
การประชุมวิชาการเรื่อง เภสัชศาสตรศ์กึษาของแหล่งฝกึ ครั้งที่ 1 

“Professional Teaching: How to?” 

ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554 

 นับแต่ปี 1960 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อตัง้ clinical pharmacy ข้ึนมาอย่างเป็นรูปเป็นร่าง  งานด้าน
เภสัชศาสตรก์็ได้พัฒนามาอย่างเป็นล าดับ  นับถึงปัจจุบนั  ประเทศไทยได้จัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ในสอง
หลักสูตร  คือ หลกัสูตร pharmaceutical care และหลกัสตูร pharmaceutical science  ซึ่งทั้งสองหลักสูตรใช้เวลา
เรียน 6 ปีเท่ากัน  โดยในปีสุดท้ายของหลักสูตรนั้น  นักศึกษาจะได้ไปฝึกงานในแหลง่ฝกึต่างๆตามสายที่ตนเองเลือก 

 ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า  การพัฒนาแหล่งฝึกให้มีคุณภาพน้ันเปน็สิ่งส าคัญมาก  เนื่องจากนกัศึกษาทุกคนต้องใช้
เวลาอยู่ที่แหลง่ฝกึถึง 2000 ช่ัวโมง  แหล่งฝึกงานจึงตอ้งมีความสามารถในการท าให้นกัศึกษาเกิด experimental 
learning ให้ได้  ท าให้นักศึกษามีทักษะในการท างานจริง  เภสัชกรแหล่งฝึกต้องมีทกัษะในการสอน  การกระตุ้น  
เพื่อให้นกัศึกษาสามารถท างานได้เหมือนตนเอง  และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของพี่เภสัชกรเพื่อให้นักศึกษา
สามารถไปยืนอยู่ในต าแหน่งเดียวกับตนเองได ้

 ทักษะในการสอนนักศึกษาน้ัน  แบ่งออกเป็นหลายระดับ  เช่น teacher, role model, preceptor, 
supervisor, evaluator, mentor เป็นต้น  ซึ่งในแหลง่ฝึกงานที่มีคุณภาพน้ัน  คาดหวังว่าเภสัชกรแหลง่ฝกึต้องมี
ความสามารถในระดับ preceptoring หรือ mentoring  โดยมีลักษณะดังนี ้

 คุณสมบัติของ preceptoring 

- Partnership  รู้สกึว่านักศึกษาเป็นเพื่อนร่วมงาน 

- Role model  เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษา 

- Education  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้ 

- Coaching  สามารถบอกทางลัดให้นักศึกษาไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ 

- Evaluation  ประเมินความสามารถ  ทั้งในระหว่างฝึกและตอนฝึกงานเสรจ็แล้วได้ 

- Professionism  มีความเป็นมืออาชีพ  ทั้งเรื่องการแต่งกาย  และอื่นๆ 

- Teamwork  สามารถท างานเป็นทมีได้ 

- Investment  คาดหวังไว้ 6 ป ี

- Negotiation  มีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ได้ในสิ่งทีต่้องการ 

- Guidance  ช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง  ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมได้ 

 



คุณสมบัติของ mentoring 

- Metamorphosis  ท าให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได ้

- Education  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้ 

- Nurturing  ให้ก าลังใจ  ความเช่ือ  ท าให้นักศึกษาไม่ท้อถอย 

- Trust  เช่ือมั่นว่านักศึกษาสามารถท าได้ 

- Opportunity  ให้โอกาสนกัศึกษาได้ท าในสิ่งต่างๆ 

- Respect  เคารพในการตัดสินใจและการกระท าของนกัศึกษา 

- Inspiration  สร้างแรงบันดาลใจใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ 

- Nomination  ส่งเสรมิหรือสนับสนุนนักศึกษาทีม่ีความสามารถ 

- Guidance  ช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง  ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมได้ 

  โดยสรปุ  ผู้ที่เป็นเภสัชกรแหล่งฝึกนั้นไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้สูง  แต่ควรเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ในงาน
นั้นๆ  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง  เภสัชกรแหล่งฝึกต้องมองเห็นข้อด้อยของนักศึกษา  
ช่วยเติมเต็มความหวัง  แก้ไขข้อด้อย  และเนื่องจาก preceptor ไม่สามารถเลอืกนักศึกษาทีจ่ะมาฝึกได้  จึงต้อง
ตระหนักในการพฒันาตนเอง  ให้สามารถเป็นแหล่งฝึกทีฝ่ึกนักศึกษาจากประสบการณ์จริงได ้

 หลักการฝึกนักศึกษา (ประยุกต์จากหลกัการฝึกลิงของลงุสมพร) 

- ต้องให้ความรกัก่อนให้ความรู้  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ให้นักศึกษามีความไว้วางใจ 

- สอนในสิง่ที่ถูกต้อง  สอนใหรู้้จักสีขาว  แล้วนักศึกษาจะรูจ้ักสีด าเอง  อย่าสอนใหเ้ป็นสีเทา 

- นักศึกษาแต่ละคนใช้เวลาในการฝึกไมเ่ท่ากัน 

- ก่อนฝึกงาน  ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคาดหวังและเป้าหมายในการฝึกงานก่อนเสมอ  เพื่อให้ทัง้สอง
ฝ่ายมีความเข้าใจในสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการ  แล้วสรปุเป็นข้อตกลงร่วมกัน 

  อย่างไรก็ตาม  ความคาดหวังของแหล่งฝึกและนักศึกษาจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนด
เอาไว้  ดังนั้นจึงต้องมกีารประสานงานกันระหว่างแหล่งฝึกกบัมหาวิทยาลัยด้วย  แหล่งฝึกอาจเตรียมข้อมลูพื้นฐานไว้ให้
นักศึกษาก่อนฝึกงาน  เช่น มีแผนที่ให้  บอกเรือ่งทีพ่ัก  ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มในการใช้ฝึกงาน  เป็นต้น  นักศึกษาเองก็
ควรเตรียมตัวด้วย  เช่น เตรียมความรู้  แหลง่ข้อมลู  port folio ในการฝึกงานครั้งก่อนๆ  เพื่อให้เภสัชกรแหล่งฝึก
ทราบว่านักศึกษาเคยผ่านการฝึกงานอะไรมาแล้วบ้าง 

 Preceptor ท่ีด ี ควรเป็นผู้มสีิ่งตอ่ไปนี ้

- Enthutiastic  มีความกระตอืรือร้น  อยากสอน 

- Organization  สอนอย่างเป็นระบบ  ตามเนื้อหาที่วางไว้ 



- Encourage critical thinking  กระตุ้นให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ  ไม่บอกค าตอบในทันที 

- Encourage problem solving  กระตุ้นให้นักศึกษาแก้ปัญหาได้  โดยให้แนวทางทีเ่หมาะสมไว้ 

- Facilitate knowledge based development  ช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้  ให้สามารถเอา
มาใช้ในการท างานได ้

- Integrate student into workflow  ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าไปอยู่ในการท างานจริง  ซึ่งแมจ้ะท าให้งานช้าลง  
แต่ก็ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น 

- Utilize good communication skill  พัฒนาทักษะในการสื่อสาร 

- Reflect upon learning and teaching  แจ้งกลบัข้อบกพร่องในการเรียนการสอนได ้

- Role model  เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ที่แหล่งฝึกแต่ละแหง่ควรท าให้ได้ในการฝกึงานแต่ละผลัด 

- สร้างแนวทางการฝึกงานให้กบันักศึกษา 

- สร้างข้อตกลงในการฝึกงานร่วมกบันักศึกษาก่อนฝึกงานทุกครั้ง 

- ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

- เขียนแนวทางการดูแลนักศึกษาออกมาเป็นข้ันตอน  มีตารางเวลาการฝกึนักศึกษาที่ชัดเจน 

- เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษา  เพื่อใหเ้กิดความคิดเชิงบวกต่อวิชาชีพ 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถท างานอยู่ได้ด้วยตนเอง 

เคล็ดลับในการฝึกนักศึกษา  เช่น 

- สอนเทคนิคการเรียนรู้ของรุ่นพี่ที่ดีๆให้กบัรุ่นน้อง 

- การสอนนักศึกษาเป็นทีม  จะให้ประสทิธิภาพดีกว่าสอนคนเดียว 

- ให้นักศึกษามีเวลาในการท า pre round ก่อนท า ward round จริง 

- อย่าให้การบ้านหรืองานมากเกินไป จนนักศึกษาไม่มเีวลาย่อยความรู้ที่เรียนมา 

- พยายามมองหา feed back จากวิชาชีพอื่นๆบ้าง 

- หัดให้นักศึกษาสร้าง diary ทุกวัน  บันทึก documentation เสมอๆ  โดยเฉพาะทุกครั้งที่ตอ้งมี 
intervention  เพื่อจะได้น ากลับมาพิจารณาตนเอง 

- สร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเสมอๆ  ทั้งแรงกระตุ้นภายใน (ส าคัญกว่า) และภายนอก 

เมื่อคนเรามหีรือตัง้ลกูศิษย์ในอุดมคติไว้ในใจแล้ว  จะท าใหค้นเราเกิดความคาดหวังข้ึนจนมองข้ามความเป็น 
student – centre ไป  ซึ่งการดูแลนักศึกษากเ็ช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วย  คือต้องยึดหลัก patient – centre  โดย
ปราศจากความคาดหวังใดๆ  การจะก้าวไปถึงจุดน้ีได้  เภสัชกรจะต้องพูดให้น้อยลง  ฟังให้มากขึ้น  แล้วจะท าใหเ้กิด
ความเข้าใจมากขึ้น  พยายามใช้ทักษะการสื่อสารทัง้หลายให้สม่ าเสมอ  จนกลายเป็นทักษะชีวิตของตนเอง  จะท าให้



การฝกึนักศึกษามีความส าเรจ็มากขึ้น  ระลึกไว้เสมอว่า รักไม่ท าให้เกิดสุข  หากปราศจากความเข้าใจ  ความเขา้ใจ
จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่หยุดพูดแล้วฟังอย่างตั้งใจเพ่ือให้เขา้ใจปัญหา  โดยใช้ทักษะการเงียบ  กระตุ้น  ทวนซ้ า  และ
สะท้อนอารมณ์ เป็นเครื่องมือ 

 การสอนในแหลง่ฝกึ  ควรใช้การสอนแบบ participate learning  ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ซึ่งถ้าสามารถใช้ได้ดี
แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมาก  อย่างน้อยก็ท าให้ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการคิด  แหลง่ฝกึไม่ควรใช้การสอนแบบ 
lecture ถ้าไม่จ าเป็น  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบรรยายแบบนี้อยู่แล้ว  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการสอนแบบ 
lecture นี้  นักศึกษาจะสามารถรับรู้ได้เต็มที่เพียงแค่ประมาณ 8 นาทีหลงัเริ่มบรรยายเท่านั้น  และไม่ควรให้ key 
message แก่นักศึกษามากกว่า 5 ประโยคต่อการบรรยาย 1 ช่ัวโมง 

 การเรียนการสอนในแหลง่ฝึก  ไม่จ าเป็นต้องเน้นองค์ความรูม้ากนั้น  เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่า  
พยายามฝึกให้นักศึกษาเป็น active listening  ฟังเภสัชกรแหล่งฝึกอย่างตั้งใจ  ฝึกการนกัศึกษาให้ความรูห้รือให้
ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว  ให้ความรู้ความเข้าใจ  และความเช่ือที่ดีต่อวิชาชีพ  เนื่องจากความเช่ือเป็นสิง่ที่ส าคัญมาก  
หากนักศึกษามีความเช่ือหรอืทัศนคติที่ไม่ดีแล้ว  จะสง่ผลเสยีต่อการท างานมาก  กรณีนั้น  เภสัชกรแหลง่ฝกึควรช่วย
ปรับทัศนคติของนักศึกษาด้วย  ไม่ควรแก้ปัญหาโดยการผลกันักศึกษาออกจากองค์กร 

 ประเด็นอ่ืนๆในการฝึกงาน 

- ระลกึไว้ว่า  การเรียนการสอนเป็นงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนหลายคน  ไม่ใช่แค่ 2 คน 

- ก าหนด centre ของการสอนให้ชัด  และเลือกสถานที่สอนให้เหมาะสม  เช่น ไม่สอนนักศึกษาต่อหน้าผูป้่วย
เคสนั้นๆถ้าไมจ่ าเป็น 

- การแนะน าตัวก่อนใหบ้รกิารเป็นสิ่งส าคัญ  แต่ให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วย 

- แม้ว่าการเรียนการสอนในชีวิตจรงิเป็นสิง่ที่ดี  แต่ก็อย่าลืม evidence – based learning ด้วย 

- ก่อนให้ intervention ใดๆ  หากรับรูอ้ารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามก่อน  จะท าให้ intervention ได้ง่ายข้ึน 

- เมื่อพบปญัหา  ให้เสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ให้นักศึกษา  แล้วสอนให้คิดถึงผลทีจ่ะตามมา  แม้ว่าสุดท้ายแล้ว
ทางเลือกนั้นๆอาจใช้ไม่ได้ผลกเ็ป็นได ้

- เลือกให้ความรู้แก่นกัศึกษาในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเสมอ 

- เภสัชกรแหลง่ฝกึควรรูจ้ักเลือกเจาะลึกประเด็นความรูท้ี่ส าคัญ  และต้องการความกระจ่าง 

- Professional counseling  ต้องไม่ปล่อยอารมณ์ไปกบัสถานการณ์ใดๆ  ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์นั้นๆไว้ 

- ในการให้ค าปรึกษา  ต้องไม่ปล่อยใหอ้ีกฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียว  พยายามใช้หลักสรุปความและทวนซ้ าเพื่อสรุป
ประเด็นให้ได ้

- ล าดับการสอนนักศึกษา  เริ่มจากท าให้เห็น  แล้วถามความรู้สึก  ข้อสงสัย  ถามการปรับใช้  และสุดท้ายคือให้
นักศึกษาท าเอง (หรอืถามว่าถ้าเป็นนักศึกษาจะท าอย่างไร) 



การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

 แบบประเมินโดยทั่วไป  มี 3 แบบหลักๆ  ได้แก่ 

1. แบบประเมินแบบ observational cross section  คือการประเมินในครัง้เดียว  ประเมินนักศึกษาเป็น 
outstanding, satisfactory, unsatisfactory  โดยท าเครื่องหมายในช่องที่มีการขยายความกิจกรรมไว้ เช่น 
การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย 

2. แบบประเมินแบบ observational ที่มีนักศึกษาจ านวนมาก  อาจประเมินนักศึกษาเป็น outstanding, 
satisfactory, unsatisfactory  หรือมีเพียง S กับ U ก็ได้  โดยท าเครื่องหมายในช่องทักษะต่างๆ  เช่น 
punctuality, active participate, knowledge, etc. (คล้ายแบบประเมิน PBL) 

3. แบบประเมินแบบ longitudinal observational  ใช้กรณีที่มีโอกาสสัมผสันักศึกษาเป็นเวลานานๆ  สามารถ
ประเมินได้หลายๆหัวข้อที่ต้องการได้  เช่น ความรู้  ทักษะ  การท างานร่วมกบัผู้อื่น  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
หรือเจตคติการเรียนรู้ เป็นต้น  โดยอาจประเมินเป็นคะแนน 1 – 3  หรือให้คะแนนตามความเหมาะสมของข้อ
ค าถามนั้นๆ 

ธรรมชาติของแต่ละวิชามีหลกัการประเมินไม่เหมือนกัน  สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  สิ่งที่ส าคัญคือ
ผู้ออกแบบประเมินต้องคิดว่าจะประเมินเพือ่อะไร  หากต้องการประเมินเพือ่การพัฒนา  ควรประเมินแบบ qualitative 
โดยประเมินแบบ formative (ระหว่างผลัด)  แต่ถ้าประเมินเพื่อการให้คะแนน  ต้องประเมินแบบ quantitative 
ในช่วง summative (หลงัจบผลัด)  และต้องก าหนดเกณฑก์ารสอบตกของนักศึกษาไว้ให้ชัดเจน  ซึ่งหากมีนกัศึกษาตก
การฝกึงาน  ต้องมีการติดตามเหตุผลเสมอ  อาจต้องท าการสืบหาข้อมลูเชิงลึกเพื่อทราบสาเหตุที่แทจ้รงิของการตก 

ส าหรับการประเมินเพื่อให้ feedback แก่นักศึกษาน้ัน  ต้องกระท าทันทหีลังเกิดเหตุการณ์นั้นๆ  และต้องไม่มี
คะแนนมาเกี่ยวข้อง  เนื่องจากจะท าใหก้ารประเมินไมเ่ป็นความจริงได้  อย่างไรก็ตาม  ผู้ออกแบบประเมินต้องยอมรับ
ถึง bias ที่อาจเกิดข้ึนในแหล่งฝึกแต่ละแหง่  ซึ่งไม่สามารถก าจัดได้  แต่อาจลดลงได้ด้วยการเชิญแหล่งฝึกหลายๆแหล่ง
มาร่วมคิดแบบประเมินร่วมกัน  เนื่องจากไมม่ีใครทีจ่ะประเมินนักศึกษาได้ดีที่สุดเท่ากับผู้ทีอ่ยู่ในแหลง่ฝกึจริง  ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า contact hour เป็นปัจจัยหนึง่ทีส่่งผลตอ่การประเมิน  นอกจากนั้น  การประเมินโดยใช้คนหลายๆคน  
ก็สามารถช่วยลด variation ของ preceptor แต่ละคนได้  แต่ก็ไม่ควรประเมินในลักษณะที่ท าร่วมกันในทีป่ระชุมใหญ่ 

สรุปหลักการสรา้งแบบประเมิน 

U = R  V  A  E  C 

 U = utility   R = reliability   V = validity 

  A = acceptability  E = education impact  C = cost 

อ.สรุิยน  อุ่ยตระกลู  ผู้บันทึก 


