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การประชุมวิชาการเรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก ครั้งที่ 2 

“Pharmacy Education” 

ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม  2555 

 การเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  รวมทั้งนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆนั้น  มีลักษณะที่
แตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป  โดยเฉพาะในการเรียนชั้นคลินิก  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา  จ าเป็นต้องมีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเฉพาะ  การอบรมครั้งนี้จะกล่าวถึงการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ใน 6 แง่มุมด้วยกัน  คือ 

1. ลักษณะการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบัน 
2. การใหผ้ลสะท้อนกลับ (feedback) แก่นักศึกษา 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group teaching) 
5. การสอนข้างเตียง (bedside teaching) 
6. การสอนอย่างรวดเร็ว (teaching on the run) 

การศึกษาในปัจจุบัน 

 การศึกษา  หมายถึง  การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (อะไรบางอย่าง) ในทางที่ดีข้ึน  การศึกษาจะสัมฤทธิ์
ผลได้ต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ  คือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (objective)  การเรียนการสอน (learning)  
และการวัดผล (evaluation)  โดยทั้งสามองค์ประกอบนี้มีข้ึนเพื่อวัดคุณลักษณะทางการศึกษา 3 ประการ  คือ ความรู้ 
(cognitive)  เจตคติ (affective)  และทักษะ (psychomotor)  ทฤษฎีการเรียนการสอนกล่าวว่าลักษณะเหล่านี้
สัมพันธ์กันดังตาราง 

ต้องรู้อะไร ท าอย่างไรให้รู้ วัดว่ารู้หรือไม่ Cognitive 
ต้องคิดอะไร ท าอย่างไรให้คิด วัดว่าคิดหรือไม่ Affective 
ต้องท าอะไร ท าอย่างไรให้ท าได้ วัดว่าท าได้หรือไม่ Psychomotor 
Objective Learning Evaluation  

 

 กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  ในอดีตเรายึดตามล าดับขั้นของ Bloom (Bloom’s taxonomy) ซ่ึงแบ่งล าดับ
ขั้นการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งสามด้านออกเป็นพีระมิดการเรียนรู้  ต่อมาจึงมีผู้เสนอแนวความคิดเพ่ิมเติมโดยปรับปรุงจาก 
Bloom’s taxonomy  ออกมาเป็นพีระมิดการเรียนรู้ใหม่  อย่างไรก็ตาม  ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆล้านแต่ยึดอยู่บน
พ้ืนฐานสามประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งสิ้น 

 ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  ผู้สอนจ าเป็นต้องพิจารณาข้อบังคับของหลักสูตรรวมถึง
ข้อบังคับทางวิชาชีพอ่ืนๆ  ว่าก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปเช่นไร  จึงจะสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวนั้นได้ 
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            Cognitive domain (Bloom, 1956)                 Cognitive domain (Anderson & Krathwolh, 2001) 

 

Affective domain (Bloom, 1956) 

   

         Psychomotor domain (Bloom, 1956)                        Psychomotor domain (Dave, 1975) 

 นอกจากการสอนที่จ าเป็นต้องทราบว่าข้อก าหนดมาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วนั้น  ลักษณะของผู้เรียน
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  จากการใช้ Honey & Mumford’s learning style questionnaires 
จะสามารถแบ่งลักษณะของผู้เรียนออกได้เป็น 4 ชนิด  ได้แก่ 
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1. Activists  คือบุคคลที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตนเอง  ชอบใช้การระดมสมองเพ่ือแก้ไขปัญหา  เมื่อ
สามารถแก้ปัญหาหนึ่งได้  ก็จะหาปัญหาใหม่ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น  สามารถเปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆ
ได้ดี 

2. Reflectors  คือบุคคลที่ค่อนข้างคิดมาก  ระมัดระวังในทุกการกระท า  คนเหล่านี้มักจะคิดถึงความเป็นไปได้
ในทุกแง่มุมก่อนที่จะลงมือท า  การกระท าของเขาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เคยพบเห็นหรือเคยท ามาก่อน  
คนเหล่านี้มักชอบคิดถึงประสบการณ์ท่ีตนเองเคยผ่านมาในมุมมองที่ต่างออกไป 

3. Theorists  คือบุคคลที่ชอบประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของตนเองออกมาเป็นหลักปฏิบัติใหม่ๆ  โดยจะวิเคราะห์
หลักการเหล่านั้นอย่างดีและไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการกระท าใดๆ 

4. Pragmatists  คือบุคคลที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก  ชอบคิดสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติใหม่ๆทันทีทันใด  มักทน
ไม่ได้ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางเดิมๆที่เคยท า  แต่จะชอบลองแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ 

ด้วยลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกันนี้เอง  ท าให้การสอนบุคคลทั้งสี่ลักษณะนี้มีความแตกต่างกัน  Groat & 
Mussen จึงได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนทั้งสี่ลักษณะนี้ไว้  ดังนี้ 

 Graphic  
Demonstrations Hints 

Examples New experiences / activity 

Structure 
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 Instructions Explanations  
 Explanations Instructions  
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 Text  

 

 เมื่อได้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้ว  การจัดการเรียนการสอนควรเป็นไปในรูปแบบวนซ้ า  เพ่ือให้ผู้เรียนได้
มีเวลาตกตะกอนความคิดและสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถูกเสนอโดย Kolb ใน
ปี 1984  เรียกว่า Kolb’s experiential learning cycle  ดังภาพ 
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Reflecting Thinking 
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 ประเด็นสุดท้ายที่ผู้สอนควรพิจารณาคือช่วงเวลา  ดังที่ทราบกันว่านักศึกษาในยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 
ขึ้นไป) นั้นเป็นกลุ่มท่ีเรียกกันว่า generation Z  กล่าวคือจะเป็นนักศึกษาที่มีชีวิตอยู่กับการสื่อสารและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  มีลักษณะเป็น digital native คือใช้อุปกรณ์เป็นพ้ืนฐาน  จะท างานด้วยมือไม่ค่อยได้  มีอินเตอร์เน็ตติด
ตัวตลอดเวลา  ไม่ค่อยมีความอดทน  และเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นได้ 

 ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใน generation Z นี้  จึงควรยึดหลักดังนี้ 

 ไม่ให้ใช้สมองไปกับการท่องจ า 
 ใหใ้ช้สมองไปกับการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆหรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ 
 ไม่ป้อนค าถามให้นักศึกษามากเกินไป  โดยเฉพาะค าถามที่มีค าตอบตายตัว 
 ใหก้ระตุ้นนักศึกษาให้ตั้งค าถามของตัวเองเพ่ือหาค าตอบ 
 ไม่สอนโดยมุ่งเน้นที่ต ารา  ตัวหนังสือ  หรือ PowerPoint เป็นหลัก 
 ใหพ้ยายามใช้รูปภาพ  วิดีโอ  หรือการสื่อสารออนไลน์ให้มากข้ึน 

ซึ่งหากผู้สอนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียน generation Z ได้แล้ว  จะท าให้การเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ  และอาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ได้ 

การให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) 

 Feedback คือการสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนก าลังท าอะไร  เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งใด
เป็นจุดอ่อนและสิ่งใดเป็นจุดแข็งในการกระท าของตน  เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีให้คงอยู่  และเปลี่ยน
การปฏิบัติที่ไม่ดีให้ดีขึ้น  ถูกต้องและเหมาะสมมากข้ึน  โดยผู้ที่เป็นครูหรือผู้ประเมิน  มีหน้าที่ท าให้กระบวนการ
สะท้อนกลับนี้เกิดประสิทธิผล 

 ลักษณะของการสะท้อนกลับที่ดี  ควรเป็นดังนี้ 

 บรรยายการกระท า  ไม่ตัดสิน  ไม่บ่นว่า  ผู้สะท้อนควรท าตัวเป็นกระจก  มิใช่เป็นคนในกระจก  ดังนั้น  สิ่งที่
สะท้อนออกมาจะต้องมุ่งที่พฤติกรรมที่กระท า  มิใช่ตัวบุคคลที่กระท า  ยิ่งการสะท้อนกลับมีความจ าเพาะต่อ
การกระท ามากเท่าไร  จะยิ่งห่างไกลจากการบ่นว่ามากข้ึนเท่านั้น 

 มีความกระชับ  ไม่ยืดเยื้อ  ไม่ซ้ าซาก 
 ท าในเวลาที่เหมาะสม  โดยควรสะท้อนกลับการกระท านั้นทันทีท่ีสามารถท าได้  แต่ไม่ควรท าในที่สาธารณะ  

และไม่ควรท าให้ผู้รับ feedback ต้องอับอาย  พึงระลึกไว้ว่าการให้ข้อสะท้อนนี้ท าเพ่ือปรับปรุงการกระท า
เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  หากเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง  ครูจ าเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงทันที 

ในอดีต  มีการให้ผลสะท้อนกับในรูปแบบที่เรียกว่า sandwich technique คือการให้ค าชมการกระท าก่อน  
แล้วจึงตามมาด้วยการต่อว่าการกระท านั้น  และปิดท้ายด้วยค าชมปลอบใจอีกครั้งหนึ่ง  แต่ทฤษฎีการศึกษาในปัจจุบัน
แนะน าว่าควรปรับ sandwich เสียใหม่  เป็นการเน้นถึงพฤติกรรมที่ดีก่อน  ตามด้วยการระบุพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง  
และท่ีส าคัญคือต้องปิดท้ายด้วยว่าผู้เรียนจะปรับปรุงพฤติกรรมนั้นได้อย่างไร  โดยอาจเสนอแนะแนวทางร่วมกับผู้เรียน
หรือให้ผู้เรียนเสนอแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง 
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 แน่นอนว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ต้องการให้ตนเองถูกต าหนิ  ผู้ที่ให้ข้อสะท้อนจ าเป็นต้องให้อย่างถูกวิธี  มิฉะนั้น
อาจเกิดแรงต้านจากผู้เรียน  ท าให้การให้ผลสะท้อนกลับขาดประสิทธิภาพ  แนวทางการลดการต่อต้านจากผู้เรียน  
เช่น 

 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูด  และรับฟังอย่างตั้งใจ 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนการกระท าของตนเอง 
 กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะประเมินตนเอง 
 การให้ผลสะท้อนกลับควรวางอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรงและห่วงใย  ควรเป็นสิ่งที่ครูได้ประสบพบเห็นมา

จริงๆ  มิใช่การฟังมาแล้วมาพูดให้ผู้เรียนฟัง 
 เน้นให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายร่วมกัน  คือการเพ่ิมประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วย 
 หยุดและฟังเมื่อผู้รับข้อสะท้อนไม่ยอมรับ  หรือยกเลิกการให้ข้อสะท้อนเมื่อผู้รับไม่พร้อม 

การเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) 

 ทฤษฎีการศึกษาเดิม  เป็นการศึกษาแบบเน้นอาจารย์เป็นศูนย์กลาง  ซึ่งเชื่อว่าการให้ความรู้ = การรับความรู้  
ดังนั้น  ครูในสมัยก่อนจึงพยายามสอนด้วยเนื้อหาปริมาณมาก  ด้วยเชื่อว่าจะท าให้นักศึกษาได้ความรู้มากท่ีสุด  แต่
ปัจจุบันเราทราบกันดีแล้วว่าการสอนในลักษณะบรรยายเป็นหลักนั้นท าให้นักศึกษาขาดจินตนาการ  ขาดความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มี  และไม่ท าให้นักศึกษามีความฉลาดมากขึ้น 

 การเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นกระบวนการที่ถูกคิดค้นเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  โดยการเรียนใน
ลักษณะนี้จะเป็นการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ลึกมากข้ึน  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากขึ้น  และได้ฝึกงานมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ซึ่งการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้มีหลายรูปแบบ  
ตัวอย่างเช่น  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)  การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case – Based Learning)  การเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – Based Learning)  การเรียนรู้ภาคสนาม 
(Field work)  การท าโครงงาน (Project – Based Learning)  เป็นต้น  ซึ่งหลายๆวิธีเป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย  ซึ่ง
จะกล่าวถึงต่อไป 

 ข้อดีและข้อด้อยของการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแบบ  คือ 

Teacher centre Student centre 
- ง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากร - ใช้ทรัพยากรมาก  ทั้งบุคลากร  ฐานข้อมูล  และเวลา 
- ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงประเด็น - ความรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับอาจไม่เท่ากัน  ขึ้นกับ

ความขยันของแต่ละคน 
- การเรียนค่อนข้างน่าเบื่อ  ไม่กระตุ้นความสนใจของ

ผู้เรียน 
- การเรียนสนุก  ไม่เครียด  ท้าทายให้ผู้เรียนค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
- ความรู้ที่ได้จะเป็นความจ าระยะสั้น - ความรู้ที่ได้จะสามารถจ าได้นานและสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้จริง 
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การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group teaching) 

 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย  มีสามประการ  หนึ่งคือต้องก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
หน้าที่ที่ต้องกระท าอย่างชัดเจน  สองคือต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน  ให้ความร่วมมือกันในกลุ่ม  และสามคือ
ต้องมีการสะท้อนกลับผลการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้  มีขั้นตอนการปฏิบัติคร่าวๆ  ดังนี้ 

1. ละลายพฤติกรรม 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนแบบกลุ่มย่อย 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนแต่ละคน  มอบหมายงานให้ผู้เรียน 
4. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ 
6. พยายามตั้งค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนตอบ  หลีกเลี่ยงการถามค าถาม “ใช่หรือไม่”  แต่ให้ถามว่า “ท าไม” 

“ท าอย่างไร” เพ่ือกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 
7. ครูอย่าตระหนกหากกลุ่มเกิดความเงียบ  ผู้เรียนอาจต้องการเวลาที่จะคิดหาค าตอบ 
8. ให้ขอ้สะท้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 
9. ครูต้องหมั่นสังเกตบรรยากาศการสนทนาภายในกลุ่ม  ภาษากายต่างๆที่ผู้เรียนแสดงออก  และอุปสรรคต่างๆ

ที่อาจขัดขวางผู้เรียนได้ 
10. พยายามสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ได้  ท าให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ 

สรุปหลักการเรียนแบบกลุ่มย่อยคือ ฟัง  เรียนรู้  และปรับใช้ 

การสอนข้างเตียง (bedside teaching) 

 บุคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขา  จ าเป็นต้องมีความข้องเก่ียวกับผู้ป่วย  ดังนั้น  การเรียนการสอนของ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเหล่านี้ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องข้องเกี่ยวกับผู้ป่วยเช่นกัน  การเรียนการสอนที่ผู้สอน
และผู้เรียนไปเรียนรู้กันโดยมีผู้ป่วยอยู่ด้วยนั้น  เราเรียกว่าการสอนข้างเตียง 

 ปัญหาที่พบบ่อยในการสอนลักษณะนี้  เช่น 

 การบรรยายข้างเตียง (bedside lecture)  ปัญหานี้ท าให้ผู้เรียนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่างท่ีควรจะเป็น  
เกิดความเบื่อหน่าย  และเมื่อยขาโดยเปล่าประโยชน์ 

 ความไม่พร้อมของนักศึกษา  ท าให้ไม่ได้ความรู้เท่าที่ควร 
 อาจารย์ผู้สอนไม่สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตลอดการการเรียนการสอน  ท าให้ไม่รับรู้ถึงพฤติกรรมทั้งหมด 
 การให้ข้อสะท้อนกลับที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการสอนข้างเตียงที่ดีนั้น  จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท้ังผู้สอน  ผู้เรียน  และผู้ป่วย  จึงจะท าให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เสนอกระบวนการเรียนรู้จากการสอนข้างเตียงไว้  ดังภาพ  โดยมีข้อแม้ว่าก่อนที่จะผ่านไป
ถึงการซักซ้อมได้นั้น  ผู้เรียนจ าเป็นต้องฝึกฝนในห้องปฏิบัติการให้มากพอ  ทั้งทฤษฎี  ล าดับขั้นตอน  ฝึกปฏิบัติ  และ
ประเมินผลในห้องปฏิบัติการจนช านาญเสียก่อน  จึงจะสามารถซักซ้อมเพ่ือปฏิบัติต่อผู้ป่วยจริงได้ 
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 โดยสรุป  ขั้นตอนการสอนข้างเตียง  มีดังนี้ 

1. เตรียมผู้ป่วย  โดยแนะน าให้ผู้ป่วยทราบว่าจากนี้จะท าการสอนนักศึกษา  ใช้เวลาเท่าไร  สอนในหัวข้ออะไร  
นักศึกษาเป็นใคร  ชั้นปีเท่าไร  และต้องบอกข้อควรระวังที่อาจเกิดจากการที่นักศึกษาปฏิบัติผิดพลาดได้ 

2. เตรียมนักศึกษา  โดยเรียกมาสรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อน  ถามนักศึกษาว่าเมื่อเจอผู้ป่วยจะคุยอะไรบ้าง  
เน้นให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ป่วย  คิดถึงจิตใจของผู้ป่วยเป็นหลัก  และไม่ควรแย่งกันถามผู้ป่วย  ให้
คุยทีละคน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ  ให้แนะน าตัวอีกครั้ง  แล้วให้นักศึกษาค่อยๆถามไปทีละขั้นตอน  พยายามระวังค าพูด  
หลีกเลี่ยงค าพูดที่จะกระทบกระเทือนจิตใจผู้ป่วย  รวมทั้งต้องกล่าวลากับผู้ป่วยเมื่อเสร็จสิ้นการถาม 

4. อภิปรายผลการสอนข้างเตียงทุกครั้ง  โดยไม่อภิปรายต่อหน้าผู้ป่วย  แต่ถ้าประเด็นไหนที่พบว่านักศึกษายัง
ถามไม่ชัดเจน  ควรขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อถามข้อมูลเพ่ิมเติม  อาจารย์ต้องพยายามให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึงกัน  สุดท้ายคือสอบถามความรู้ที่นักศึกษาได้รับกลับไป  และประเด็นที่อยาก
สอบถามอาจารย์เพ่ิมเติม 

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือการสอนข้างเตียงนั้นมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยหรือเป็นการผิดจริยธรรมหรือไม่  
ซึ่งอาจารย์ต้องเน้นย้ ากับนักศึกษาเรื่องการรักษาความลับผู้ป่วยเสมอ  ไม่ควรพูดคุยกรณีศึกษาในที่สาธารณะ  เช่น 
ลิฟต์ หรือ โรงอาหาร  เป็นต้น 

การสอนอย่างรวดเร็ว (teaching on the run) 

 ด้วยภาระการท างานอันหนักของเภสัชกรแหล่งฝึก  ท าให้บางครั้งอาจารย์แห่งฝึกจ าเป็นต้องสอนนักศึกษา
ฝึกงานขณะท างานอยู่ที่ห้องยาผู้ป่วยนอกหรือห้องฉุกเฉิน  ซึ่งการท างานไปด้วยสอนไปด้วยนั้น  ท าให้อาจารย์แหล่งฝึก
มีเวลาดูแลนักศึกษาจ ากัด  เนื่องด้วยเวลาที่จะพบกับผู้ป่วยแต่ละคนมีน้อย  มีผู้ป่วยจ านวนมาก  หรือผู้ป่วยมีปัญหา
ซับซ้อน  ต้องใช้เวลามาก  จึงน ามาสู่แนวความคิดที่ว่าจะสอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว 

เตรียมการ 

ฝึกใน
ห้องปฏิบัติการ 

ซักซ้อม 

ปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยจริง 

ทบทวน 

ประเมินผล 
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 การอภิปรายกรณีศึกษานั้น  มักประกอบไปด้วย 5 ส่วน  คือ ประวัติผู้ป่วย  อาการน าที่ท าให้มาโรงพยาบาล  
ผลการตรวจร่างกาย  ปัญหาที่พบ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา  ซึ่งในอดีต  การอภิปรายกรณีศึกษาจะเป็นรูปแบบ
ดังนี้  นักศึกษารายงานข้อมูลผู้ป่วย 50%  อาจารย์ถามเพ่ิม 25%  ดูผู้ป่วยจริง 10%  และอาจารย์สรุปกรณีศึกษา 
15%  ซึ่งจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4 นาทีต่อ 1 กรณีศึกษา 

   

แนวทางการอภิปรายกรณีศึกษาแบบเดิม 

 ในปีค.ศ.1992  Neher ได้เสนอแนวคิดการสอนรูปแบบใหม่ข้ึน  เรียกว่า METRC technique ซึ่งประกอบไป
ด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 Make commitment: สร้างพันธะสัญญา: นักศึกษาคิดว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาอะไร 
 Explore reasoning: แสวงหาหลักฐาน: นักศึกษาสรุปปัญหาโดยใช้ข้อมูลใดบ้าง 
 Teach general rules: สอนเพียงหลักการ: อาจารย์ชี้ให้เห็นทฤษฎีหรือข้อปฏิบัติมาตรฐาน 
 Reinforce what was done right: ท าถูกยกย่อง: อาจารย์ชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าสิ่งใดที่ปฏิบัติถูกต้องแล้ว 
 Correct mistake: ท าผิดแก้ไข: อาจารย์เสนอแนะแนวทางแก้สิ่งที่นักศึกษาพลาด 

  ด้วยแนวทางการสอนในรูปแบบ METRC นี้  จะท าให้รูปแบบการอภิปรายกรณีศึกษาเปลี่ยนเป็นนักศึกษา
รายงานข้อมูลผู้ป่วย 5%  อาจารย์ถามเพ่ิม 60%  ดูผู้ป่วยจริง 20%  และอาจารย์สรุปกรณีศึกษา 15%  ซึ่งจะใช้เวลา
เฉลี่ยเพียงประมาณ 1 นาทีต่อ 1 กรณีศึกษาเท่านั้น 

   

แนวทางการอภิปรายกรณีศึกษาแบบ METRC technique 

Patient profile 

CC, PI, PH, FH 

Physical examination 

Problem lists 

Management 

นศ.
รายงาน
ข้อมูล
ผู้ป่วย 
50% 

อ.ถาม
เพิ่มเติม 
25% 

ดูผู้ป่วยจริง 
10% 

อ.สรุป
กรณีศึกษา 

15% 

Problem lists 

Chief complain 

Patient profile 

Past history, Family history 

Management 

นศ.
รายงาน
ข้อมูล
ผู้ป่วย 
5% 

อ.ถาม
เพิ่มเติม 
60% 

ดูผู้ป่วย
จริง 
20% 

อ.สรุป
กรณีศึกษา 

15% 
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 นอกจาก METRC technique นี้  ยังมีเคล็ดลับบางประการที่ช่วยในการอภิปรายกรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสอนชั้นคลินิก  ได้แก่ 

1. ตรวจสอบผู้ป่วยก่อนเสมอ  โดยต้องพิจารณาทั้งอาการทางคลินิก  สถานะของผู้ป่วยในปัจจุบัน  ความกังวล
หรือความคาดหวังของผู้ป่วย เป็นต้น 

2. วิเคราะห์นักศึกษาของตนเอง  ว่านักศึกษาของเรามีระดับความสามารถในขั้นใด  โดยอาจใช้หลัก RIME ได้แก่ 
Reporter – สามารถรายงานผลได้เท่านั้น  Interpreter – แปลผลที่ได้รับมาได้  Manager – จัดการ
แก้ปัญหาของผู้ป่วยได้  และ Educator – สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 

อาจารย์สามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้ด้วยการถามค าถามในประเด็นต่างๆ เช่น ถามเรื่องการ
เก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถามเหตุผลประกอบการวิเคราะห์ปัญหา  ถามประเด็นปัญหาอ่ืนเพ่ือดู
แนวความคิดเชิงกว้าง  ถามการประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ  หรอืถามเรื่องการสื่อสาร  เรื่องจรยิธรรม 
เปน็ต้น 

3. บทบาทของอาจารย์  ผู้สอนต้องท าหน้าทีคื่อ  ควบคุมเวลา  ท าใหน้ักศึกษาทราบบทบาทของตนเอง  ติดตาม
ผล  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  สาธิตใหดู้  และเป็นตัวอย่างทีดี่ (role model) 

4. แลกเปลี่ยนกรณีศึกษากัน  เพ่ือช่วยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  พยายามสังเกตประเด็นจากกรณีศึกษา
ของเพ่ือน  แล้วน ามาประยุกต์ใช้หรอืเก็บไว้ใช้เมือ่มีโอกาส 

5. สรปุและสะท้อนสิ่งที่ได้เรยีนรู้เสมอ  ซ่ึงการอภิปรายกรณีศึกษาทีดี่  ควรใหน้ักศึกษาสรปุสิ่งทีไ่ด้รบัจาก
กรณีศึกษาครั้งนี้  และข้อผิดพลาดทีค่วรน าไปปรบัปรงุ 

โดยสรปุ  การสอนอย่างรวดเรว็  ควรประกอบด้วยสามประการ  คือ สอนตัวต่อตัว  อภิปรายเป็นกลุ่มย่อย  
และสะท้อนความรู้ทีไ่ด้ปฏิบัติมา  ดังนี้แล้วจะท าให้การเรยีนการสอนในชั้นคลินิกเกิดประสิทธิภาพทัง้ต่อตัวผู้เรยีนและ
ตัวผู้ป่วย 

 

อ.สุริยน  อุ่ยตระกูล  ผู้บันทึก 


