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จากนิยามของ The UK Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) แห่ง สหราชอาณาจักร ตังแต่
ปี พ.ศ. 2516 การเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE) เกิดขึนเมือมีผเู้ รียนจาก 2 วิชาชีพขึนไปได้มาเรียนรู้
เกียวกับวิชาชีพอืน เรียนรูจ้ ากวิชาชีพอืน และเรียนรูร้ ่วมกันเพือให้เกิดความร่วมมือในการทํางานเป็ นทีมทีมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ผลลัพ ธ์ท างด้า นสุ ขภาพให้กบั ผู้ป่ วยหรือผู้รบั บริการ ในปั จจุ บ ันมีการจัด IPE ขึนมากกว่า 42 ประเทศทัวโลก รวมถึง ประเทศไทย
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือทบทวนเรือง IPE ผลลัพธ์และผลประโยชน์ จาก IPE ผลการทบทวนจากฐาน PubMed และ Google
Search พบ 13 การศึกษา 1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ทุกการศึกษาเน้ นประเมินผลลัพธ์ต่ อผู้เ รียน มี 5 การศึก ษาที
ประเมินผลลัพธ์ต่อทังผูเ้ รียนและผูส้ อน มีเพียง 3 การศึกษาทีประเมินผลลัพธ์ต่อผูร้ บั บริการและผูด้ แู ล โดยผลลัพธ์ต่อทังผูเ้ รียนและผูส้ อน
ส่วนใหญ่เป็ นไปในทางทีดี หลังเข้าร่วม IPE ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติต่อการทํางานร่วมระหว่างวิชาชีพดีขนึ ผูส้ อนมีความพึง
พอใจต่อการจัด IPE รูจ้ ุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้ รียน นํ าไปสู่การสร้างมาตรฐานการสอน ปั จจุบนั ยังไม่พบการประเมินผลประโยชน์ของ
IPE ทีเกิดขึนจริงได้ เนืองจากเป็ นเรืองทีซับซ้อน ยากทีจะพิสจู น์ได้วา่ เกิดจาก IPE โดยตรง และต้องใช้เวลาติดตามผลในระยะยาว ดังนัน
ในการจัด IPE ควรมีการประเมินผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย รวมทังการประเมินระยะยาวถึงผลประโยชน์ของ IPE เพือเป็ นตัว
บ่งชีในการพิจารณานําการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทังนีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ
ควรปรับให้เหมาะสมตามบริบทของผูเ้ รียนในแต่ละพืนที
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From The UK Centre for the Advancement of Interprofessional Education ( CAIPE) definition in 1973, Interprofessional
Education ( IPE) occurs when learners from 2 or more professions come to learn about other professions, to learn from other
professions and to learn together to achieve the effective collaboration in teamwork and to develop health outcomes for patients
or customers. IPE is currently done continuously in more than 42 countries around the world, including Thailand. This study
aimed to review about IPE outcomes and benefit by searching from PubMed and Google Search. A total of 13 relevant studies
and 1 systematic review showed that every study focused on evaluating student’s learning outcome. There were 5 studies that
evaluated results for both students and educators. There were only 3 studies that evaluated results for customer/ patient and
carer. The outcomes of both learners and educators were generally good. After joining IPE, learners gained knowledge more
with improved skills and good attitudes towards interprofessional teamwork. The educators were satisfied with the IPE and
understood the strengths and weaknesses of each student. These lead to create innovative teaching standards. Currently, it is
not quite possible to assess the benefits of the actual IPE, since it is a complicated issue and difficult to prove benefits directly
from IPE and requires long-term follow up. Therefore, when evaluating IPE, outcomes should be evaluated in all target groups.
IPE benefits could be considered as an indicator to regulate IPE learning into the curriculum. Following the different contexts,
each institute is able to adjust IPE teaching methods for their practicability.
Keywords: Interprofessional education, Outcome, Benefit, Student, Teacher, Patient

บทนํา
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร่ ว ม ส ห วิ ช า ชี พ
( Interprofessional education: IPE) นิ ย า ม ค รั ง แ ร ก ใ น ปี
พ . ศ . 2516 โ ดย The UK Centre for the Advancement of
Interprofessional Education (CAIPE) และองค์การอนามัยโลก
(WHO, 2010) ปั จจุบนั มีการจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่า ว

ขึน มากกว่า 42 ประเทศทัวโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
สหราชอาณาจักร เดนมาร์ค แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ญีปุ่ น
อินเดีย ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์
มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย IPE เกิดขึนเมือมีผเู้ รียนตังแต่ 2
วิชาชีพขึนไปได้มาเรียนรูร้ ว่ มกัน ประกอบด้วยผูเ้ รียนและผูส้ อน
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มาจากวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาชีพอืนร่วม
ด้วยก็ได้ เป้ าหมายของ IPE คือ ทําให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาศักยภาพ
ของตนเองและเสริม สร้างทักษะการทํางานร่วมกับวิชาชีพ อืน
ก่อนจบการศึกษา ผลประโยชน์ทคาดหวั
ี
งให้เกิดขึนจาก IPE คือ
ผูเ้ รียนสามารถนํ าประสบการณ์ จาก IPE ไปพัฒนาตนเองและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในอนาคตร่วมกันหลัง จบ
การศึก ษา (Interprofessional Practice : IPP) และก่ อ ให้เ กิ ด
ผลลั พ ธ์ ท างด้ า นสุ ข ภาพที ดีข ึน ในผู้ ป่ วยหรือ ผู้ ร ับ บริก าร
(Improved Health Outcome) สําหรับประเทศไทย ความสําคัญ
ของ IPE มีความชัดเจนเมือปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
สําหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที 21 (พ.ศ. 2557-2561)
ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา สําหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที 21
และคณะอนุ กรรมการการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (IPE) จาก 9
องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ เข้ามาดําเนินการขับเคลือนนโยบาย
และทิศทางให้เกิด IPE ในสถาบันการศึกษา IPE สามารถจัดใน
หลากหลายรูปแบบตามบริบทของสถาบันการศึกษา เช่น จัดให้
สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นร ะ ดั บ ชั นปี ต้ น ๆ ก่ อ นเข้ า วิ ช า ชี พ (Preprofessional Years) หรือจัดให้สําหรับชันปี ร ะดับวิชาชีพ ก่ อน
สําเร็จการศึกษา (Professional Years) เป็ น ได้ท ังกิจ กรรมใน
รายวิชา ทังในรายวิชาเลือกหรือรายวิชาบังคับ หรืออาจจัดเป็ น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป้ าหมาย IPE ตาม WHO Framework
for Action (2010) คือ การพัฒนาบัณฑิตให้มคี วามพร้อมในการ
ทํางานเป็ นทีม มีความรู้ ทักษะความสามารถ ทัศนคติทดีี โดย
คาดว่าจะเกิดขึนจากการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และการมี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นทีมร่วมกันขณะเรียน (National
Health Professional Education Foundation, 2014)
การทบทวนจากฐานข้อมูล PubMed และจาก Google
Search ตังแต่ ปี พ.ศ. 2543 ได้ท ังหมด 13 การศึกษา และ 1
การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบ ซึงเป็ น Cochrane
Review โดย Reeves และ คณะ (2013) การ ทบทวนของ
Reeves ตังแต่ ปี พ.ศ. 2542-2554 พบการศึกษาทังหมด 15
การศึกษา มี 7 การศึกษาทีพบว่า IPE ให้ผลลัพธ์ทดีี ต่อผูเ้ รียน/
ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้ป่วย คือ เพิมประสิทธิภ าพการสือสาร ลด
ความผิด พลาดทางคลินิ ก เพิมศัก ยภาพของบุ ค ลากรด้ า น
สุขภาพ เพิมพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม และให้ผลลัพธ์ท าง
คลินิกทีดีในผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวาน ขณะทีมี 4 การศึกษาที
ผลลัพธ์เป็ นลักษณะผสมผสานคือ ได้ผลลัพธ์ทดีี ในบางด้าน เช่น
เพิมความพึงพอใจของผูป้ ่ วย เกิดการทํางานทีดีร่วมกัน แต่กลับ

พบว่ า ไม่ เ กิด ผลลั พ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพที ดีต่ อ ผู้ ป่ วย และอีก 4
การศึกษาพบว่าไม่ให้ผลลัพธ์ทีดี วัตถุประสงค์ของการศึกษานี
เพือทบทวนเรือง IPE ทังในด้า นผลลัพ ธ์ (Outcomes) และ
ผลประโยชน์ (Benefit) เพือสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าของ IPE
โดยสรุปเป็ นประเด็นได้ดงั ต่อไปนี
Interprofessional education (IPE) คืออะไร
The UK Centre for the Advancement of Inter
professional Education แห่ง สหราชอาณาจักร (CAIPE, 1997
and 2006) และองค์ก ารอนามัย โลก (WHO, 2010) ได้ใ ห้คํา
นิ ย ามของ IPE ว่า การจัด การเรีย นการสอนร่ ว มสหวิช าชีพ
เกิดขึนเมือมีผู้เ รียนจาก 2 วิช าชีพขึนไปได้เ รียนรู้ร่ว มกัน กับ
วิชาชีพอืน เรียนรูจ้ ากวิชาชีพอืน และเรียนรูเ้ กียวกับวิชาชีพอืน
(With, From and About ซึ งกิ จ กรรม IPE ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด 3
ลั ก ษณะนี ) เพื อให้ เ กิ ด ความ ร่ ว มมื อ ใน การทํ า งา นที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาผลลั พ ธ์ ท างด้ า นสุ ข ภาพให้ ก ั บ
ผูร้ บั บริการ และมุ่งพัฒนาความร่วมมือและคุณภาพในการดูแล
ผู้ ป่ วย องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2010) และ Canadian
Interprofessional Health Collaborative ( CIHC, 2010) แ ห่ ง
ประเทศแคนาดา ได้ร ะบุ ว่า IPE เป็ น กระบวนการพัฒนาการ
เรียนรูก้ ารทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีการใช้ความรูใ้ นวิชาชีพของ
ตน โดยยึด ผู้ ป่ วย ผู้ ร ับ บริก าร ครอบครัว และชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลาง เพือให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ และใน
ปี 2016 Teodorczuk และคณะ ได้อธิบายเพิมเติมเพือให้เข้าใจ
ระหว่างคําว่า IPE ซึงนิยามจาก CAIPE และ Multiprofessional
education ซึงคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีผู้เ รียน
หล า ยวิ ช า ชี พ ม า รวม กั น (Multi- professional) แ ต่ ไ ม่ พบ
ปฏิสมั พันธ์ทครบทั
ี
ง 3 ลักษณะ (With, From and About) จึงมี
แนวโน้ ม ทีจะประสบความสํา เร็จ หรือ เกิด ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้
แ บ บ ส ห วิ ช า ชี พ ใ น ผู้ เ รี ย น ( Interprofessional learning
outcomes) ได้น้อย
สําหรับเภสัชศาสตรศึกษามีการให้คาํ นิยาม IPE และ
สมรรถนะทีต้องการในผูเ้ รียนชัดเจน ปี พ.ศ. 2548-2549 เมือ
American Association of Colleges of Pharmacy ( AACP)
ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ Council of Faculties Interprofessional
Education Task Force ขยายคํานิยาม IPE จาก CAIPE ว่าเป็ น
การร่วมของทังผูส้ อนและผูเ้ รียนจาก 2 วิชาชีพด้านสุขภาพหรือ
สาขาวิช าชีพ พืนฐานอืนๆ ทีมาร่ ว มกัน สร้า งและสนั บ สนุ น
สภาพแวดล้อ มของการเรีย นรู้ร่ ว มกัน เป้ าหมายเพือพัฒนา
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ความรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติ ที ส่ ง ผลให้ เ กิด พฤติก รรมและ
สมรรถนะในการทํางานเป็ นทีมสหวิชาชีพ ตามหลักการ IPE
ควรบู ร ณาการเข้ า สู่ ต ลอดหลั ก สู ต ร ทั งในแนวราบและ
แนวดิง (Buring et al., 2009) ในปี พ.ศ. 2558 International
Pharmaceutical Federation หรือ FIP ได้อธิบาย IPE ในบริบท
ของงานเภสัชกรรม โดยเห็นด้วยว่า IPE เป็ นการเตรียมบุคลากร
ด้านสุขภาพให้พร้อมไปสู่การปฏิบตั งิ านร่วมกันแบบสหวิชาชีพ
และการปฏิบตั ริ ่วมกันนันจะเพิมความเข้มแข็งของระบบบริการ
สุขภาพ และนําไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยให้
ดียงขึ
ิ น ด้วยการนํ าทักษะ ความรู้ของแต่ล ะวิช าชีพ ทีมีม าใช้
เพือให้บริการผูป้ ่ วยร่วมกันเป็ นทีมหนึงเดียวอย่างเต็มที ผลลัพธ์
คือผู้ป่วยพึง พอใจมากขึน เพิมประสิท ธิภ าพการบริก ารให้ด ี
ยิงขึน และลดต้นทุ นด้า นสุขภาพได้ม ากขึน IPE เหมาะอย่าง
มากในการสร้า งทีม ทีต้อ งเผชิญ กับ บริก ารสุข ภาพทีมีค วาม
ซับซ้อนมากขึน ร่วมกับการเติบโตของเทคโนโลยีและการบริการ
รักษาทางการแพทย์ท ีก้า วกระโดด และอัต ราการขาดแคลน
บุคลากรสุขภาพทีจะมีแนวโน้มเพิมมากขึน สําหรับเภสัชศาสตร
ศึ ก ษาในประเทศไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามได้รเิ ริมจัดกิจกรรม IPE ตังแต่ปีการศึกษา 2558
จนถึง ปั จ จุ บ ัน โดยกํ า หนดประเด็น การเรีย นการสอนแบบ
สหวิชาชีพตามปรัชญาของสถาบันแห่งการรับใช้สงั คมคือ การ
เยียมบ้านผูป้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ สําหรับนิสติ ชันปี ที 2
ต่อเนืองถึงปี 3 โดยนิสติ รุ่นแรก เป็ นความร่วมมือของ 3 คณะ
คื อ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ แ ล ะ คณ ะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผัง เมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (Tongsiri et al., 2016) และในปั จจุบนั ได้ขยายเพิม
เป็ น 6 คณะ คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามลําดับ ทังนีในปี การศึกษา 2561
มีการทําความร่วมมือกับ The University of Maryland School
of Pharmacy ได้ จ ั ด โ คร ง กา ร Interprofessional Education
(IPE) Home-Care Visits: Lessons Learned from IPE program
in Thailand ภายใต้ความร่วมมือของ US-Thai Consortium จัด
กิจกรรม IPE เยียมบ้านผูป้ ่ วย ระหว่างผูเ้ รียนจาก University Of
Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 วิช าชีพ คือ แพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพละ 1
คน รวมทังหมด 4 คน กับผูเ้ รียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเทศไทย 6 วิชาชีพ วิชาชีพละ 2 คน รวม 12 คน ทํากิจกรรม
IPE ร่ว มกัน อย่างต่ อเนื องเป็ น เวลา 5 วัน ผลลัพธ์ของความ
ร่วมมือครังนี ทําให้ผู้เรียนจากทัง 2 ประเทศ เกิดความรู้และ

แนวคิดเรืองการเยียมบ้านด้วยมุมมองทีเป็ นองค์รวม เกิดทักษะ
การทํางานเป็ นทีม การสือสารภายในทีมให้เข้าใจ การสือสารกับ
ผูป้ ่ วย การเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม และการคิดริเริมสร้างสรรค์เพือ
เพิมคุณ ภาพชีวิต แก่ผู้ป่ วยทีบ้า น รวมทังทัศ นคติทีดีใ นการ
ทํางานร่วมสหวิชาชีพ
Barr & Brewer (2012 อ้ า งอิ ง ใน CAIPE, 2013) ได้
กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อน IPE ว่ามีหน้าทีในการจัดเตรียมการ
เรีย นการสอน อาจร่ว มกัน วางแผนหรือ พัฒ นาการสอนเพือ
สนับสนุ นและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
ของผู้เ รียนทุ กคน การวางแผนการสอนล่ วงหน้ าร่วมกัน ของ
ผูส้ อนทีมาจากหลากหลายวิชาชีพจะช่วยทํา ให้มโี อกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูร้ ่วมกันของผูเ้ รียนมากยิงขึน เฟรนค์
และคณะ (Frenk et al., 2011 cited in CAIPE, 2013) ได้กล่าว
ว่า การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพนันมีการดําเนินการ
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เพือขับเคลือนการดูแลผูป้ ่ วยมี
ประสิทธิภาพมากขึน เกิดประสิทธิผลและความคุม้ ค่า เนืองจาก
ในปั จจุบนั ปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน มี
ความซับซ้อนมากขึน Teodorczuk และคณะ (2016) ได้สรุปว่า
IPE เป็ นการศึกษาสําหรับบุ คลากรด้านสุขภาพทีสํา คัญอย่า ง
มากในการเชือมระหว่า งการเรียนการสอนทีดีกบั การปฏิบัติ
วิชาชีพทางคลินิกทีดี ดังนัน IPE จึงควรมีลกั ษณะ เป็ นโครงการ
ทีมีการกําหนดโครงสร้างทีชัดเจนและมีบริบทให้เกิดการปฏิบตั ิ
จ ริ ง ( a programmatic, structured and contextually based
authentic approach) ซึงท้า ทายต่ อ การจัดการเรียนการสอน
แบบดังเดิม และการจัด เตรีย มที ม ผู้ ส อนทางคลินิ ก ให้ ม ี
ประสบการณ์ IPE เพือใช้เตรียมการเรียนการสอนเชิงปฏิบตั ใิ ห้
ผูเ้ รียนได้ดยี งขึ
ิ น
กลุ่มเป้ าหมายและผลลัพธ์ของ IPE (Target groups and
Outcomes of IPE)
การทบทวนจาก 13 การศึก ษาและ 1 การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ พบว่า ทุ กการศึกษาเน้ นประเมิน
ผลลัพธ์ต่อผูเ้ รียน มี 5 การศึกษาประเมินผลลัพธ์ทงต่
ั อผู้เรียน
และผู้ส อน และมี 3 การศึก ษาทีประเมิน ผลลัพ ธ์ ต่ อ ผู้ป่ วย/
ผู้รบั บริการและผูด้ ูแล โดยรายละเอียดของกลุ่ม เป้ าหมายและ
ผลลัพธ์ในแต่ละกลุม่ ดังนี
ผู้เ รี ย น (Learners) ทังในวิช าชีพ สายสุ ข ภาพและ
วิช าชีพอืน เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
กิ จ ก ร ร ม บํ า บั ด กา ย ภ า พ บํ า บั ด ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
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ผู้ ส อน (Educators) ได้ แ ก่ อาจารย์ ใ นสถ าบั น
การศึก ษา อาจารย์ แ หล่ ง ฝึ ก ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านวิช าชีพ ซึ งเป็ น
ผู้ท ีมีบ ทบาทในการเป็ น ผู้ให้คํา แนะนํ า ส่ง เสริม (Guidance/
Facilitator) ให้เกิดโอกาสในการเรียนรูร้ ว่ มสหวิชาชีพของผูเ้ รียน
การเรีย นรู้จ ากผู้ เ รีย นและผู้ ส อนจากวิช าชีพ อืนๆ มาปรับ
ประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รียนในวิชาชีพของตน ผลลัพธ์ในผูส้ อน ได้แก่
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน IPE สามารถใช้ IPE
เป็ นเครืองมือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของผูเ้ รียนทีมาจากหลาย
วิชาชีพเพือสะท้อนกลับและส่งเสริมให้ทมี มีศกั ยภาพมากยิงขึน
ได้เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค การจัด การเรี ย นการสอนใหม่ ๆ หรื อ ได้
มาตรฐานการสอนแบบใหม่ รวมทังได้โอกาสเรียนรูแ้ ละทํางาน
ร่วมกับผู้ส อนจากวิช าชีพมากยิงขึน เกิด การแลกเปลียนและ
พัฒนาแนวคิดและทัศนคติในการทํางานเป็ นทีมสหวิชาชีพได้ดี
ขึน
ผู้รบั บริ การและผู้ดแู ล (Service users and carers)
ได้แ ก่ ผู้ป่ วย ผู้ดูแ ล และสมาชิก ในครอบครัว ที เข้า ร่ ว มใน
กิจกรรม IPE โดยผลลัพธ์ทีนิยมศึกษา คือ ความพึง พอใจของ
ผูป้ ่ วยต่อการให้บริการของผูเ้ รียน ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
วางแผนและการแก้ปั ญหาสุ ข ภาพของทีม สหวิช าชีพ เพือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
จากการทบทวนผลการจัด การเรีย นการสอนร่ ว ม
สหวิชาชีพทีผ่านมา พบว่าผลลัพธ์ในทัง 3 กลุม่ เป้ าหมายเป็ นไป
ในทางทีดีขนึ โดยในแต่ละการศึกษามีการประเมินผลลัพ ธ์ดงั
แสดงได้ตามตารางที 1 ตารางที 2 และตารางที 3 ตามลําดับ
ดังนี

วิศ วกรรมศาสตร์ เป็ นต้ น โดยองค์ก ารอนามัย โลก (WHO,
2010) ได้ระบุผลลัพธ์ของ IPE ทีควรเกิดขึนในผูเ้ รียนทังในด้าน
ความรู้ ทักษะหรือพฤติกรรม และทัศนคติ โดยมี 6 ผลลัพธ์หลัก
ดังนี 1) ทํางานเป็ นทีม (Teamwork) คือ สามารถเป็ นผูน้ ํ าและ
ผูต้ ามทีดี รูอ้ ปุ สรรคของทีม และหาวิธกี ารจัดการได้ 2) รูบ้ ทบาท
และหน้าที (Roles and Responsibilities) มีทกั ษะ มีความรู้ โดย
รูบ้ ทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพตนเองต่อวิชาชีพอืน
3) มีทกั ษะการสือสารทีดี (Communication) สือสารภายในทีม
ให้ เ ข้ า ใจและเกิด การตั ด สิน ใจและปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
4) เรียนรู้ได้ดแี ละสามารถสะท้อนกลับ ระหว่างกันได้อ ย่า งดี
(Learning and critical reflection) รวมถึ ง มีค วามสัม พัน ธ์ ท ีดี
ภายในทีม ส่งต่อ ถ่ายทอดแลกเปลียนความรูร้ ่วมกับวิชาชีพอืน
ได้ 5) สร้า งความสัม พันธ์ท ีดีก ับผู้ป่ วย และให้ความสนใจกับ
ความต้องการของผูป้ ่ วย (Relationship with, and recognizing
the need of the patient) และการสร้างการมีส่วนร่วมของญาติ
ผู้ดูแล และชุม ชน 6) มีจริยธรรม เข้าใจมุ ม มองของวิชาชีพอืน
และตนเอง และให้ความสํา คัญ กับ ทุ ก คนอย่า งเท่ า เทีย มกัน
(Ethical practice) ซึ งคณะอนุ ก รรมการการศึ ก ษาแบบสห
วิชาชีพของประเทศไทย (2559) ได้กาํ หนดผลลัพธ์สอดคล้องกับ
WHO โดยมี 5 ด้ า นหลั ก คื อ 1) การทํ า งานเป็ นที ม ที มี
ประสิทธิภ าพ (Teamwork) 2) การรู้บ ทบาทหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของทีม ของแต่ละวิชาชีพ และการให้เกียรติกนั และ
กั น (Roles & Responsibility and Respect) 3) กา ร เรี ย น รู้
ร่วมกัน และการสะท้อนกลับ ระหว่า งกัน ภายในทีม (Learning
and Reflection) 4) การมีภาวะผู้นําของการทํางานในทีม และ
การตัดสินใจ (Team Leadership) และ 5) การมีจริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน (Ethical concern)
ตารางที 1 ผลลัพธ์ของ IPE ทีมีต่อผูเ้ รียน (n=13)

Kay Tucker, 2003
(UK)

-แพทยศาสตร์ (ชันปี 3)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 3)
-พยาบาลศาสตร์ (อนุปริญญา)
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Ruth McNair, 2005
(Australia)

Relationship with/
and recognizing the
need of patient
Ethical practice

Learning and Critical
reflection

n

Communication

Type of learners

Team work

Study

Roles and
responsibility

Outcomes

-แพทยศาสตร์ (ชันปี 5-6)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 3-4)
-สรีรวิทยา (ชันปี 4)
-เภสัชศาสตร์ (ชันปี 4)
Cooper et al., 2005
-แพทยศาสตร์ (ชันปี 1)
(UK)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 1)
-กิจกรรมบําบัด (ชันปี 1)
-กายภาพบําบัด (ชันปี 1)
Jakobsen et al., 2009 (Denmark) -กิจกรรมบําบัด
-กายภาพบําบัด
ระดับคลินิก
-แพทยศาสตร์
-พยาบาลศาสตร์
Janson et al., 2009
-แพทยศาสตร์ (Resident ปี 2 และ 3)
(USA)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 2)
-เภสัชศาสตร์(ชันปี 4)
Chua et al., 2015
-แพทยศาสตร์ (ชันปี 1)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 1)
(Singapore)

91

✓

✓

✓

237

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

221

✓

✓

✓

✓

✓

352

✓

✓

✓

Hamada et al., 2019 (Japan)

-แพทยศาสตร์ (ชันปี 2)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 2)
-กายภาพบําบัด (ชันปี 2)
-กิจกรรมบําบัด (ชันปี 2)
-รังสีวทิ ยา (ชันปี 2)
Groessl & Vanden houten, 2019 -พยาบาลศาสตร์ (RN-to-BSN)
(USA)
-สังคมสงเคราะห์ (ระดับปริญญาโท)

42

✓

✓

✓

137

✓

✓

✓

✓

✓

สุณี เศรษฐเสถียร และคณะ, 2558
(โรงพยาบาลอุดรธานี)
(Sethasathien et al., 2015)

86

✓

✓

✓

-แพทยศาสตร์ (ชันปี 4)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 4)
-กิจกรรมบําบัด (ชันปี 4)
-กายภาพบําบัด (ชันปี 4)

6

✓

✓

✓

✓
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อิสยา จันทร์วทิ ยานุชติ , 2560
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ) (Janwitayanuchit et al.,
2017)

-เทคนิคการแพทย์
-พยาบาลศาสตร์
-เภสัชศาสตร์
กิจกรรม
เสริม
-กายภาพบําบัด
หลั
กสูตร
-สังคมสงเคราะห์
ผูเ้ รียนตาม
และสวัสดิการสังคม
สมัครใจ
-นิเทศศาสตร์
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิรนิ าถ ตงศิรแิ ละคณะ, 2559
-แพทยศาสตร์ (ชันปี 2-3)
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
-เภสัชศาสตร์ (ชันปี 2-3)
(Tongsiri et al., 2016)
-สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ชันปี 2-3)
ชนัตถา พลอยเลือมแสงและคณะ, -แพทยศาสตร์ (ชันปี 2)
2562
-เภสัชศาสตร์ (ชันปี 2)
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 2)
-สัตวแพทยศาสตร์ (ชันปี 2)
(Ploylearmsang et al., 2019)
-วิทยาการสารสนเทศ (ชันปี 2)
-สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ชันปี 2)
ธวัชชัย ยืนยาว และคณะ, 2562
-พยาบาลศาสตร์ (ชันปี 2 ขึนไป)
(สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา -สาธารณสุขศาสตร์ (ชันปี 2 ขึนไป)
จังหวัดสุรนิ ทร์ 3 สถาบัน)
-วิศวกรรมศาสตร์ (ชันปี 2 ขึนไป)
(Yuenyow et al., 2019)

Relationship with/
and recognizing the
need of patient
Ethical practice

Learning and Critical
reflection

n

Communication

Type of learners

Team work

Study

Roles and
responsibility

Outcomes

n/a

✓

✓

✓

✓

✓

232

✓

✓

✓

✓

✓

492

✓

✓

✓

✓

✓

90

✓

✓

✓

✓

ตารางที 2 ผลลัพธ์ของ IPE ทีมีต่อผูส้ อน (n=5)

Kay Tucker, 2003
(UK)

Type of educators

ผูป้ ฏิบตั งิ านวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
-แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เวชกิจฉุ กเฉิน
7

Understanding
individual
student
Innovation/new
teaching
standard
Interprofessional
practice/learning

Study

Satisfaction on
IPE outcome

Outcomes

✓

✓
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Type of educators

สุณี เศรษฐเสถียร และคณะ, 2558
(โรงพยาบาลอุดรธานี) (Sethasathien
et al., 2015)
อิสยา จันทร์วทิ ยานุชติ และคณะ,
2560
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ) (Janwitayanuchit et al.,
2017)
ศิรนิ าถ ตงศิร ิ และคณะ, 2559
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (Tongsiri
et al., 2016)
ชนัตถา พลอยเลือมแสง และคณะ,
2562
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
(Ploylearmsang et al., 2019)

อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
-กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
-เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กายภาพบําบัด สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
-แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ฯ

✓

อาจารย์สถาบันการศึกษาและบุคลากรสุขภาพใน
พืนที
-แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ สัตว
แพทยศาสตร์
-เจ้าหน้าทีศูนย์บริการสุขภาพในพืนที

Understanding
individual
student
Innovation/new
teaching
standard
Interprofessional
practice/learning

Study

Satisfaction on
IPE outcome

Outcomes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตารางที 3: ผลลัพธ์ของ IPE ทีมีต่อผูร้ บั บริการและผูด้ แู ล (n=3)
Study
อิสยา จันทร์วทิ ยานุชติ และคณะ, 2560
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
(Janwitayanuchit et al., 2017)
ศิรนิ าถ ตงศิร ิ และคณะ, 2559
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (Tongsiri et al.,
2016)
ชนัตถา พลอยเลือมแสง และคณะ, 2562
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (Ploylearmsang
et al., 2019)

Type of Service users

Outcomes
Satisfaction
Satisfaction on
on IPE
Student’s plan/solution
service
for their QoL

ผูป้ ่ วย

✓

ผูป้ ่ วยสูงอายุ
อสม.

✓

ผูป้ ่ วยสูงอายุ
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยหรือสมาชิกใน
ครอบครัว

✓

8

✓
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จากตารางที 1-3 เพื อให้ เ ห็ น จุ ดเด่ น ของ แต่ ละ
การศึ ก ษาที ชัด เจนมากขึน จึ ง ได้ ส รุ ป การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ และการศึ ก ษาในประเทศไทย
รายละเอียดดังนี

กิ จ ก ร ร ม บํ า บั ด ใ น University of Liverpool ซึ ง กิ จ ก ร ร ม
ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพ e-learning และการจัด
workshop เพิมทักษะการทํางานเป็ นทีมสหวิชาชีพ ผลลัพธ์ใน
ผู้ เ รีย นที เพิมอย่ า งมีนั ย สํา คัญ คือ การทํ า งานเป็ นทีม การ
ตระหนักถึงความร่วมมือกัน และเชือมโยงไปถึงประสิทธิผลของ
การให้บริการ เพิมความมันใจต่ อ วิช าชีพ ของตน และเข้า ใจ
วิชาชีพอืน จุดเด่นคือผูเ้ รียนเข้าสูร่ ะดับวิชาชีพการตัดสินใจทาง
คลินิกมากขึน และมีการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการจัด IPE
การศึ ก ษาในประเทศเดนมาร์ ค ปี พ.ศ. 2552
(Jakobsen et al., 2009) จัดการเรียนการสอน IPE ในนักศึกษา
สายวิท ยาศาสตร์สุขภาพ 4 คณะ จุดเด่นคือจัด IPE ระดับชัน
คลินิ ก ทีปฏิบัติง านกับ ผู้ป่ วยจริง ในโรงพยาบาล Holsterbro
แผนกศัล ยกรรมกระดูก และข้อ ได้แ ก่ แพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบําบัด นักสรีรวิทยา ภายใต้การสนับสนุนจากบุคลากร
ภายในโรงพยาบาล มีการประเมินผลลัพธ์โดยการการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์แบบกึงโครงสร้างทัง Focus groups
interviews และ In-depth interviews ผลลัพธ์ของ IPE ต่อผูเ้ รียน
คือ มีท ักษะการทํางานร่วมสหวิช าชีพ มีความเชียวชาญทาง
คลินิ ก เรีย นรู้ว ิช าชีพ อืน รู้บ ทบาทหน้ า ทีของแต่ ล ะวิช าชีพ
ทํ า งานเพือให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ป่ วย และเพิมทัศ นคติ ท ีดี
ระหว่างวิชาชีพ
การศึกษาในประเทศสิ งคโปร์ ปี พ.ศ. 2552 การจัด
IPE conference ให้กับ ผู้เ รีย นจาก 2 วิช าชีพ คือ แพทย์ และ
พยาบาล ชันปี ท ี 1 จํา นวน 352 คน มีการประเมิน ผลลัพธ์ใน
ผู้เรียนด้วยแบบสอบถามตอบเอง ถึงทัศนคติท มีี ต่อ IPE ซึงมี
หัว ข้อ หลัก คือ 1) การทํ า งานเป็ นทีม และความร่ ว มมื อ กัน
(Teamwork and Collaboration) 2) การเรียนรู้วิช าชีพอืนและ
เข้ า ใจวิช าชีพ ตนเอง (Professional Identity) 3) การเข้า ใจ
บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง วิ ช า ชี พ ( Role and
Responsibility) จุ ด เด่ น คื อ เป็ น IPE ในผู้ เ รี ย นชั นปี หนึ งที
เสริมสร้างแนวคิดให้เข้าใจ IPE ตังแต่เริมเข้ามหาวิทยาลัย
การศึกษาในประเทศญีปุ่ น ปี พ.ศ. 2562 (Hamada
et al., 2019) มีการนํ า IPE ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบทีม
(Team-Based Learning, TBL) จุดเด่น คือ เป็ นการศึกษาแบบ
Randomized controlled study เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ า ง
multiprofessional group กั บ uniprofessional group โ ด ย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแบบหลายวิช าชีพ แบบ IPE เป็ นนั ก ศึก ษาคณะ
แพทยศาสตร์จ ากมหาวิท ยาลัย แห่ ง หนึ ง และนั ก ศึก ษาสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพอืนอีก 4 คณะ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง

การศึกษาในต่างประเทศ
การศึกษาในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2546 (Tucker
K, Wakefield A, Boggis C, Lawson M, Roberts T, 2003) ทํ า
การประเมินผลลัพธ์ของ IPE ในนักศึกษา 2 วิชาชีพ ซึงอยูใ่ นชัน
ปี 3 รวมทังหมด 113 คน เป็ นนั กศึกษาแพทย์ (n=41) และ
นั กศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ป ริ ญ ญา ต รี ( n= 43) แ ล ะ นั กศึ ก ษ า
ประกาศนียบัตรพยาบาล (n=29) ในมหาวิทยาลัย Manchester
โดยผู้ เ รีย นได้ฝึ ก ปฏิบ ัติแ บบเวีย นฐานฝึ ก จํ า ลอง จากนั น
ประเมินผลของ IPE โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาก่อนและหลัง การเรียน IPE พบว่าช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูม้ ากขึน เพิมความมันใจ เข้าใจบทบาทวิชาชีพอืน
และต้องการพัฒนาตนเอง ผูส้ อนได้ประเมินการจัด IPE ผลคือ
ได้รูปแบบการเรียนทีสร้างมาตรฐานการสอนเพือให้ผเู้ รียนเกิด
ทัก ษะทางคลินิ ก เพิมขึน จุ ด เด่ น คือ มี ก ารประเมิ น ผลลัพ ธ์
เปรียบเทียบก่อนและหลัง และประเมินทังผูเ้ รียนและผูส้ อน
การศึ ก ษาในประเทศออสเตรเลี ย ปี พ.ศ. 2548
(Mcnair R, Stone N, Sime J, Crutis C., 2005) มีการจัด Pilot
IPE ให้ก ับ ผู้เ รีย นชันคลิ นิ ก ทีต้ อ งไปฝึ ก ปฏิบัติง าน 4 สาขา
วิช าชีพสายสุขภาพ คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สรีรวิท ยา
และจํ า นวน 91 คน ในโรงพยาบาลชนบทของรัฐ วิก ตอเรีย
ประเทศออสเตรเลีย จํา นวน 2 สัป ดาห์ เป็ น การศึก ษาแบบ
before-after quasi-experimental design ให้ ผู้ เ รี ย นประเมิ น
ตนเองจากแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วม IPE ข้อมูลที
ได้จดั เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ ทังนีมีการวัดผลลัพธ์ในผูเ้ รียนได้แก่
ความพึงพอใจต่อการเรียน IPE ทักษะและความรูใ้ นการทํางาน
เป็ นทีม ความเชือต่อคุณค่าในการปฏิบตั งิ านสหวิชาชีพ พัฒนา
ศักยภาพความร่วมมือในการทํางาน และความตังใจทีจะทํางาน
ในพืนทีชนบท กระบวนการสอนและการประเมินผลมีประโยชน์
ต่ อ IPE ในอนาคต จุ ด เด่ น คื อ ผลลั พ ธ์ ต่ อ ผู้ เ รี ย นในพื นที
ปฏิบตั งิ านจริง
การศึ ก ษาในประเทศสหราชอาณาจัก ร ปี พ.ศ.
2548 (Cooper H, Spencer-Dawe E, McLean E., 2005) เป็ น
การจัด IPE ให้กบั ผูเ้ รียน 4 วิชาชีพ ชันปี ที 1 จํานวน 237 คน
ได้ แ ก่ แพทย์ พยาบาล เภสัช และนั ก กายภาพหรื อ นั ก
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จํานวน 42 คน ทําการประเมินความพร้อมของผู้เรียนต่ อการ
เรียนร่วมสหวิชาชีพ ทังก่อน-หลังเข้าร่วม IPE ร่วมกับ TBL โดย
การใช้แบบสอบถาม พบว่าการเรียนแบบสหวิชาชีพทําให้ผเู้ รียน
มีความพร้อมต่อการทํางานสหวิชาชีพ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ. 2562
(Groessl JM. and Vandenhouten CL, 2019) เรืองการประเมิน
ทัศนคติและความพร้อมของผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติวชิ าชีพ แบบสหวิช าชีพ ทําการศึกษาในผู้เ รียน 2
วิชาชีพ คือนักศึกษาพยาบาล RN-to-BSN 102 คน และผูเ้ รียน
ระดับปริญญาโท สาขาสัง คมสงเคราะห์ จํา นวน 35 คน รวม
ทังหมด 137 คน ประเมิน ผู้เ รีย น ใน 6 ด้า นหลัก คือ 1) การ
ทํ า งานเป็ นทีม และความร่ ว มมื อ กั น 2) การให้ ผู้ ป่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง 3) รู้สกึ คุณลักษณะของวิช าชีพ 4) ความพร้อมต่อ
การเรียนรูแ้ บบสหวิชาชีพ 5) การให้แพทย์เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน และ 6) การให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ คุ ณ ภาพของ
กระบวนการให้บริการ ซึงผลการศึกษาพบว่าทัง 2 วิชาชีพพร้อม
ต่อการเรียนแบบสหวิชาชีพ จุดเด่นคือมีการประเมินผลลัพธ์ท ี
ครบทัง 6 ด้านตามที WHO กําหนด

สือสารระหว่ า งกัน ทีดี ภาวะผู้นํ า และการวางแผนและการ
แก้ปัญหาให้ผปู้ ่ วยอย่างสร้างสรรค์ จุดเด่นคือมีวิชาชีพทีไม่ใช่
สายสุขภาพมาร่วม IPE และ IPE อยูใ่ นรายวิชาของหลักสูตร
การศึ ก ษาเรื องการจั ด การความรู้ เ รื อง IPE
( Knowledge management; KM) ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ใน
ผู้เรีย นจากคณะเทคนิ คการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะกายภาพบํ า บัด คณะสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์และ สวัสดิ การสังคม คณะนิ เทศศาสตร์
และคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย หัว
เฉี ยวเฉลิ มพระเกี ย รติ (Janwitayanuchit et al., 2017) จุดที
น่ า สนใจคือ เป็ นการจัด IPE เป็ นกิจ กรรมเสริม หลัก สู ต รให้
นักศึกษาสายวิท ยาศาสตร์สุขภาพและไม่ ใช่สายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยการออกเยียมบ้านและระดมสมองสร้างนวัตกรรม
ร่วมสหวิชาชีพ โดยมีการประเมินผลลัพธ์ในผูเ้ รียนตามผลลัพธ์
ของ WHO และประเมินผลลัพธ์ในผู้ป่วยคือ ประเมินความพึง
พอใจในการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมเยียมบ้ า น จุ ด เด่ น คือ ความ
หลากหลายของผู้เ รียนทีเพิมมุ มมองในการทํางานทีมมากขึน
และมีประเมินผลลัพธ์ในผูป้ ่ วย แม้ IPE จะไม่อยูใ่ นหลักสูตร
การศึกษาเรืองการจัดการเรียนการสอนร่ วมสห
วิ ช าชี พ เพื อการดูแ ลผู้ป่ วยสูงอายุ ที บ้า น : ความร่ ว มมื อ
ระหว่าง 6 คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม
(Ploylearmsang et al., 2019) โดยจัด IPE ในนิสติ ชันปี ที 2 จาก
ทัง 6 คณะในสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จํานวน 492 คน โดยเป็ นกิจกรรมในหลักสูตรทีทุ กคน
ต้องเข้าร่วม จัดให้นสิ ติ ได้ลงเยียมบ้านผูส้ งู อายุในชุมชนจริง และ
ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพือเพิมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย ประเมิน
ผลลัพธ์ในผู้เรียน คือการทํางานเป็ นทีม การสือสารทีดี ภาวะ
ผูน้ ํา การแก้ปัญหาทีสร้างสรรค์ และการวางแผนให้ผปู้ ่ วย ทังนีมี
การประเมินผลลัพธ์ในผูร้ บั บริการโดยผูส้ งู อายุหรือ/และผูใ้ ห้การ
ดูแลถึงความพึงพอใจของการทํางานของนิสติ ในแต่ละประเด็น
และทําการถอดบทเรียนในกลุม่ ผูส้ อนเพือประเมินความพึงพอใจ
และแนวทางในการพัฒนารูปแบบ IPE ในรอบต่อไป
จุดเด่นคือมีผู้เรียนหลากหลายทังในสายสุขภาพและ
สายอืน และเป็ นการทํางานจริงในพืนทีชุมชน มีการเตรียมการ
อย่างมาก

การศึกษาในประเทศไทย
การศึกษาเรืองรูปแบบการเรียนแบบสหวิ ชาชีพ ณ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี (Sethasathien
et al., 2015) จัด IPE ในนักศึกษาชันปี ท ี 4 สายวิท ยาศาสตร์
สุขภาพ คือ แพทย์ พยาบาล กายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด
ณ กลุ่ ม งานเวชกรรมฟื นฟู โรงพยาบาลอุ ด รธานี ในผู้ป่ วย
อัม พาตครึงซีก จากโรคหลอดเลือ ดสมองในระยะฟื นฟู โดย
ประเมินผลลัพธ์ต่อนิสติ และประเมินความคิดเห็นของอาจารย์
ประจํ า กลุ่ ม โดยการสัม ภาษณ์ ได้ผ ลว่ า การจัด IPE ช่ ว ยให้
อาจารย์เ ห็ น จุ ด เด่ น -จุ ด ด้อ ยของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะราย ซึ งมี
ประโยชน์ ในการดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึ กปฏิบตั งิ านต่อไป
และพึงพอใจในการสอนแบบ IPE เนืองจากไม่เพิมภาระงานเดิม
จุดเด่นคือเป็ น IPE ทีเพิมทักษะทางคลินกิ ในสถานทีปฏิบตั งิ าน
การศึกษาเรืองการจัดการเรียนการสอนร่ว มสห
วิ ช าชี พ เพื อการดู แ ลผู้ป่ วยที บ้ า นด้ ว ยหัว ใจความเป็ น
มนุษย์: ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิต
ศิ ลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Tongsiri et al., 2016) เป็ น
การจัด IPE ให้นิสติ ชันปี ท ี 2 และต่อเนืองถึงปี ที 3 จาก 3 คณะ
จํานวน 232 คน ผลลัพธ์ในผูเ้ รียน ไก้แก่ การทํางานเป็ นทีม การ
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การศึกษาเรืองผลการจัดการศึกษาแบบสหวิ ชาชี พ
ต่ อ การรับ รู้ แ ละเข้ า ใจบทบาทตามสาขาวิ ช าชี พและ
ความสามารถในการทํางานเป็ นที มของวิ ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร์ (Yuenyow et al., 2019) จัด IPE เป็ น
กิจกรรมนอกหลัก สูตร ทํ า การศึกษาแบบกึงทดลอง (QuasiExperimental Research) แบบกลุ่ม เดีย ววัด ก่ อ นหลัง การจัด
การศึ ก ษา IPE (One Group Pretest-Posttest Design) โดย
กลุ่มตัวอย่างโดยความสมัครใจเข้าร่วม และเป็ นนักศึกษาชันปี ท ี
2 ขึนไป ประกอบด้วยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพร่วมกับ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้กรณีศกึ ษาเรืองการ
ป้ องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สงู อายุ จุดเด่นคือมีผู้เรียนทังใน
และนอกสายสุขภาพ เพิมมุมมองและมีการใช้กรณีศกึ ษาทีเพิม
การมีสว่ นร่วมระหว่างวิชาชีพได้ดยี งขึ
ิ น
ผลประโยชน์ ของการจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิ ช าชี พ
(Benefits of IPE)
จากการทบทวนการศึ ก ษา พบว่ า ผลประโยชน์ ท ี
คาดหวังจะให้เกิดขึนเนืองจาก IPE ขึนกับกลุม่ เป้ าหมาย 3 กลุม่
คือ 1) ผู้ป่ วย/ผู้ร ับ บริก ารและผู้ดูแ ล 2) ผู้ใ ห้บ ริก ารหลัง จบ
การศึกษา IPE 3) สถาบันการศึกษา มีดงั นี
ผลประโยชน์ ต่อผู้ป่วย/ผูร้ บั บริการและผูด้ แู ล
(Benefits for patient/service user and carers)
การบทความของอิล ลิง เวอร์ ธ และชิล วานายาแกม
(Illingworth & Chelvanayagam, 2007) แนวคิด ของสมาพัน ธ์
เภสัชกรรมนานาชาติ (FIP, 2015) และ Teodorczuk และคณะ
(2016) ได้ก ล่ า วถึง ผลประโยชน์ ข อง IPE ว่ า จะเกิด ขึนเมื อ
สามารถทําให้กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยดีขนผลลั
ึ
พธ์ทางสุขภาพ
ของผูป้ ่ วยดีขนึ (Improved healthcare processes and patient
outcomes) แต่เป็ นอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ (Benefit) ทีผูป้ ่ วย
จ ะ ไ ด้ ร ั บ จ า ก IPE ห รื อ ผ ล กร ะ ท บ ข ณ ะ ที ผู้ เ รี ย น อยู่ ใน
สถาบันการศึกษานันยากทีจะพิสูจ น์ ว่า จะก่อให้เ กิดประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อผูร้ บั บริการ และจาก Cochrance Review (2013)
พบว่ายังไม่มรี ปู แบบการศึกษาทีดีมากพอทีจะพิสจู น์ผลกระทบ
ของ IPE (Impact of IPE) ทีส่งผลประโยชน์มาถึงผูป้ ่ วยได้
ผลประโยชน์ ต่อผูใ้ ห้บริ การ
(Benefits for service providers)
บ า ร์ ( Barr, 2000) อ้ า ง อิ ง จ า ก Illingworth &
Chelvanayagam (2007) ได้ก ล่ า วว่ า IPE จะช่ ว ยเสริม สร้า ง
ความมันใจส่วนบุคคลและความมันใจให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ สร้าง
เสริมความเข้าใจทีตรงกันระหว่างวิชาชีพ ทําให้การสือสารทัง

ภายในวิชาชีพเดียวกันและระหว่างวิชาชีพง่ายขึน นอกจากนัน
ฟรี ธ และคณะ (Freeth et al., 1998 อ้ า งอิ ง ใน Illingworth &
Chelvanayagam, 2007) ไ ด้ ร ะ บุ ป ร ะโ ยชน์ ของ IPE ต่ อผู้
ให้บริการในอนาคตไว้ว่า สามารถลดโอกาสเกิดการสือสารทีไม่
ประสบผลสําเร็จ เพิมความมีจริยธรรมและประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการทํางานวิชาชีพ และช่วยป้ องกันการเกิดการกีดกัน
ระหว่างวิชาชีพได้
ผลประโยชน์ ต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Benefits for higher education institutions)
แม็ คคร อ ส กี แ ล ะ โ ร เ บิ ร์ ต สั น ( McCroskey and
Robertson’s, 1999 อ้า งอิง ใน Illingworth & Chelvanayagam,
2007) กล่ า วว่ า IPE เปิ ดโอกาสให้ส ถาบัน การศึก ษาเรีย นรู้
แนวคิดใหม่ เพิมโอกาสให้ผสู้ อนได้ทํางานร่วมกับผูอ้ นื เกิดการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ชุ ม ชน สร้ า งแรงผลั ก ดัน ในการค้ น หา
แหล่ง ข้อมูลในชุม ชน เพิมความเข้าใจในวัฒนธรรมอืนๆ เพิม
ความร่วมมือในการทํางานร่วมกันและสร้างเครือข่า ยระหว่า ง
คณะ นอกจากนัน สถาบันรับรองการศึก ษาเภสัชศาสตร์ข อง
สหรัฐอเมริกา (Accreditation council for pharmacy education,
2018) ได้ร ะบุ ให้ IPE เป็ น หนึงในเกณฑ์ม าตรฐานทีใช้ในการ
พิจารณารับรองและต่ออายุหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์
จากการรวบรวมการศึกษาเกียวกับผลประโยชน์ ของ
IPE ในช่ ว ง 10 ปี (Illingworth, 2017) พบว่า ผลสอดคล้อ งไป
ในทางเดียวกัน คือ ยังคงขาดหลักฐานทีแสดงให้เห็น ว่า IPE
เกิดประโยชน์ต่อทักษะปฏิบตั งิ านวิชาชีพหรือพัฒนาผลลัพธ์ทาง
สุขภาพของผูป้ ่ วยทีดีขนึ มีการประเมินผลประโยชน์ของ IPE อยู่
น้ อย เนืองจากการประเมินผลโครงการยังเป็ นเรืองทีซับ ซ้อ น
ยากทีจะพิสูจน์ ได้ว่าเกิดจาก IPE โดยตรง ต้องใช้เวลานานใน
การประเมิน แต่การศึกษาในปั จจุบนั มีเพียงการศึกษาในระยะสัน
รวมทังอาจเป็ นผลมาจากรูป แบบของวิจัย ทียัง ไม่ เ หมาะสม
รวมทังความแตกต่ า งของรู ป แบบกิจ กรรม IPE การวัด ผล
ประโยชน์ จากการจัด IPE ในแต่ละการศึกษา จึงยังไม่สามารถ
ส รุ ป ไ ด้ อ ย่ า ง แ น่ ชั ด ว่ า IPE ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ผ ลป ร ะ โ ยช น์ ต่ อ
กลุม่ เป้ าหมายได้จริง

บทสรุป
ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากทังหมด 13 การศึกษา
และ 1 การทบทวนวรรณกรรม ทีเกียวข้องกับ IPE พบว่า ทุ ก
การศึก ษาเน้ น ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ต่ อ ผู้เ รีย น มีบ างการศึก ษา
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ต่ อ ทังผู้ เ รีย นและผู้ ส อน และมีส่ ว นน้ อ ยที
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ประเมินผลลัพธ์ต่อผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการและผูด้ แู ล จากการทบทวน
พบว่าผลลัพธ์ต่อทังผูเ้ รียนและผูส้ อนส่วนใหญ่เป็ นไปในทางทีดี
โดยหลังเข้าร่วม IPE ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติต่อการ
ทํางานร่วมระหว่างวิชาชีพทีดีขนึ ผูส้ อนมีความพึงพอใจต่อการ
จัด IPE การศึกษาทีประเมินผลลัพธ์ต่อผูป้ ่ วย/ผู้รบั บริการและ
ผูด้ แู ลยังมีอยู่น้อย ปั จจุบนั ยังไม่สามารถประเมินผลประโยชน์
(Benefit) ของ IPE ทีเกิดขึนจริงได้ เนืองจากเป็ นเรืองทีซับซ้อน
ยากทีจะพิสูจน์ ได้ว่าเกิดจาก IPE โดยตรง ต้องใช้เวลานานใน

การประเมิน ดังนันในการจัดทํา IPE ควรมีการประเมินผลลัพธ์
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย รวมทังควรมีการศึกษาระยะยาว
เพือประเมินผลประโยชน์ของ IPE เพืออาจใช้เป็ นตัวบ่งชีในการ
พิจารณา IPE เข้ามาไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทังนีรูปแบบ IPE
ให้แต่ล ะสถาบันปรับ ให้เ หมาะสมตามบริบทของสถาบัน และ
ลักษณะผูเ้ รียนในแต่ละพืนที สรุปผลลัพธ์และผลประโยชน์ของ
IPE ต่อกลุ่มเป้ าหมายสามารถสรุปได้ดงั แสดงในรูปที 1

รูปที 1: สรุปผลลัพธ์และผลประโยชน์ของ IPE ต่อกลุ่มเป้ าหมาย
(Outcomes and Benefits of Interprofessional Education (IPE))
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