปี พกี ่ ็จะ
เกษียณแล้ว แล้วก็มอี าจารย์ทเี ่ กษียณตามกันมาอยู่หลาย
คน จะต้องมองไปถึง 15-20 ปีขา้ งหน้าเมือ่ ไม่มพี วกพีแ่ ล้ว”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T05)
“ผูบ้ ริหารเองสามารถ fight อะไรให้ได้บา้ งมัย้ ดู
แก chill ไป คนทีจ่ ะอยู่ทนี ่ ีไ่ ด้ต้องแข็ง อาจเพราะแกเป็ น
สาย science เลยไม่เ ก็ท ไม่ เ ข้า ใจ เพราะว่า สิง่ ทีเ่ ค้า ดู
ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัย คือ งานวิจยั ซึง่ สายนี้มนั สร้างไม่ได้
มันยากมาก ก็เลยเหมือนชนชัน้ 2 ไถนาไป ทางานหนัก แต่
ไม่ได้อะไร คิดจะออกหลายรอบมาก คือถ้าออกก็ไม่รจู้ ะทาไร”
(อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ , T07)
แต่กม็ เี สียงจากผูบ้ ริหารในเชิงรับรูป้ ญั หาที่กาลัง
ดารงอยู่ ดังคากล่าว
“สิง่ ทีเ่ ป็ น threat
มากก็ เ ป็ น เรือ่ งระบบ
ค่าตอบแทน แล้วก็ค นไข้ทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาลเรามันเป็ น
คนไข้ทีห่ นั ก คนไข้ทีย่ าก เพราะฉะนั ้น มัน จะมีค วาม
ซับซ้อนของผูป้ ว่ ยทีเ่ ค้าจะต้องมา pay attention ตรงเนี้ย
แล้ ว ก็ อ ย่ า งที ่บ อกเรื ่อ งระบบจู ง ใจของคนท างาน
ค่า ตอบแทนเป็ น อัน นึ ง ทีส่ าคัญ นะ เพราะฉะนัน้ ถ้า ไม่ม ี
ระบบตอบแทนทีด่ ี แล้วก็ม ี career path ทีด่ ี ก็คงยากทีจ่ ะ
หา teacher-practitioners ได้” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล, A1)

การอภิ ปรายผล
การวิจยั นี้มคี วามประสงค์จะเผยให้เห็นคุณค่าและ
สมรรถนะของอาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิฯ ซึ่งกาลังเป็ นที่ต้องการ
ของสถาบัน อุ ด มศึก ษาและสภาเภสัช กรรม ผลการวิจ ัย
สามารถค้นพบข้อเท็จจริงที่อธิบายถึงคุณค่าของอาจารย์
ผูป้ ฏิบตั ฯิ ได้อย่างชัดเจนจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในทุกด้านโดยมอง
จากอรรถประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ แก่ทงั ้ ตัวอาจารย์ผู้ปฏิบตั เิ อง
เพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และผู้บริหาร ที่สาคัญคือผู้ป่วย
หรือผู้รบั บริการ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ไ ด้อยู่ในความรับผิดชอบ
โดยตรงของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ แต่ผู้ป่วยก็ได้รบั ผลในเชิง
คุณภาพการรักษาทีด่ ขี น้ึ
ลักษณะงานของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูป้ ่วย คือ การเป็ นส่วนหนึ่งของทีมรักษาทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการหรือ การติด ต่ อ สอบถามข้อ มูล แบบ
ส่วนตัวจากทีมบุคลากรทางการแพทย์หรือเพื่อนร่วมงาน
ในโรงพยาบาล อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ เสมือนหนึ่งเป็ นเภสัชกร
ั หาการใช้ย าและช่ ว ย
ประจ าหอผู้ป่ ว ยที่ค อยติด ตามป ญ
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ั หาด้ า นยาด้ ว ยความเป็ น
เสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ ไ ขป ญ
ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยาตามคุ ณลักษณะที่ไ ด้ร่ า เรีย นมา
คุ ณ ค่า ของอาจารย์ผู้ป ฏิบ ตั ิฯ ยัง ต่ อ ยอดไปสู่ก ารพัฒ นา
บุ ค ลากรทางการแพทย์ใ ห้แ ก่ โ รงพยาบาลซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด
พลวัต รของการพัฒ นาที่น่ า สนใจ สุด ท้า ยคือ คุ ณ ค่า ของ
อาจารย์ ผู้ป ฏิบ ัติฯ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษา นั น่ คือ
อาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ฯ สามารถสอนข้ า งเตี ย ง ( bedsideteaching) ได้ตามความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์
พร้อมทัง้ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเรียนรูท้ น่ี กั ศึกษาให้
ความสนใจ
การวิจยั นี้ได้อาศัยกรอบทฤษฎี McClelland’s
iceberg model of competencies (10) ช่วยขยายความ
เข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีค่ น้ พบให้
ลึก ซึ้ง มากขึ้น ทฤษฎี ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า สมรรถนะที่ส ามารถ
มองเห็นเป็ นรูปธรรม คือ ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ สมือนส่วนที่
อยูพ่ น้ น้ าของภูเขาน้ าแข็ง แต่ยงั มีสว่ นของสมรรถนะทีเ่ ป็ น
นามธรรมที่ ม องไม่ เ ห็ น เสมื อ นจมอยู่ ใ ต้ น้ า แต่ ก ลับ มี
ความสาคัญยิง่ กว่าเนื่องจากเป็ นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่อยู่
เหนือน้า และช่วยให้ภเู ขาน้าแข็งลอยและทรงตัวอยูไ่ ด้ การ
วิจยั ครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นสมรรถนะทัง้ สองส่วน ข้อสรุปใน
ส่วนทีเ่ ป็ นอัตมโนทัศน์ ลักษณะนิสยั และแรงจูงใจ ได้จาก
การแปลความเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บด้วยการสัมภาษณ์
เพียงวิธเี ดียว ซึ่งเป็ นข้อจากัดในการศึกษาครัง้ นี้ท่คี วรใช้
วิธกี ารอื่น ๆ ร่วมด้วยในการสรุปผล แต่ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ทา
ให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เห็ น ว่ า ส่ ว นที่เ ป็ น นามธรรมนี้ ม ี
ความส าคัญ มากกว่า ส่ว นที่เ ป็ น รูป ธรรรม หรือ เป็ น สิ่ง ที่
ก่อให้เกิดความยังยื
่ นในการปฏิบตั งิ าน เช่น อัตมโนทัศน์ท่ี
อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ มองตัวเองว่าเป็ น ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ซึง่ แปลว่า จะต้องทางาน
ด้ า นนี้ ไ ด้ ดีก ว่ า เภสัช กรทัว่ ไป เป็ น ที่พ่ึง หรือ อ้ า งอิ ง ได้
ลักษณะนิสยั ของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ทีส่ าคัญ คือ การอดทน
สู้ง านและทนต่ อ แรงเสีย ดทานของความแตกต่ า งได้ ดี
เหล่ า นี้ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ฯ ได้ เ ริ่ ม ซึ ม ซั บ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อ มจนมีค วามคิ ด ที่จ ะต้ อ ง
ปรับตัวเอง นอกจากนัน้ อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ ยังมีแรงจูงใจ
ภายในเรื่องความรักในงานนี้และความรูส้ กึ ถึงความสาคัญ
ของงาน ซึ่ง สามารถทาให้เกิดการมุ่ ง มันอย่
่ างยิ่งในการ
ปฏิบตั งิ าน
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงทีค่ น้ พบในการวิจยั นี้ยงั
เผยให้เห็นอุ ป สรรคและความท้าทายต่อพัฒ นาการที่น่ า

เป็ นห่วงอย่างมากในประเด็นภาระงาน ค่าตอบแทน และ
โครงสร้า งการบริห าร นั น่ คือ ผู้บ ริห ารอาจยัง ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับอาจารย์ผู้ปฏิบตั ฯิ ในระดับที่ดพี อ ทัง้ ยังมี
ส่ว นที่ท าให้เ กิด ความรู้ส ึก เชิง ลบฝ งั ตัว อยู่ ใ นระบบเป็ น
anomaly phenomenon คือ อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ถูกมองว่ามี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการสอนทางคลินิกแต่ขาดการดูแล
สนับสนุ นทีเ่ ป็ นรูปธรรมและมีค่าตอบแทนที่ยงั ไม่เพียงพอ
ปญั หาที่เกิดจากการเหลื่อมล้าของสมรรถนะและบทบาท
การท างานของอาจารย์ผู้ป ฏิบตั ิท่ีพ บในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ม ี
ความคล้า ยคลึง กับ สิ่ง ที่พ บในงานวิจ ัย ของ Fairbrother
และคณะ (6) กล่ า วคือ มีค วามอิห ลัก อิเ หลื่อ ของการท า
หน้ าที่อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิ และมีปญั หาความรู้สกึ เหนื่ อยล้า
จากการทางาน 2 ด้าน ซึ่งต้องรับผิดชอบมากกว่าการทา
หน้าทีอ่ าจารย์เพียงอย่างเดียว จนส่งผลให้ขาดแรงจูงใจใน
การทางานตามมา ทางออกทีผ่ บู้ ริหารพูดถึงในเชิงตอบรับ
ต่อความท้าทายนี้โดยตรง ได้แก่ การปรับเพิม่ ค่าตอบแทน
เพิ่ม เติม การสร้า งโอกาสก้ า วหน้ า และการเสริม สร้า ง
engagement factors เพื่อก่อให้เกิดความรักในการทางาน
และความรูส้ กึ ผูกพันอันเป็ นการหวังผลในระยะยาวต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การเกิดขึน้ ของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ในประเทศไทย
ถือเป็ นการพัฒ นาที่ม ีนัยยะสาคัญต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
การศึกษานี้พบคุณค่าของการพัฒนาซึ่งเป็ นการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตเภสัชกรที่ทาหน้ าที่บริบาลเภสัชกรรม
ผู้ ป่ ว ย ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ ที่ สู ง ขึ้ น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากล ผลการวิจยั แสดงให้เห็นลักษณะงานของ

อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ หลัก ๆ มี 2 ประการ คือ งานบริการทาง
วิชาชีพและงานด้านการสอนซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของผูป้ ฏิบตั ิ ทีผ่ ่านมาอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ได้สร้าง
ผลงานที่มคี ุณค่าเป็ นที่ประจักษ์ต่อการศึกษา ต่อผูป้ ่วย
และต่อเพื่อนร่วมงาน ลักษณะงานเหล่านี้มคี วามเกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะที่จาเป็ นอย่างยิง่ ของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ คือ
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการปฏิบตั ดิ า้ นการบริบาลเภสัชกรรมซึง่
เป็ นบ่อเกิดของคุณค่า แต่ดว้ ยสถานะของอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ฯิ
ทีม่ กี ารซ้อนทับกันระหว่างบทบาทในคณะเภสัชศาสตร์กบั
บทบาทในโรงพยาบาล ทาให้เกิดสถานการณ์ยากลาบาก
ของอาจารย์กลุ่มนี้ ซึง่ ต้องอาศัยความเข้าใจในการดูแลเอา
ใจใส่ของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารต้องมีการแสดงออกโดยการวาง
นโยบายที่เ หมาะสม สมรรถนะของอาจารย์ผู้ ป ฏิบ ัติฯ
ที่สาคัญ คือ การมีแรงจูงใจภายในหรือการมีใจรักในงาน
จะทาให้สามารถยืนหยัดและเอาชนะสภาพการณ์ น้ีไปได้
ด้วยดี รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมันคงและ
่
ยังยื
่ นของสถานะของอาจารย์ผู้ปฏิบตั ิฯ กับลักษณะงาน
และสมรรถนะที่สร้างคุณค่า ความยังยื
่ นของอาจารย์ผู้
ปฏิบตั ฯิ ตัง้ อยู่บนลักษณะงานทีม่ คี ุณค่า ได้แก่ งานบริการ
ทางวิช าชีพ และงานด้า นการสอน ตลอดจนสมรรถนะที่
จาเป็ นที่ก่อให้เกิดคุณค่า ได้แก่ ความเป็ นผู้เชี่ยวชาญใน
การปฏิบตั ิด้านการบริบาลเภสัชกรรม การมีใจรักในงาน
และความอดทนไม่ยอ่ ท้อ
ข้อกาหนดของสภาเภสัชกรรมในประเด็นสัดส่วน
อาจารย์ประจาของคณะเภสัชศาสตร์ทส่ี อนแบบ practicebased ในแหล่งฝึ กต่อจานวนนักศึกษาที่ออกฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาชีพในชัน้ ปีท่ี 6 หมายรวมถึงอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านใน

รูปที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความมันคงและยั
่
งยื
่ นของอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ กับลักษณะงานและสมรรถนะทีส่ ร้างคุณค่า
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ร้านยา การออกชุมชน และการเยีย่ มบ้านผูป้ ่วย รวมถึงผูท้ ่ี
ปฏิบตั งิ านในหน่ วยเภสัชสารสนเทศของหน่ วยงานต่าง ๆ
โดยมิไ ด้จ ากัด เพีย งแค่ อ าจารย์ผู้ป ฏิบ ัติใ นโรงพยาบาล
เท่านัน้ (14, 15) แต่การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเฉพาะ
บทบาทด้า นการบริบ าลทางเภสัช กรรมในโรงพยาบาล
เนื่องจากเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานหลักของอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่ในปจั จุบนั (4) ดังนัน้ การวิจยั ในอนาคตควร
ศึก ษาข้อ มูล เพิ่ม เติม ในมุ ม มองของอาจารย์ผู้ป ฏิบ ัติใ น
สถานที่ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ รวมทัง้ ศึกษามุมมองของผู้ป่วย
และพยาบาลในเรื่ อ งคุ ณ ค่ า และบทบาทของอาจารย์
ผู้ ป ฏิ บ ัติ มุ ม มองของผู้ ป่ ว ยในฐานะผู้ ไ ด้ ร ับ ประโยชน์
โดยตรงผ่ า นกระบวนการบริบ าลทางเภสัช กรรม และ
มุ ม มองของพยาบาลในฐานะที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในวิ ช าชี พ ที่
ร่ ว มงานใกล้ ชิด กับ อาจารย์ ผู้ ป ฏิ บ ัติ จะช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจ
ประเด็น ต่ า ง ๆ ในการท างานของอาจารย์ผู้ป ฏิบ ตั ิไ ด้ดี
ยิ่ง ขึ้น และอาจใช้เ ป็ น ข้อ มูล เพื่อ เสริม สร้า งความเข้า ใจ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาและโรงพยาบาล
นอกจากนัน้ การเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผูป้ ฏิบตั ใิ นสถานที่
ปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพอื่น ๆ จะเพิม่ ความเข้าใจในบทบาท
ของการบริบ าลทางเภสัช กรรมให้ค รบถ้ว นทุ ก ระดับ ใน
ระบบสุขภาพประเทศไทย นอกจากนี้ หากมีการสารวจใน
โรงพยาบาลหรือแหล่งฝึ กงานอื่น ๆ ของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ว่า มีค วามต้อ งการอาจารย์ผู้ป ฏิ บ ัติฯ มากน้ อ ย
เพีย งใด จะส่ ง เสริม ให้เ กิด ความชัด เจนและยัง่ ยืน ของ
อาจารย์ผปู้ ฏิบตั ฯิ ต่อไปในอนาคต
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