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การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นบทบาทของเภสัชกรในการดูแ ลผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาด้วยยา สภาเภสัชกรรมได้กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เภสัชกรสามารถปฏิบตั งิ านในระบบยาและระบบสาธารณสุขเพือ่
การสร้างเสริมสุ ขภาพ ป้ องกัน รัก ษา ฟื้ นฟู ให้แ ก่ ผู้รบั บริก าร วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและบัณ ฑิต ต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี ) ด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม วิ ธีการดาเนิ นงาน: การวิจยั เชิงคุณภาพนี้มผี ใู้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี ดา้ นการบริบาล
ทางเภสัชกรรม เครื่องมือทีใ่ ช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิ จยั : ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 29 ราย มีผใู้ ช้บณ
ั ฑิต
13 ราย (อายุ 33-50 ปี ) และบัณฑิต 16 ราย (อายุ 25-27 ปี ) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต พบว่าพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ในด้านการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะทีม่ เี พือ่ ใช้ในการทางานจริง และด้านความภูมใิ จในความเป็ นเภสัชกร ผู้ใช้
บัณฑิตพึงพอใจในด้านการสื่อสารกับผูอ้ ่นื และด้านความร่วมมือและประสานงานกับผูอ้ ่นื บัณฑิตพึงพอใจต่อด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบและนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างเชื่อมโยง ด้านค้นหาข้อมูลและศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง สมรรถนะวิชาชีพด้านความแตกต่างระหว่างบัณฑิต
จากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 5 ปี และ 6 ปี ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้ความเห็นว่าบัณฑิต 6 ปี มคี วามสามารถด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและความพร้อม
ในการทางานมากขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ พบว่าพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมมากทีส่ ุด รองลงมาคือด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตแนะนาว่าหลักสูต รควรจัดให้มกี ารฝึ กการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง ความเป็ นผูน้ า การ
คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลการทางานของบัณฑิตเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนบัณฑิตในอนาคต สรุปผลการวิ จยั : ผูใ้ ช้
บัณฑิตและบัณฑิตพึงพอใจต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านคุณธรรมจริยธรรมมากทีส่ ุด รองลงมาคือด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตแนะนาหลักสูตรว่าควรเน้นฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง ความเป็ นผูน้ า และการคิดค้นนวัตกรรม
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Pharmaceutical care includes pharmacists’ roles that provide patient-centered drug therapy. The Pharmacy Council of
Thailand has established the professional pharmaceutical standards in pharmaceutical care that pharmacists will deliver to drug
and public health systems for health promotion, prevention, treatment and rehabilitation. Objectives: To evaluate employers and
pharmacy graduates’ satisfaction with desirable graduate characteristics and professional competencies of graduates from the
Doctor of Pharmacy (PharmD, 6-year program) in pharmaceutical care. Materials and methods: This qualitative research
recruited employers and PharmD graduates from a 6-year program in a pharmaceutical care as informants. The data were
collected using semi-structured interviews and were analyzed using content analysis. Results: Twenty-nine informants were
comprised of 13 employers (aged 33-50 years) and 16 PharmD graduates (aged 25-27 years). Graduates and employers were
satisfied with the desired graduate characteristics in two aspects; application of knowledge and skills in real work situation and
pride in pharmacy profession. The employers were also satisfied with skills in communication, cooperation, and coordination with
others. The PharmD graduates were satisfied with professional competency in systematic analytical thinking and data connecting,
information searching and life-long learning. Regarding differences between graduates from the Bachelor of Pharmacy (5-year
program) and PharmD (6-year program), the employers commented that 6-year graduates had more capability in pharmaceutical
care and increased readiness to work. Highest satisfaction was in professional competency in aspects of morality and ethics,
followed by rational drug use. The employers recommended that the pharmacy program should provide more training in problem
solving in real situations, leadership, innovative creation, and recommended developing a database to collect data about
graduates’ work in order to monitor and support them in the future. Conclusion: Graduates and employers were satisfied with
the desirable graduate characteristics and professional competency in the aspects of morality and ethics, followed by rational
drug use. The employers recommended that the PharmD program should provide training in problem solving in real situations,
leadership skills and creating innovation in pharmacy practice.
Keywords: Pharmaceutical care, Perception, Graduates, Employers, Professional Competency
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บทนา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยได้พฒ
ั นา
เป็ นหลักสูตร 6 ปี ทัง้ นี้สบื เนื่องจากข้อบังคับ สภาเภสัชกรรมว่า
ด้ ว ยการรับ รองปริญ ญาฯ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้ ต ัง้ แต่ ปี
การศึกษา 2557 สภาเภสัชกรรมจะรับรองเฉพาะปริญญาจาก
หลัก สู ต รที่ไ ด้ม าตรฐานตามเกณฑ์ ข องหลัก สู ต ร 6 ปี (The
Pharmacy Council of Thailand, 2008; The Royal Thai
Government Gazette, 2008) สภาเภสั ช กรรมได้ ป ระกา ศ
โครงสร้างหลักสูต รเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูต ร 6 ปี (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตร 6 ปี จะเพิม่ ระยะเวลาในการ
ฝึ ก ปฏิบ ัติ ง านวิ ช าชี พ ให้ ม ากขึ้น อี ก หนึ่ ง ปี (The Pharmacy
Council of Thailand, 2012a; The Pharmacy Council of
Thailand, 2012b; The Royal Thai Government Gazette,
2013) เหตุผลสนับสนุ นในการเปลี่ยนแปลงหลักสูต รดัง กล่า ว
ได้แก่ การขยายระยะเวลาการศึกษาจะช่วยลดภาระของผูเ้ รียน
เนื่องจากเดิมจานวนหน่ วยกิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 5 ปี ทม่ี มี ากเกินระยะเวลา ความสอดคล้องกับแนวโน้ม
การศึก ษาเภสัช ศาสตร์ใ นหลายประเทศ เช่น สหรัฐ อเมริก า
การเปลี่ย นเป็ น หลัก สูต ร 6 ปี จะทาให้วิช าชีพ เภสัช กรรมใน
ประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้บณ
ั ฑิต สามารถ
ท างานได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เป็ นต้ น (Chanakit T et al.,
2015) ปั จ จุบ นั หลัก สูต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สูต ร 6 ปี )
ในประเทศไทยมีสามสาขา ได้แก่ การบริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชกรรมอุต สาหการ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
สุขภาพ
สาหรับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร
หกปี ) ได้ร ะบุคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที่พ ึง ประสงค์ไ ว้ 7 ด้า น
ได้แ ก่ 1. มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดี
เหมาะสมต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ เภสัช กรรม 2. มีค วามรู้
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎี
ทางเภสัชศาสตร์ใ นการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานวิช าชี พ ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า 3. สามารถคิด
วิเคราะห์แ ละแก้ปัญ หาอย่างเป็ นระบบและมีวิจารณญาณบน
หลัก ฐานทางวิช าการ และความสามารถด้า นวิจ ัย 4. เป็ น
แบบอย่างที่ดีแ ละเป็ นที่พ่งึ ของสังคมด้านยาและสุขภาพ 5. มี
ความใฝ่ รแู้ ละมีความสามารถในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 6. มีภาวะ
ผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและพร้อมนาการเปลีย่ นแปลง 7. มี
ความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสมและเป็ นสากล (The Pharmacy Council of Thailand,
2012c)
การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นบทบาทของเภสัชกรที่
เน้ น การดู แ ลผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยยา เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลการรักษาตามต้องการ มีการทางานร่วมกับบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยเภสัชกรจะมุง่ เน้นในการค้นหาปั ญหา แก้ไข รวมทัง้
ป้ องกันปั ญ หาที่เกี่ยวกับยา (drug related problems) (MartinCalero Mj et al., 2004; Al-Quteimat OM et al., 2016; Shinu C
et al., 2020) เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
การบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 ได้ร ะบุส มรรถนะทาง
วิช าชีพ ที่เ ฉพาะเจาะจงเพื่อ ให้บ ณ
ั ฑิต หลัก สูต รเภสัช ศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี ) สามารถปฏิบตั งิ านด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในระบบยาและระบบสาธารณสุข ทัง้ นี้เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟูใ ห้แก่ผู้มารับบริการใน
ฐานะทีมสหสาขาวิชาชีพ (The Pharmacy Council of Thailand,
2011) โดยการวิเคราะห์มุมมองของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและตัวบัณฑิต
เอง ที่ ม ีต่ อ บัณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลัก สู ต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต
(หลักสูตร 6 ปี ) จะช่วยสะท้อนให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลว่า
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
วิช าชีพ เภสัช กรรมด้า นการบริบ าลทางเภสัช กรรมหรือ ไม่
(Pimrin P et al., 2018) อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการศึกษาความ
พึง พอใจของผู้ใ ช้บ ณ
ั ฑิต ต่อ คุณลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง ประสงค์
และความพึงพอใจต่อสมรรถนะวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมของบัณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลัก สู ต รเภสัช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 6 ปี ) งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และต่ อสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6
ปี ) ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั เชิงคุณภาพนี้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี )
จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ที่ ท างานร่ ว มกั บ บัณ ฑิ ต โดยเป็ นหัว หน้ า งานโดยตรงและมี
ประสบการณ์ทางานร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงและแบบบอกต่อ (purposive and snowball sampling)
โดย (Palinkas LA et al., 2015)
28

Desirable characteristics and professional competencies of Doctor of Pharmacy graduates in the pharmaceutical care program
IJPS
Supapaan T. et al.
Vol. 17 No. 2 April – June 2021
_______________________________________________________________________________________________

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
1. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีเ่ ป็ นหัวหน้างานจากโรงพยาบาลของรัฐ
ทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัวไป
่ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน ร้านยา หน่ วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือมหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ ท างานร่วมกับ
บัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี ) ด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม อย่างน้อย 1 ปี จานวน 13 ราย
2. บัณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลัก สู ต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสูตร 6 ปี ) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล ร้านยา หน่ วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
มหาวิทยาลัย 1 ปี จานวน 16 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้าง และทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก ในเดือนกรกฏาคม 2560
โดยสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลจนถึงจุดอิม่ ตัวของข้อมูล โดยไม่มขี อ้ มูล
ใหม่เพิม่ เติมหลังจากการสัมภาษณ์ ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที
ต่อการสัมภาษณ์ อุปกรณ์ ท่ใี ช้ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง ปากกา
สมุดบันทึก (Juntakanbandit P, 2011; Niyomdacha S et al., 2013;
Chanakit T et al., 2015) โดยแบบสัม ภาษณ์ จ ะแบ่ง เป็ น คาถาม
สาหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประกอบด้วย การประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ความแตกต่างระหว่างบัณฑิต
ทีจ่ บจากหลักสูตร 5 ปี กบั 6 ปี และความพึงพอใจต่อสมรรถนะ
วิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมสาขาการบริบ าลทางเภสัชกรรม
พ.ศ. 2554 ส่วนคาถามสาหรับบัณฑิต ประกอบด้วยการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ของตนเองและความพึง พอใจต่ อ สมรรถนะวิช าชีพ ด้า นการ
บริบ าลทางเภสัช กรรมของตนเอง ที่ค รอบคลุ ม คุ ณ ลัก ษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ทงั ้ 7 ด้าน และสมรรถนะด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรมทัง้ 9 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั ใช้คาถามปลายเปิ ดให้ผใู้ ห้

ข้อ มูล ได้เ ลือ กกล่ า วถึง คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง ประสงค์แ ละ
สมรรถนะฯ ทีพ่ งึ พอใจมากทีส่ ดุ
การพิ ทั ก ษ์ สิ ทธิ์ การวิ จ ั ย ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยในมนุ ษย์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 011/2559 ข้อมูลที่ได้ถู ก
นาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุถึงตัวบุคคลหรือหน่ วยงาน ผู้วจิ ยั ขอ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานและผูใ้ ห้ขอ้ มูล และขอความยินยอม
ในการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคน
การวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั ถอดเทปสัมภาษณ์ แบบคา
ต่อคา จากนัน้ อ่านทบทวนข้อความจนเข้าใจ หลังจากนัน้ วิเคราะห์
เนื้ อหาโดยค้นหาข้อความหรือค าที่เกี่ยวกับประเด็นในกรอบ
ที่ต้องการศึกษา กาหนดรหัสข้อมูล จากนัน้ นาข้อความของรหัส
ซึ่ ง อยู่ ใ นหมวดหมู่ ท่ี ใ กล้ เ คี ย งกัน มาจัด กลุ่ ม จากนั ้น ตี ค วาม
และสรุปข้อความบรรยาย เมื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
โดยส่ งกลับไปให้ผู้ใ ห้ข้อมูลจ านวน 3 คน (member checking)
เพื่อ อ่ า นและเพิ่ม เติ ม แก้ ไ ข เพื่อ ให้ ต รงกับ ความคิด เห็น ของ
ผู้ให้ข้อมูลมากที่สุ ด ซึ่งเป็ นการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation) (Juntakanbandit P, 2011;
Niyomdacha S et al., 2013; Chanakit T et al., 2015; Korstjens I
et al., 2018)

ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ใ ห้ข้อมูล 29 ราย เป็ นผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต 13 รายและเป็ น
บัณฑิต 16 ราย ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีอายุระหว่าง 33-50 ปี และบัณฑิต
มีอายุระหว่าง 25-27 ปี ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (n=29)
ข้อมูล

1. เพศ

รายละเอียด

ผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
(n=13)

ชาย
หญิง
รวม

6
7
13

ร้อยละ บัณฑิ ตเภสัชศาสตร์
(หลักสูตร 6 ปี )
(n=16)
46.2
4
53.8
12
100.0
16

29

ร้อยละ

25.0
75.0
100.0

รวม ร้อยละ
(n=29)
10
19
29

34.5
65.5
100.0

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี )
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2564
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (n=29) (ต่อ)
ข้อมูล

รายละเอียด

2. อายุ (ปี )
25-30
31-35
36-40
41-45
มากกว่า 45
รวม
3. อายุการ
ทางาน

ผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
(n=13)
(range 33-50)
0
5
3
3
2
13
(range 6-23)

ร้อยละ บัณฑิ ตเภสัชศาสตร์
(หลักสูตร 6 ปี )
(n=16)
(range 25-27)
0.0
16
38.5
0
23.1
0
23.1
0
15.4
0
100.0
16
(range1-2)

ร้อยละ

รวม ร้อยละ
(n=29)

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

16
5
3
3
2
29

55.2
17.2
10.3
10.3
6.9
100.0

น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
> 20 ปี
รวม
ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 5 ปี

0
2
8
0
3
13
3

0.0
15.4
61.5
0.0
23.1
100.00
23.1

16
0
0
0
0
16
0

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0

16
2
8
0
3
29
3

55.2
6.9
27.6
0.0
10.3
100.0
10.3

ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 6 ปี
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์
วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด
รวม
5. สถาบันการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
5.1 ภาค
• มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง
กลาง
• มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง
รวมภาคกลาง

1

7.7

16

100.0

17

58.6

7
2

53.8
15.4

0
0

0.0
0.0

7
2

24.1
6.9

13

100.0

16

100.0

29

100.0

4. ระดับ
การศึกษา
สูงสุด

4

2

6

0
4

1
3

1
7

30.8
30

18.8

24.2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (n=29) (ต่อ)
ข้อมูล

5.2 ภาค
ตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ

รายละเอียด

• มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง

รวมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
5.3 ภาคเหนื อ
• มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง
รวมภาคเหนื อ
รวม
6. ภูมิภาคของ ภาคกลาง
สถานที่ทางาน
ภาคอื่น ๆ
รวม
7.1 โรงพยาบาลชุมชน (2 แห่ง)
7. สถานที่
ทางาน
7.2 โรงพยาบาลทัวไป
่ (1 แห่ง)
7.3 โรงพยาบาลศูนย์ (2 แห่ง)
7.4 โรงพยาบาลเอกชน (2 แห่ง)
7.5 ร้านยา (2 แห่ง)
7.6 หน่วยงานด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค (1 แห่ง)
7.7 มหาวิทยาลัย (2 แห่ง)
รวม

ผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต ร้อยละ บัณฑิ ตเภสัชศาสตร์
(n=13)
(หลักสูตร 6 ปี )
(n=16)
6
13

6
3
3
13
3

23.1
100.0
23.1

13
0
0
16
2

10
13
4

76.9
100.0
30.8

3
2
2
0
1
1
13

รวม ร้อยละ
(n=29)
19

0
100.0
12.5

19
3
3
29
5

10.3
100.0
17.2

14
16
4

87.5
100.0
25.0

24
29
8

82.8
100.0
27.6

23.1
15.4
15.4
0.0
7.7

2
4
1
2
1

12.5
25.0
6.25
12.5
6.25

5
6
3
2
2

17.2
20.7
10.3
6.9
6.9

7.7
100

2
16

12.5
100.0

3
29

10.3
100.0

46.1

ตอนที่ 2 มุมมองของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ตและบัณฑิ ตเภสัชศาสตร์
2.1 ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์
ผู้ใช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิต ได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต ที่พงึ ประสงค์ท่ไี ด้รบั การกล่าวถึงมาก
ทีส่ ดุ ดังนี้
ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติทด่ี ี
เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พบว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และบัณ ฑิต มีค วามพึง พอใจในด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงการที่บณ
ั ฑิตไม่
แขวนป้ าย และพบว่าบัณฑิตมีด้านเจตคติท่ดี ตี ่อวิชาชีพเภสั ช
กรรมและมีความภาคภูมใิ จในความเป็ นเภสัชกร ดังตัวอย่างคา
กล่าวดังนี้

ร้อยละ

81.2

“มีค วามภู ม ิใ จในความเป็ น เภสัช กร

65.5

ได้ติด ต่ อ กับ สห
วิช าชีพ หมอยอมรับ เรือ่ งการปรับ ระดับ ยา และเภสัช กรยัง
สามารถทาได้ในเรือ่ งการผสมยาและการเตรียมยา” (บัณฑิต 8,
หญิง, รพศ.2)
“เภสัช กรมีบ ทบาทหลายด้ า นท าได้ ทุ ก อย่ า ง เช่ น
บริหารเวชภัณฑ์ แก้ปัญหาได้ในแต่ละวัน ให้คนไข้ได้รบั ยาอย่าง
ถู ก ต้อ ง ผลต่ อ คนไข้ เช่ น % พ่น ยาดีข้ึน ลด exacerbation หรือ
คลินิก HIV จะมี viral load ลดลง หรือป้ องกันการติดเชื้อจากแม่ส่ลู กู
ส่ว นหมอก็ม ีเ ภสัช กรคอยคุย ในการปรับ ยา เค้า บอกว่าเภสัช
consult ง่าย” (บัณฑิต 1, ชาย, รพช.1)
“ความภูม ใิ จ เดิม ทีเ่ ค้า ไม่รู้จ ก
ั เภสัชกร เรามาคุยเช่น
การใช้ยาเทคนิคพิเศษทาให้ผปู้ ่ วยทราบ เหมือนเป็ นด่านสุดท้าย
ทีส่ มบูรณ์แบบ” (บัณฑิต 2, หญิง, รพช.1)
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
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2.2 ความแตกต่ างระหว่ า งหลั ก สู ต ร 5 ปี กั บ
หลักสูตร 6 ปี
ในมุ ม มองของผู้ ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต ในด้ า นความแตกต่ า ง
ระหว่างบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
5 ปี และหลัก สูต ร 6 ปี พบว่า ในด้า นความรู้พ้นื ฐานอาจไม่ม ี
ความแตกต่าง แต่บณ
ั ฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี ) จะมีความสามารถในการทางานด้านการบริบาล
ทางเภสัช กรรมและมีค วามพร้อ มในการท างานมากกว่า ดัง
ตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“หกปี ม ีข้อ ดีก ว่า ตรงทีว่ ่า ประสบการณ์ ความรู้ การ
เริม่ ต้นทางานได้เร็วกว่า มีประสบการณ์เพิม่ ขึน้ เข้าใจบริบทงาน
ได้มากกว่า 5 ปี” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 2, ชาย, รพศ.1)
“ต้องการบัณฑิต 6 ปี เพราะมาตรฐานด้านต่าง ๆ เยอะ
ขึน้ เช่น Hospital Accreditation (HA), Joint Commission
International (JCI) standards เภสัชหกปีจาเป็น มีความชานาญ
ทางานได้เร็ว และสามารถช่วยในการเปิดงาน เช่น ด้านผสมยา
ในโรงพยาบาลได้ (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 10, ชาย, รพ.เอกชน 2)
2.3 ความพึงพอใจต่ อสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ด้ า น
การบริ บาลทางเภสัชกรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตหกปี ดา้ นการบริบาลทางเภสัช
กรรมมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางวิชาชีพในด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“น้องไม่แขวนป้ าย เค้าเปิ ดร้านยาด้วย แต่เปิ ดเฉพาะ
นอกเวลาราชการ” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 1, หญิง, รพช.1)
“คณะเภสัชศาสตร์ อบรมจริยธรรมและเรือ่ งใบประกอบ
บ่อย เรือ่ งบาปบุญคุณโทษ ไม่ให้แขวนป้ าย” (บัณฑิต 4, หญิง,
รพช.2)
“ถึงแม้ว่าหมอจะให้ยาดี แต่ถ้าคนไข้เอาไปใช้ไม่เป็ นก็
ไม่เกิดประโยชน์ เภสัชกรไม่ใช่แค่หยิบยาจ่าย ต้องให้คนไข้เห็น
ความสาคัญ ของการใช้ยา ตัวเองจะพูดจนกว่าคนไข้จะเข้าใจ
เห็นคนไข้เหมือนญาติ” (บัณฑิต 6, หญิง, รพ.เอกชน 1)
ในด้ า นการใช้ ย าสมเหตุ ผ ล พบว่ า บัณ ฑิต มีค วาม
ตระหนั ก และพยายามท าให้ เ กิ ด การใช้ ย าสมเหตุ ผ ลทัง้ ใน
โรงพยาบาลและร้านยา ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“น้ องจะเข้าใจเรือ่ งการใช้ยาสมเหตุผล มีการติดตาม
การใช้ยา พยายามทาให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 4,
หญิง, รพช.2)

“ได้ช่ ว ยคนได้ม ากกว่ า ทีค่ ิด

ทามากกว่า ทีไ่ ด้จ่า ยยา
งานหลากหลายกว่าทีค่ ดิ ชอบเตรียมยาเคมีบาบัด ยาปราศจาก
เชื้อ” (บัณฑิต 5, หญิง, ร้านยา 1)
ข. ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ และ
ความสามารถด้านวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตมีความพึง
พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ในด้า นการประยุก ต์ค วามรู้แ ละ
ทักษะทีม่ เี พือ่ ใช้ในการทางานจริง ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“น าความรู้ม าประยุก ต์ใ ช้แ ละทางานจริง ได้เ ลย จาก
เดิมต้องสอนนานเป็ นเดือน อันนี้ 1 อาทิตย์กป็ ล่อยได้ มาถึงเราก็
เล่าระบบก็พอ” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 4, หญิง, รพช.2)
“การประยุกต์ความรูม
้ าใช้กบั ผูป้ ่ วยมันเป็นสิง่ สาคัญ ถึง
จะเก่งแต่ไม่สามารถนาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยก็ไม่มปี ระโยชน์ ” (บัณฑิต
6, หญิง, รพ.เอกชน 1)
ค. ด้านมีค วามใฝ่ รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และด้านความสามารถในการสือ่ สารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็ นสากล พบว่าผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต มี
ความพึง พอใจในด้า นค้น หาข้อ มูล และศึก ษาหาความรู้ด้ว ย
ตนเองสม่าเสมอ ด้านการสื่อสารข้อมูลกับผูอ้ ่นื ได้อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น และ ด้านความร่วมมือและประสานงานกับบุคคลอื่น
เพือ่ ทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมาย ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“ประสานงาน กับบุคคลอืน่ เช่น หมอจะขอสายเภสัช
PharmD” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 12, ชาย, รพ.เอกชน 1)
ง. ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและนาข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างเชื่อมโยง และด้านค้นหาข้อมูลและศึกษาหาความรู้
ด้ ว ยตนเองสม่ า เสมอ พบว่ า บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ในดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“เราสามารถคิดวิเคราะห์เป็นระบบ ต้องดูหลาย ๆ อย่าง
เป็ นองค์ประกอบ เพือ่ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่เหมือนการ
เรียนทีม่ หาวิทยาลัย (บัณฑิต 7, หญิง, มหาวิทยาลัย 1)”
จ. ด้านภาวะผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมและพร้อมนา
การเปลีย่ นแปลง พบว่า บัณฑิตมองว่ายังต้องการการเตรียมใน
ด้านการเป็ นผูน้ าจากสถาบันการศึกษา
“คาดหวัง ว่ า ควรเป็ น ผู้ น าได้ กล้ า ทีจ่ ะก้ า วออกมา
ข้า งหน้ า เป็ น ผู้น าในหลายๆ เรือ่ ง รวมทัง้ คิด ค้น นวัต กรรมที ่
เกีย่ วข้องกับการดูแลคนไข้” (บัณฑิต 11, ชาย, มหาวิทยาลัย 2)
“ควรมีความเป็ นผูน้ า สามารถจูงใจ กาหนดเป้ าหมาย
มอบหมายงาน และติดตามผล” (บัณฑิต 8, หญิง, รพศ.2)
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บัณ ฑิต ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า หลัก สู ต รมีค วาม
เหมาะสม ไม่จ าเป็ น ต้อ งปรับ เปลี่ย น โดยเห็น ว่า วิช าที่ม ีก าร
บูรณาการเป็ นวิชาทีม่ ปี ระโยชน์
“ไม่ตอ้ งปรับเปลีย่ นเพราะดีอยูแ่ ล้ว และวิชาทีเ่ กีย่ วกับ
การบูรณาการเป็นวิชาทีม่ ปี ระโยชน์” (บัณฑิต 3, ชาย, รพช.1)
“หลักสูตร OK แล้ว” (บัณฑิต 12, หญิง, รพศ.2)
“ความรูจ้ ากคณะเพียงพอแล้ว” (บัณฑิต 9, หญิง, รพศ.
2)
อย่างไรก็ตาม บัณฑิตบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ใน
หลักสูตรควรมีรปู แบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการปฏิบตั มิ ากขึน้
เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบ รวมทัง้ ทักษะใน
การสืบค้นข้อมูล และทัง้ หลักสูตรควรร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวม
ของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้านภาระงาน เช่น งาน
มอบหมายสาหรับนักศึกษา ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“อยากให้สอนแบบให้เห็นภาพมากขึ้น เน้นปฎิบตั ิ ถ้า
บรรยายอย่างเดียวไม่เห็นภาพ” (บัณฑิต 7, หญิง มหาวิทยาลัย
1)
“โดยส่วนใหญ่จะถูกสอนด้วย lecture based ควรเน้น
practice ปลูกฝั งให้เ ห็น role ตัง้ แต่ปี 1 อยากให้หลักสูต รช่ว ย
design ให้รจู้ กั คิด สืบค้นข้อมูล” (บัณฑิต 11, ชาย, มหาวิทยาลัย
2)
“การค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มี workload มากเกินไป
ทางานกลุม่ มากไป (บัณฑิต 11, ชาย, มหาวิทยาลัย 2)
นอกจากนี้ในด้านเนื้อหาการเรียน บัณฑิตได้เสนอให้ม ี
การเรียนการสอนในบางประเด็นเพิม่ เติม เช่น ด้านการพิสูจน์
เอกลักษณ์ ยา การผสมยาฉีด อาการอันไม่พงึ ประสงค์จากยา
และการปรับระดับยาในเลือด ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“อยากให้ม ี drug iden ให้มากขึ้น ” (บัณฑิต 13, หญิง ,
รพท)
“หัว ข้ อ ADR และการปรับ ระดับ ยาในเลื อ ดมีน้ อ ย
เกินไป” (บัณฑิต 9, หญิง, รพศ.2)
“ขาดเรือ่ งการผสมยาฉีด ทีย่ งั ไม่ได้” (บัณฑิต 14, หญิง,
รพท.1)
2.6 อุปสรรคในการทางานของบัณฑิ ต
ในด้า นการปรับ ตัว ในการท างาน บัณ ฑิต ส่ ว นใหญ่
สามารถปรับตัวได้ดี ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“การเข้าถึงคนไข้ หมอ พยาบาล เค้าเป็ นทีร่ กั ของทุก
คน รูจ้ กั ทุกคน” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 4, หญิง, รพช.2)

“การใช้ยาสมเหตุผล ยาบางอย่างมีผลข้างเคียง เช่น
เราไม่ จ่ า ยถ้ า ไม่ ค รบ course antibiotics จะไม่ พ่ ว งขายของ
แพง ๆ ช่วยยอด แต่ยอดก็ได้อยู่ ลูกค้าเข้าใจ ส่วนใหญ่จะกลับมา
ซื้ออีก” (บัณฑิต 5, หญิง, ร้านยา 1)
2.4 ความรู้ที่ได้จากคณะ
ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ให้ค วามเห็น ว่ า ความรู้ข องบัณ ฑิต จาก
หลักสูตร 6 ปี ทีไ่ ด้จากคณะมีความเพียงพอแล้ว และส่วนทีจ่ ะ
ช่ว ยพัฒ นาทัก ษะในการทางานอย่า งมากคือ การฝึ กงานในปี
สุดท้าย ถ้าบัณฑิตเรียนรูไ้ ด้ดจี ากช่วงการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ในปี สุ ด ท้ า ยจะส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ การพัฒ นาทัก ษะและมี
ประสบการณ์ในการทางานจริง ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“ความรู้จากคณะก็เพียงพอ แต่ได้ประสบการณ์ จาก
การทางานปีสดุ ท้าย” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 1, หญิง, รพช.1)
“ความรูแ้ ต่ละคณะมีพ้นื ฐานเหมือนกันหมด แต่สงิ ่ ทีไ่ ด้
จะเกิดจากการฝึ กงาน โดยจะสอนให้บนั ฑิตรูเ้ ป้ าหมายและทาง
ไปสู่เป้ าหมาย เช่น เป้ าหมายของคนไข้คอื FBS, HA1C จะทา
อย่างไรให้เค้าไปถึงเป้ าหมาย” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 3, ชาย, รพช.2)
“ หนึง่ ปี ทฝี ่ ึ กงานทาให้เห็นบริบทขององค์กร สามารถ
นาประสบการณ์ มาประยุกต์ใ ช้ แล้วขับเคลือ่ นองค์กรได้เยอะ
มาก” (บัณฑิต 9, หญิง, รพศ.2)
“ เวลาฝึ กงานเป็ นช่วงเก็บเกีย่ วประสบการณ์ ชวี ติ ถ้า
ไม่เก่งจากฝึกงานจะยากอยู”่ (บัณฑิต 12, หญิง, รพศ.2)
2.5 ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตแนะนาเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอน
ทีค่ วรมีทงั ้ การเรียนรูใ้ นระดับทฤษฎีเพือ่ ให้เกิดความรู้ ควรมีการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดทักษะ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์จริงได้ ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“ใช้หลักการ "รูจ้ า" ทฤษฎีตอ้ งเข้าใจต้องให้ผา่ น และให้
เกิดความ "รูจ้ ริง" ให้เขามีโอกาสได้ฝึก เอาความรูท้ จี ่ ามาใช้จริง
ทาให้ความจาแม่นขึน้ ก็จะ"รูแ้ จ้ง" ทาให้เขารูว้ า่ สถานการณ์น้จี ะ
เอาตัวรอดได้ไหมอย่างไร” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 3, ชาย, รพช.2)
“อยากได้น้องทีม่ กี ารมองภาพทีเ่ ป็ นระบบ ทีจ่ ะต้องเจอ
หน้างาน จะทาให้เด็กทางานได้ การฝึ กงานจาเพาะมากๆ ทาให้
เก่งขึ้น แต่พอลงลึกไปมากจะมองคนรอบข้างไม่เจอ คุณอาจไม่
ต้อ งเก่ ง ทุ ก อย่ า ง แต่ ค วรมองระบบ ต้อ งสัง เกต เห็น อะไรที ่
ผิด ปกติ หัว ไวเปิ ด รับ ได้ทุ ก อย่ า ง Adapt ปรับ ปรุ ง ตัว เองได้
ตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาลเอกชนต้องปรับเปลีย่ นเร็ว ” (ผู้ใช้
บัณฑิต 10, ชาย, รพ.เอกชน 2)
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อย่างไรก็ตาม มีประเด็นของบุคลิกภาพส่วนตัวทีอ่ าจมี
ความเชื่อมันในตนเองสู
่
ง ซึง่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตบางส่วนมองว่าอาจเป็ น
อุปสรรคในการทางาน ดังตัวอย่างคากล่าวดังนี้
“ทักษะดี เชือ่ มัน่ แต่บางทีความเชือ่ มันสู
่ งไปนิดนึงใน
บางจุด มีน้องบางคนทีเ่ ราแนะนาไป แต่เค้าไม่ทา เค้าบอกว่าที ่
เคยฝึ กมาเคยเป็ นแบบนี้ อาจมีการต่อต้านบ้าง” (ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 8,
ชาย, รพ.เอกชน 1)
“ปั ญหาเป็ นเรือ่ งของบุคคลมากกว่า เช่น การปรับตัว
ของบุคคล เช่น เด็กรุน่ ใหม่เป็ นคนตรงไปตรงมา มีความเป็ นอีโก้
สูง พอสมควร ปรับ เข้า กับ คนอืน่ ยาก ต้อ งรู้จ กั ปรับ ตัว ” (ผู้ใ ช้
บัณฑิต 10, ชาย, รพ.เอกชน 2)
และบัณฑิตมองว่าการสื่อสารเป็ นทักษะที่ควรพัฒนา
เพิม่ เติมในการทางานร่วมกับสหวิชาชีพ ดังตัวอย่างคากล่าว
ดังนี้
“เรือ่ งการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่
ค่อ ยมันใจ
่ แต่ เ มือ่ ได้อ อกชุ ม ชนร่ ว มกัน จึง เข้า ใจกัน มากขึ้น ”
(บัณฑิต 12, หญิง, รพศ.2)

ผู้ป่วยด้านยาจนถึงการรับยากลับบ้าน อันได้แ ก่ การทบทวน
ประวัตกิ ารใช้ยาของผูป้ ่ วย การค้นหาติดตามและแก้ปัญหาการ
ใช้ ย า (Martin-Calero Mj et al., 2004; Shinu CDilip C, 2020)
การติดตามระดับยาในเลือด การจัดการอาการอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ย า การจัด การความคลาดเคลื่อ นทางยา เป็ น ต้น
รวมถึง การท างานร่ ว มกับ สหวิช าชีพ ในการดู แ ลผู้ ป่ วย ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ หลายการศึ ก ษาที่เ ภสัช กรได้ ร ับ การยอมรับ
จากสหสาขาวิ ช าชี พ ในเรื่ อ งการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
(Kucukarslan SN et al., 2003; Krähenbühl-Melcher A et al.,
2007; Zaal RJ et al., 2020)
บัณ ฑิต มีค วามพึง พอใจต่ อ คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง
ประสงค์ในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและนาข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างเชื่อมโยง ซึ่งการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบนี้เ ป็ น
หนึ่ ง ในทัก ษะที่เ ป็ น ที่ต้ อ งการมากที่สุ ด ในการเป็ น เภสัช กร
รวมทัง้ ในวิช าชีพ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ที่ค วรพั ฒ นาและ
เตรีย มพร้อ มทัก ษะนี้ ใ ห้แ ก่ นัก ศึก ษา (Kahlke R et al., 2018;
Reale MC et al., 2018; Persky AM et al., 2019) นอกจากนี้
ทัง้ บัณฑิตและผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อด้านค้นหาข้อมูล
และศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองสม่าเสมอซึ่งสอดคล้องกับหลาย
การศึก ษาที่เ ภสัช กรจากหลัก สูต ร PharmD ให้ค วามเห็น ว่ า
เภสัชกรเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความสาคัญกับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (lifelong
learners) (Hanson AL et al., 2007; Tsingos C et al., 2014)
รวมทัง้ พบว่าบัณฑิตมีทกั ษะในการสื่อสาร ร่วมมือประสานงาน
กับผู้อ่นื ได้ดี ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของเภสัชกรที่ทางาน
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (Wallman A et al., 2013; Jin
HK et al., 2019) ในด้านความแตกต่างระหว่างบัณฑิตทีจ่ บจาก
หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี ผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็น ว่า
ด้านความรูพ้ น้ื ฐานอาจไม่มคี วามแตกต่าง แต่บณ
ั ฑิตทีจ่ บจาก
หลักสูตร 6 ปี จะมีความสามารถในการทางานด้านการบริบาล
ทางเภสัช กรรมและมีค วามพร้ อ มในการท างานมากกว่ า
เนื่องจากหลักสูตร 6 ปี จะเพิม่ การฝึ กงานเพื่อเพิม่ ประสบการณ์
ในสถานการณ์ จ ริ ง ให้ ม ากขึ้ น อี ก หนึ่ ง ปี (The Royal Thai
Government Gazette, 2008; The Pharmacy Council of
Thailand, 2012a; The Royal Thai Government Gazette,
2013; Supapaan T et al., 2019)
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตจากหลักสูตรหกปี ด้านบริบาล
ทางเภสัชกรรมมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางวิชาชีพในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมากทีส่ ุด ในด้านการไม่แขวนป้ ายและความ
ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต มีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับบัณฑิตในด้านการ
ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะทีม่ เี พือ่ ใช้ในการทางานจริง ซึง่ เป็ นไป
ตามจุ ด ประสงค์ข องการปรับ หลัก สูต รให้เ ป็ น หลัก สูต ร 6 ปี
ที่ต้องการให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถเริม่ ปฏิบตั ิงาน
ได้ ท ั น ที (Chanakit T et al., 2015; Supapaan T et al., 2019)
รวมทัง้ สอดคล้องกับหลายบทความทีร่ ายงานถึงจุดมุง่ หมายของ
หลัก สูต รที่ต้อ งการให้บ ณ
ั ฑิต ที่จ บจากหลัก สูต รเภสัชศาสตร
บัณ ฑิ ต สามารถปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลัง จบ
การศึกษา โดยความพร้อมในการปฏิบตั งิ านนัน้ ไม่ได้หมายรวม
เพียงแค่ดา้ นการดูแลผูป้ ่ วยเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงความพร้อมใน
การบริบาลทางเภสัชกรรมในบทบาทใหม่ ๆ ในอนาคต (OwusuObeng A et al., 2014; Accreditation Council for Pharmacy
Education, 2016; Kennedy MJ, 2018) นอกจากนี้ ยัง พบว่ า
บัณ ฑิต มีค วามพึง พอใจในด้า นความภาคภู ม ิใ จในความเป็ น
เภสัชกร โดยเฉพาะบทบาทของเภสัชกรในระบบยาทีเ่ ภสัชกร
ท าหน้ า ที่เ ชื่อ มต่ อ การดูแ ลด้า นยาเพื่อ ให้เ กิด ความปลอดภัย
สาหรับผู้ป่วย ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลาย
การศึกษาที่มกี ารรายงานถึงความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ เภสัช
กรรมต่ อ บทบาทในการจัด หายา การผลิต ยา การดูแ ลรัก ษา
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ประการหนึ่งในการบริบาลทางเภสัชกรรม คือ การส่งเสริมให้ม ี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา และ
ตรงกับความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย เภสัชกรจะต้องทางาน
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆ ในการจัดทานโยบายและ
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (The Association
of Hospital Pharmacy (Thailand), 2013) ซึง่ จากการศึกษาครัง้
นี้พบว่าบัณฑิตมีความตระหนักและพยายามทาให้เกิดการใช้ยา
สมเหตุ ผ ล (rational drug use, RDU) ในสถานพยาบาลทัง้ ใน
โรงพยาบาลและร้านยา สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีเ่ ภสัชกร
มีส่วนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการทาให้เกิดการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลที่มที งั ้ ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยา (Smith
WE, 1967; Bond CA et al., 2007; Butt SZ et al., 2019;
Ministry of Public Health, 2020)
ในด้านความรู้จากคณะเภสัชศาสตร์ ทัง้ ผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต
และบัณฑิตให้ความเห็นว่าความรู้ท่ไี ด้จากคณะถือว่าเพียงพอ
สาหรับการประยุกต์ใช้ในการทางาน อย่างไรก็ตาม พบว่าทัง้ ผูใ้ ช้
บัณ ฑิต และบัณ ฑิต สนั บ สนุ น ว่ า กระบวนการฝึ ก ปฏิบ ัติ ง าน
วิชาชีพเภสัชกรรม ที่เน้นการทางานจริงของเภสัชกรในสถาน
บริการด้านสาธารณสุข ทาให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะต่าง ๆ
อี ก ทัง้ ท าให้ เ กิ ด ความพร้ อ มในการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง หลัง จบ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษาในหลายประเทศ ที่
สนับสนุ นว่าการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเป็ นกระบวนการเตรียม
ความพร้อมให้กบั นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการทางานร่วมกับ
ทีม สหสาขาวิช าชีพ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ช่ว ยทาให้ม ีค วามรู้
ทักษะและทัศนคติท่ดี ีในการทางานด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรม (Ubaka CM et al., 2012; Tsega B et al., 2015; Alsharif
NZ et al., 2016; El-Awaisi A et al., 2018; Huang Y et al.,
2019) ในด้า นการแนะน าหลัก สู ต ร ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต แนะน าให้ม ี
กระบวนการเรียนรู้ท่เี น้ นด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทัก ษะในการแก้ ปั ญ หา โดยน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่อ
แก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภาพ นอกจากนี้ ค วร
พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณ รวมทัง้
การคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ ทีพ่ บว่า
นั ก ศึก ษาเภสัช ศาสตร์ ย ัง ต้ อ งเพิ่ม เติม ในส่ ว นทัก ษะในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะในการตัดสินใจในการดูแล
รัก ษาผู้ ป่ วย (clinical decision-making skills) (Sinopoulou V
et al., 2017; Mcmillan SS et al., 2018; Wright DFB et al.,
2019)

ผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่ปฏิบตั ิงานด้านโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนมีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารจัดการเรียนทีส่ ่งเสริม
ด้านระบบการจัดการ เช่น หากหัวหน้างานมอบหมายงานใด ๆ
ในฝ่ ายเภสัช กรรมให้ ก ับ บัณ ฑิต แล้ ว บัณ ฑิต ควรสามารถ
มองเห็นภาพรวมของงานทัง้ ระบบและการบริหารจัดการให้เข้า
กับบริบทของโรงพยาบาลได้ ไม่เพียงแค่สามารถจัดการให้เกิด
งานนัน้ ๆ ในโรงพยาบาล แต่ ต้อ งเห็น ความเชื่อ มโยงกับ ทัง้
ระบบและบริบทของโรงพยาบาล ซึง่ ทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับ
ระบบการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านการบริหารจัดการด้านยา
เพื่อ ความปลอดภัย ในการใช้ย าในโรงพยาบาล (Medication
Safety Management System in Hospital) ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า
ฝึ กงานระบบยา ที่ได้ถูกกาหนดให้เป็ นการฝึ กงานผลัดบังคับ
ส าหรับ นัก ศึก ษาเภสัช ศาสตร์ ตัง้ แต่ ปี ก ารศึก ษา 2561 (The
Pharmacy Council of Thailand, 2018) นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จากโรงพยาบาลเอกชน แนะน าว่ า หลัก สู ต รอาจพัฒ นาให้
หลัก สูต รต่ อ ยอดในสาขาเฉพาะด้า นมากขึ้น เพื่อ ให้ม ีค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจ
ส่งผลต่อโครงสร้างและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพในอนาคต
ตัว อย่า งเช่น แนวทางการก าหนดความก้า วหน้ า ในสายงาน
โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ หรือร้านยาในประเทศโครเอเชีย
และประเทศเซอร์ เ บี ย (Meštrović A et al., 2011; Rutter V
et al., 2012; Stojkov S et al., 2016)
ส าหรับ ค าแนะน าด้ า นการเรี ย นการสอน บัณ ฑิต
เสนอแนะว่าหลักสูตรควรมีรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการ
ปฏิบ ตั ิม ากขึ้น ให้นัก ศึก ษาสามารถคิด วิเ คราะห์เ ชิง ระบบ มี
ทั ก ษะ ใ นกา รสื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ละ ทั ้ง หลั ก สู ต ร ของแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษาควรร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะงานมอบหมายต่าง ๆ ที่คณาจารย์
มอบหมายให้กบั นักศึกษาในปริมาณงานทีเ่ หมาะสมและตรงกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรีย นรู้ใ นแต่ ล ะรายวิช า โดยสอดคล้อ งกับ
รายงานเกี่ย วกับ งานมอบหมายที่ม ีค่อ นข้างมากในนักศึกษา
เภสัช ศาสตร์ ใ นบางมหาวิท ยาลัย แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ผู้ดู แ ล
หลัก สู ต รอาจพิจ ารณาในส่ ว นของเนื้ อ หาของรายวิ ช าให้
เหมาะสม เพีย งพอและสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ร ายวิช า
(Tandlich R et al., 2014) บัณฑิต ยังมีข้อเสนอในบางประเด็น
เพิ่ม เติม เช่ น ด้า นการพิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ย า การผสมยาฉี ด
อาการอันไม่พงึ ประสงค์จากยาและการปรับระดับยาในเลือ ด
สอดคล้องกับหลายงานวิจยั ทีต่ ้องการเพิม่ เติมทักษะในประเด็น
ต่าง ๆ ข้างต้น (Turner CJ et al., 2007; Dornblaser EK, 2017)
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นอกจากนี้ จากการก้าวสู่สถานการณ์ผสู้ งู วัยในประเทศไทยและ
ทัวโลก
่
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจึงควรเตรียมตัวให้เภสัชกร
มีค วามรู้ใ นด้า นการดูแ ลผู้สูง อายุ การค้น หา ป้ อ งกัน แก้ไ ข
ปั ญหาในผู้ สู ง อายุ และคิ ด ค้ น หรื อ พัฒ นานวัต กรรมหรื อ
เทคโนโลยี ส าหรับ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Wang Z et al., 2017;
Uddin MZ et al., 2018; Turjamaa R et al., 2020) บั ณ ฑิ ต ยั ง
เสนอเพิม่ เติมว่าสถาบันการศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมบัณฑิต
ในด้า นการเป็ น ผู้น า (Janke KK et al., 2016; Ramia E et al.,
2016; Tucci M et al., 2019)
นอกจากนี้ ผู้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ยั ง ได้ เ สนอประเด็ น ของ
บุคลิกภาพส่วนบุคคลทีอ่ าจพบในคนรุ่นใหม่ทม่ี คี วามเชื่อมันใน
่
ตนเองสูง ซึง่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตบางส่วนมองว่าอาจเป็ นอุปสรรคในการ
ทางาน ซึ่งคนกลุ่มเจนเนอเรชันวาย
่
(Gen Y) เป็ นกลุ่มที่กาลัง
เข้าสู่ส งั คมแห่งการทางานและก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารองค์กร
โดยกลุ่มเจนเนอเรชันวายจะมี
่
ความมันใจในตั
่
วเองสูง มีอสิ ระใน
ความคิด ไม่ ห วัน่ กับ ค าวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ มีค วามเป็ นสากล
ต้ อ งการความชั ด เจนในการท างาน ท างานเป็ นที ม มี
ความสามารถในการติด ต่อ สื่อ สาร ชอบด้า นไอที มีค วามคิด
สร้า งสรรค์ ท างานได้ห ลายอย่ า งในเวลาเดีย วกัน แต่ อ าจมี
ข้อ จ ากัด ด้า นความอดทน มีค วามคาดหวัง ในการท างานสูง
ต้องการได้รบั ผลตอบแทนสูงเช่นกัน มีความสมดุลในการจัดสรร
เวลาให้งานและชีวติ ส่วนตัว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้
ตรงกับความต้องการ ซึ่งปั จจุบนั ในองค์กรจะมีกลุ่มคนหลาย
เจเนอเรชันที
่ ม่ คี วามแตกต่างกัน องค์กรควรเตรียมความพร้อม
กับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและให้สอดคล้องกับทุกวัย (Sattachatmongkol N, 2019)
ข้อจากัดของงานวิจยั นี้ คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
บัณ ฑิต ที่จ บจากมหาวิ ท ยาลัย ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
เท่านัน้ จึงอาจไม่เ ป็ นตัวแทนประชากรบัณ ฑิต หลักสูต ร 6 ปี
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ที่จบจากมหาวิทยาลัยในภาคอื่น
จึงควรทาการศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ต่อไปในอนาคต

หลัก สู ต ร 6 ปี พบว่ า บัณ ฑิ ต ที่ จ บจากหลัก สู ต ร 6 ปี จะมี
ความสามารถในการบริบาลทางเภสัชกรรมและมีความพร้อมใน
การทางานมากกว่าในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพด้านบริบาลทาง
เภสัชกรรม ผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต และบัณฑิต พึงพอใจต่ อด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากทีส่ ุด รองลงมาคือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้าน
ความรู้ท่ไี ด้จากคณะเพียงพอและการฝึ กงานในปี สุดท้ายช่วย
พัฒ นาทัก ษะและท าให้พ ร้อ มในการท างานจริง ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต
แนะนาว่าหลักสูตรควรเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์
จริง ความเป็ นผูน้ า การคิดค้นนวัตกรรม
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