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หัวข้อเร่ือง การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

ระดับอ าเภอ ศูนย์ประสานงานและจัดการเรียน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วิทยากร ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอส่งผลต่อการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
(Contracting unit of primary care: CPU) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีจ าเป็น มีคุณภาพและเป็นธรรม   
การบริหารจัดการ CPU มีความซับซ้อนด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมเดิมของพื้นท่ี มีข้อจ ากัดในการประสานงาน
และการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติให้เกิดระบบสุขภาพท่ีดี ท่ีผ่านมามีการฝึกอบรมหลายครั้ง แต่ยังไม่
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากยังขาดการเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ District Health System 
Management Learning (DHML) เป็นวิธีการในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ ท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบทีมสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทีมจึงร่วมมือกับศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนการ
สอนในอ าเภอกาญจนดิษฐ์และ 6 เครือข่ายปฐมภูมิ ด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสง ค์เพื่อจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นทีมผ่านการลงพื้นท่ี ลงปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับ
ปฐมภูม ิ
 วิธีด าเนินการเริ่มจากทีมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Interactive Learning through Action: PILA) มีการจัดท า workshop และใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เมนูวิชาการ 



11 ชุด โครงการท่ีด าเนินการในพื้นท่ีแต่ละต าบล การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยในแต่ละกิจกรรมมีการจดบันทึกโดย 
Note taker และน ารายละเอียดมาท า After Action Review (AAR) ทุกวัน เพื่อน าข้อมูลไปประเมินและพัฒนา
ต่อ 
 ผลการศึกษาพบว่าการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนา ท าให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็น แสดงตัวตนท่ีแท้จริง เปิดเผยความรู้ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง ผู้เรียนรับรู้ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าชุมชนมีความสามารถในการดูแลตนเอง และจัดระบบสุขภาพให้เหมาะสมกับชุมชน
ของตนเองได้ และผลการศึกษานี้เป็นแนวทางให้สามารถจัดระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และ
บุคคลในชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐานในการออกแบบระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์กับชุมชน และ
สามารถขยายผลไปสู่กระบวนการจัดการเรียนด้วยรูปแบบนี้ท่ัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ แต่อย่างไรก็ดีโครงการจะ
ประสบความส าเร็จได้ผู้ด าเนินการหลักและผู้เข้าร่วมต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น AAR ด้วยความตรงไปตรงมา 
เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน และพร้อมท่ีจะเริ่มต้นใหม่เสมอ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการ เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมโครงการ มีความจริงใจ พร้อม
ท่ีจะเรียนรู้ การคิดนอกกรอบโดยไม่กลัวความล้มเหลว และมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอเพื่อประชาชนและสร้างความสุขให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  
 
หัวข้อเร่ือง การบูรณาการการศึกษากับงานประจ าในการจัดการด้านระบบยาและระบบคุณภาพโรงพยาบาล   
วิทยากร ผศ.ดร. ภญ.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การจัดการเรียนของเภสัชกรให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบยาเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติมาโดยตลอด 
แต่ความสามารถในการจัดระบบยาของนักศึกษายังไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีกับสถานการณ์จริงได้ดี
เท่าท่ีควร การเตรียมกรณีศึกษาหรือการจัดสถานการณ์จ าลองให้นักศึกษาออกแบบระบบยาและจัดการคุณภาพยัง
ไม่สามารถท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจข้อจ ากัดของระบบท่ีแท้จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา
ผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการศึกษาเข้ากับงานประจ าของเภสัชกรในการจัดการด้าน
ระบบยาและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือออกแบบและท า mini R2R ร่วมกับเภสัชกร
ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์ 

วิธีด าเนินการเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดระบบยาและคุณภาพของโรงพยาบาลและ
หลักการท า R2R ระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้ท าการฝึกปฏิบัติจากโจทย์จ าลองท่ีอาจารย์สมมติขึ้น 
นักศึกษาได้ออกแบบระบบยาและคุณภาพของโรงพยาบาล สามารถจัดบุคลากรและการเงินได้ตาม ท่ีต้องการ 
หลังจากการเรียนภาคทฤษฎีในครึ่งเทอมแรกเสร็จส้ิน นักศึกษามีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล 
บางกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลใหญ่ มีเภสัชกรหลายร้อยคน ฝึกปฏิบัติจนหมดภาคการศึกษายังไม่สามารถพบ
เภสัชกรได้ครบทุกคน แต่บางกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีเภสัชกรเพียง 2 คน ฟังการบรรยาย
ระบบโรงพยาบาลเพียง 1 วัน ก็สามารถเข้าใจระบบท้ังหมด นักศึกษาต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสม
กับโรงพยาบาลของตนเองในสถานการณ์จริง มีการค้นหาปัญหาของระบบท่ีเกิดขึ้น ศึกษาหาข้อมูล ทฤษฎี วิธีการ
จัดการต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีทีมเภสัชกรในโรงพยาบาลและอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา อาจารย์มีแนวทางในการสอน



ให้นักศึกษาเกิดความสงสัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล แต่หากเป็นเรื่องท่ียาก อาจารย์
จะคอยช่วยเหลือ สนับสนุนอยู่ข้างๆ เสมอ เมื่อนักศึกษาได้ข้อมูลท้ังหมด มีการน าเสนอผลการศึกษาและแนวทาง
ในการจัดระบบยาและคุณภาพของโรงพยาบาลให้กับฝ่ายเภสัชกรรมและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนการท างานประจ าและนโยบายของโรงพยาบาล และสรุปผลการเรียนรู้หลังจากผ่านการท า mini R2R 
ในช่วงปลายภาคเรียน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีการลงทะเบียนวิชานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มจ านวนท่ีเปิดรับ และในภาคต้น
เกิดระบบยาท่ีพัฒนาขึ้น 3 เรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์การจัดระบบคลังด้วย ABC-VEN analysis การติดตามการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันการแพ้ยาซ้ าบนหอผู้ป่วย (Repeated ADR system for IPD) การวิเคราะห์ผลของ 
Tall man teller ในการจัดการความคลาดเคล่ือนทางยา (ME) ท่ี OPD ในภาคปลายเกิดงานวิจัย 7 เรื่อง โดยเป็น
วิจัยท่ีพัฒนาจาก 3 เรื่องแรก และงานใหม่ ได้แก่ การติดตามผลของการใช้ Naloxone เป็น trigger tool ของ 
opioids overdose การจัดการระบบยา จ2 การประเมินความเส่ียงจาก Floor stock และการติดตามผลการ
ด าเนินงาน Medication reconciliation บนหอผู้ป่วย การน าเสนอผลงานฝ่ายเภสัชกรรมและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบท่ีนักศึกษาน าเสนอเพื่อน าไปพัฒนางานประจ า ทุกโรงพยาบาลมี 
ความพึงพอใจท่ีให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานเนื่องจากเห็นว่านักศึกษาช่วยในการพัฒนาระบบได้จริง ส าหรับนักศึกษา
มีความพึงพอใจในผลการเรียนรู้ท้ังระบบยาและ R2R นอกจากนั้นท าให้เรียนรู้ว่าการร่วมมือกันท าให้เกิดการ  
บูรณาการเรียนรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จได้ เกิดจากการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างเภสัชกร โรงพยาบาล อาจารย์
และนักศึกษา รวมท้ังการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงานหรืองค์กร การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล และการลงมือ
ปฏิบัติจริงท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการท างานอย่างมาก การวางแผนการท างานร่วมกัน ท าให้ได้
ปัญหาท่ีแท้จริง เกิดประโยชน์ต่อข้อเสนอทางนโยบายและการปฏิบัติงานจริง  
 “Play + learn = Plearn” คือ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ท าให้นักศึกษามีความสนุกสาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 
 
 
หัวข้อเร่ือง แก๊งค์ตัวดี 4+1 เพื่อการควบคุมยาสูบ   

       ผศ.ดร. ภญ.นฤมล  โพธิ์ศรีทอง   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   
 
 การด าเนินการของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อลดและควบคุมยาสูบโดย คภยส. 
และ สนภท. ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า
วิธีการจัดการท่ีผ่านมา ยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ ทางทีมจึงด าเนินการค้นหาวิธีในการส่ือสารเรื่องยาสูบให้
เข้าถึงใจคนมากขึ้น เพื่อหวังผลให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้อย่างรวดเร็ว ผู้น านิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จึงวางแผน
ด าเนินการรูปแบบร่วมกับ 19 สถาบันภาคเหนือ เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนยุทธสาสตร์ภายใต้ช่ือ “แก๊งค์ตัวดี 
4+1”  

1. วิทยากร ผศ.ดร. ภญ.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 ค่ายแก๊งค์ตัวดี 4+1 ด าเนินการเพื่อสร้างส่ือส้ันระยะเวลาประมาณ 5 นาที ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหา
ยาสูบ โดยให้เด็กได้เรียนรู้ในการออกแบบส่ือตามหัวข้อท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ โดยสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ซึ่ง
หลังด าเนินการได้ส่ือเรื่องส้ันส าเร็จ 5 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้สอดแทรกในการท ากิจกรรมตลอดปีของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คุณมีส่วนร่วมได้” โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
พะเยา 2) ผลงานเรื่อง “หยุดสูบ หยุดท าลาย หยุดท าร้ายคนใกล้ตัว” โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร        
3) ผลงานเรื่อง “บุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้ ถ้าไม่มั่นใจให้ปรึกษาเภสัชกร” โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพายัพ        
4) ผลงานเรื่อง “รู้ว่าอันตราย ท าไมไม่เลิกขายไม่เลิกสูบ” โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 5) ผลงาน
เรื่อง “ไม่เริ่มมวนแรกเท่ากับไม่สูบบุหรี่ได้ตลอดไป” โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผลงานท้ังหมดสามารถ
น าไปใช้ในการรณรงค์ต่างๆของมหาวิทยาลัย และเปิดให้ชมได้สาธารณะ เพื่อหวังผลในการลดปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ 
 การศึกษานี้ท าให้ได้เรียนรู้ว่าการเน้นย้ าเรื่องการควบคุมยาสูบและการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
ต้องมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ และไม่ซ้ า เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและสามารถลดปัญหาได้จริง 
 
 
หัวข้อเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยากร พว. ประนอม  พรมแดง  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 ในปัจจุบันนอกจากอาจารย์มีบทบาทในการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความใจในเรื่องทฤษฏีและการ
ปฏิบัติแล้ว อาจารย์ต้องท าหน้าท่ีท่ีปรึกษาเพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม เนื่องจากนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลท่ีเข้า
มาศึกษาในโรงเรียนผู้ช่วยของโรงพยาบาลศิริราชส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด นักศึกษาต้องมีการปรับตัว
ท้ังเรื่องเพื่อน เรื่องสถานท่ีในการเรียน สถานท่ีอยู่อาศัย ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องท า
หน้าท่ีใหค้วามรักความอบอุ่นแทนครอบครัวของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ และส่งผลท่ีดีต่อผล
การเรียน 
 วิธีด าเนินการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
อาจารย์ท่ีปรึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา แบบสอ บถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของอาจารย์ท่ีปรึกษา และแบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของ  
นักศึกษาต่อการท าหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มาพบอาจารย์เมื่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเรียกพบร้อยละ 41.1 และมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาร้อยละ 20.5 จ านวนครั้งท่ีนักศึกษามาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษามากท่ีสุด คือ 10 ครั้งใน 1 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมของคุณลักษณะของ
อาจารย์ ท่ีปรึกษาในระดับมาก โดยพบว่ามีความพึงพอใจท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่งกายสุภาพเรี ยบร้อย มี
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความซื่อสัตย์ ตามล าดับ ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยมีความพึงพอใจการปลูกฝังให้มีเจตคติท่ีดีและมีความภูมิใจใน
อาชีพของตนมากท่ีสุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของอาจารย์ท่ีปรึกษาพบว่าอยู่ในระดับน้อย    



โดยปัญหาในการให้บริการท่ีน้อยท่ีสุดคือ อาจารย์ขาดประสบการณ์และความรู้ในการให้ค าปรึกษาในการ
แก้ปัญหาและนักศึกษาไม่มั่นใจในอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นได้ ความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการให้อาจารย์มีความเป็นกันเอง ให้ค าปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา 
จัดพบในพื้นท่ีเป็นส่วนตัว และปกปิดความลับของนักศึกษา 
 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากงานวิจัย ท าให้ทราบความต้องการและความคาดหวังท่ีแท้จริงของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ท่ีปรึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้นในนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป 
 
 


