บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

พยบ. 1371/2562

วันที่

26 มิถุนายน 2562

เรื่อง รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามหนังสือเลขที่ ศธ.1009.6/ว6861 เรื่องขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเขารวมประชุม ไดสงให
ขาพเจาไปรวมประชุมเชิงปฏิบัิตการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อการใชยาอยางสมเหตุ
สมผล ประจําป 2562 สถานที่ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 20-21
มิถุนายน 2562 นั้น
ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอไปนี้
1.ชื่อเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
ประชุมเชิงปฏิบัิตการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อการใชยาอยางสมเหตุสมผล
2.ผูจัด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.สถานที่
โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
4.หนวยงานที่เขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
1) อย. 2) กสพท. 3) องคกรคณะผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตร แหงประเทศไทย 4) ภาคีคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร แหงประเทศไทย 5) ศ.ศ.ภ.ท. และ 6) สภาการพยาบาล
5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้
เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจตอประเด็นการใชยาอยางสมเหตุผลที่ควรตองสอน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เครื่องมือผูใชในการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนสถาบันตางๆ รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความกาวหนาการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมอยางตอเนื่องและเกิดการรับรูในวงกวาง
6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ
กําหนดการดังไฟลแนบ
7.สรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ
วันที่ 20 มิถุนายน 62
1. บรรยาย "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ ในศตวรรตที่ 21"
โดย รศ.ดร.อานุภาพ เลขะกุล
สรุป การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ ในศตวรรตที่ 21 มุงเนนที่การใชวิธี
การหลากหลายวิธีในการสอนโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก problem based เปน
competency driven นอกจากนี้ยังใชหลักการ climbing the pyramid ซึ่งการเรียนการสอนโดยบรรจุ RDU
นั้น เปาหมายอยูที่ระดับ 'dose' เปนระดับสูงสุด สําหรับการสอน RDU จะใชหลัก 5C คือ 1) teaching
should be Clinically case 2) real Case should serve as teaching focus 3) teaching should be
Continuous 4) Coordinate with the student's other learning objectives และ 5) Creates learning
environment of RDU

2. อภิปราย "การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพดาน RDU 5 วิชาชีพ และทิศทางตอไป
สําหรับตัวแทนสภาการพยาบาล ตัวแทน คือ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
สรุป สภาการพยาบาลไดดําเนินพัฒนาดานหลักสูตร RDU ในระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2561) ซึ่ง
ขณะนี้กําลังอยูในชวงดําเนินการระยะที่ 2 คือ 1) การจัดทําคูมือการสอน RDU สําหรับวิชาชีพพยาบาล (คาด
วาจะเสร็จปลายป 2562) 2) เตรียมจัดอบรมอาจารยผูสอน RDU ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 3) รวบรวมสื่อ
การสอนเกี่ยวกับ RDU และ 4) ประเมินสมรรถนะดานการใชยาของบัณฑิต
3. บรรยาย "How to teach RDU: 100 ประเด็น RDU ที่ควรสอน" โดย ผศ.นพ.พิสนธ จงตระกูล
สรุป วิทยากรไดบรรยายยกตัวอยาง 100 ประเด็นที่ควรสอน ซึ่งเปนสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา
ใน RDU
4. บรรยาย "Are you ready for RDU country?" โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
สรุป วิทยากรไดบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ความหมายของ RDU ขอบงชี้ของการใช RDU กลไกใน
การใช RDU (3As : Awareness, Administration, Act) ผูที่เกี่ยวของกับการใช RDU กุญแจสําคัญ 6 ประการ
ของการเปน RDU hospital (PLEASE : Pharmacy and therapeutic committees, Labeling and
leaﬂet, Essential RDU tools, Awareness RDU team, Special population care, Ethics in
prescription
5. ประชุมกลุมยอยรวมออกแบบการเรียนการสอนตาม competency based โดยอาจารยพยาบาล
สรุป
สิ่งที่ไมควรทํา
- ไมควรใหยาลดไขในรายที่มีไขตํ่าโดยไมใชวิธีลดไขอื่นๆกอน
- ไมควรบริหารยาโดยไมมีความชัดเจนและไมมีเหตุผลของคําสั่งของการรักษาเชนไมไดระบุวา
ควรใหเมื่อไหร กอนอาหารหรือหลังอาหาร
- ไมรับorder เมื่ออานคําสั่งไมเขาใจ
- ไมบริหารยาที่ใหทางหลอดเลือดดําทาง TPN (Insulin+ ATB)
- ไมควรให ferrous sulfate พรอมนม โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
- ผสมยากอนหรืออาหาร แลวใหพรอมอาหาร feed
- ไมควรฉีด Paracetamol ที่ระบุทาง IM มาใหทาง IV
- ไมควรฉีดยากลุมChemotherapy โดยไมผานการอบรม
สิ่งที่ควรทํา
- ใหยาลดไข (Paracetamol) ในขนาดที่เหมาะสมกับนํ้าหนักตัว
- ในการทําPain management การบริหารยาแกปวด ควรประเมิน Pain score กอน และ
- ใหยาแกปวดตามระดับของ Pain score เชน Paracetamol ≥ 6 (ใหยา Paracetamol
ตามหลักเกณฑเทานั้น)
- การบริหารยา Augmentin vein มี 2 วิธี คือ ผสม ใน 0.9%NSS Drip in ½ hr หลังผสม
ยา และ Iv push in 3-4 min dose 1.2 gm
- ตรวจสอบหรือสอบถามใหแนใจเกี่ยวกับแผนการรักษาของแพทย หากพบวาแผนการรักษา
ไมเปนไปตามขอบงชี้
- ใหยาเมื่อมั่นใจวาปลอดภัยกับผูปวย
- ตระหนักถึงการลําดับการใหยาแตละชนิดใหเหมาะสม กรณีไดยาหลายชนิด
- ตรวจสอบวัน เวลาหมดอายุของยาที่ผสมแลว กอนให
- ตรวจสอบการออกฤทธิ์ อาการขางเคียงและอาการไมพึงประสงค (side effect / adverse
drug effect) รวมทั้งขอหามการใชยา (contraindication) กอนให
- เตรียมความพรอมในการแกไขเมื่อผูปวยมีอาการขางเคียงและอาการไมพึงประสงค
- ตรวจสอบความรูเกี่ยวกับยาแตละชนิด กอนให โดยเฉพาะยากลุม High alert drug
- ตรวจสอบสารที่ใชเปนตัวทําละลายและตัวเจือจางใหเหมาะสมกับยาแตละชนิด กอนให
- ตรวจสอบขอมูลการแพยาแพอาหารของผูปวยกอนใหยา โดยยาที่มีความเสี่ยงสูง

- เก็บรักษายาใหถูกตองเหมาะสม
- บริหารยาใหถูกชองทาง
- ตรวจสอบชื่อยาใหถูกตอง ในกรณีที่มีชื่อคลายๆกัน ทั้ง generic และ Trade name
- ติดตามผลการวิเคราะหsensitivity และ resistance ของเชื้อโรค และแจงแพทย
วันที่ 21 มิถุนายน 62
1. บรรยาย "Technology enhanced learning (TEL) in teaching RDU" โดย
รศ.ดร.อานุภาพ เลขะกุล
สรุป วิทยากรไดยกตัวอยางการนําเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นและเวปไซดตางๆ ที่
สามารถนํามาชวยในการสอนได เชน Kahoot, line, pinpong, socrative เปนตน
2. ประชุมกลุมยอย "Sharing resources for learning and teaching RDU" โดยกลุม
อาจารยพยาบาล
สรุป
2.1 การจัดการเรียนการสอน RDU รูปแบบใดบาง การพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการ
เรียนรูอยางไรบาง การนํา moduleการเรียนรูไปใช
รูปแบบ
การพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู การนํา module การเรียนรูไปใช
case conference
case study
D/C planning
lecture
group conference
PBL, TBL, SBL,
CBLProject based
learning
Clinical teaching
Pre-post
conference
Reﬂection
Flipped class
room
Seminar
สอนสาธิต

เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการ
สอน
power point, VDO clip
โจทยสถานการณ, incident
casePrezi.com, Kahoot.com
ประเด็นการอภิปรายกลุม
คูมือ RDU
แผนการรักษาของแพทยฐานขอมูล
online
บางสถาบันยังไมมีการพัฒนาสื่อ

M1 หลักการ
M2 ขั้นตอน (การรักษาพยาบาลเบื้อง
ตน)
M3 การสื่อสาร
M4 Patient safety
M6 จริยศาสตร
M7 ความคุมคา, PMC, การใชยา
M8 ความรวมมือระหวางวิชาชีพ
บางสถาบันยังไมใช module

2.2 อะไรคือ Gap ของการจัดการเรียนการสอนRDU และการพัฒนาสื่อการสอนที่ผานมา
- ขาดการสื่อสารเรื่องRDUอยางเปนวงกวางและทั่วถึง
- ขาดนโยบายที่ชัดเจนระดับองคกร/ สถาบัน
- ขาดการพัฒนาความรู / ศักยภาพเรื่องยา / RDUแกอาจารยผูสอน
- ขาดการผลักดันนโยบายRDUระดับประเทศสูแหลงฝกปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกพื้นที่
- ขาดเนื้อหา / คูมือ RDUที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทวิชาชีพพยาบาล

- ขาดการประเมินผลทั้งเครื่องมือและวิธีการประเมินผล ยังไมครอบคลุมทั้ง 10 สมรรถนะ
และขาดความตอเนื่องของการประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
- ไมไดทําcontent mapping และ competency mapping
- อาจารยขาดทักษะในการผลิตสื่อ
- การเขาถึงแหลงขอมูล RDUและฐานขอมูลตางๆ มีขอจํากัด
- ระบบการสื่อสาร / internet ไมพรอมเวลาสอน
- ความตระหนักและความลุมลึกของอาจารยผูสอนแตละสาขาในสถาบันเดียวกัน
- สหวิชาชีพที่ทํางานรวมกันขาดการสรางความรวมมือเกี่ยวกับ RDUโดยเฉพาะการสอนภาค
ปฏิบัติ
- การสรางเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนสื่อการสอนและการเรียนรู
- สภาการพยาบาลสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา
- สภาการพยาบาล / อย. สรางเครือขายระหวางสหสาขาวิชาชีพ
- สภาการพยาบาลและสถาบันกําหนด core content, การพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนสอน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพรวมกันรวมถึงเปาหมายของการเรียนการสอน RDU
- สภาการพยาบาลประชาสัมพันธเกี่ยวกับ key person ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ RDU ในระดับ
องคกร สภาการพยาบาล และประเทศ
- สภาการพยาบาและสถาบันเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชคูมือการเรียนการ
สอน RDU
2.3 กระบวนการพัฒนา
สภาการพยาบาล
สถาบันการศึกษา
- จัดทําคูมือและแบบ
ประเมินกลางใหทุก
สถาบันใชไดเหมือนกันกําหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลที่
เกี่ยวของกับ RDU
- เปดโอกาสใหอาจารย
จากทุกสถาบันเขามามี
สวนรวมในเรื่อง RDU
- สรางทีม RDU (ทีมครู
พยาบาล)
- กําหนด test
blueprint เรื่อง RDU
17 เนื้อหาหลัก
- บรรจุเรื่อง RDU ใน
การศึกษาตอเนื่อง

- จัดทํา KM เชน จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
เรียนการสอน ผาน line
group
- จัด knowledge
sharing รวมถึงสื่อการ
สอนการเรียนตางๆ
- พัฒนาระบบ IT ใหพรอม
ใช- กําหนดผูรับผิดชอบ
หลักในการเรียนการสอน
RDU
- จัดการเรียนการสอน
แบบ IPE ที่เปนรูปธรรม

สภาการพยาบาลและ
สถาบันการศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู
สอน RDU ทุกรายวิชา
หรือแยกกลุมรายวิชา
- ทําคลังสื่อการเรียนการ
สอน RDU รวมถึงการเผย
แพรไปยังสถาบันการ
ศึกษา

อย.
- สรางทีมวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนเรื่อง RDU
- จัดประชุมวิชาการ
เพื่อ Update RDU
และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

3. บรรยาย "MOOCs as resource for learning RDU" โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
สรุป วิทยากรไดสรุปเกี่ยวกับ MOOCs เชน คํานิยาม MOOCs ที่นิยมใชทั่วโลก การใช
MOOCs ชวยเปนสื่อการสอน
8.ประโยชนที่ไดรับและแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน
1. พัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ RDU ในรายวิชาหมวดวิชาชีพในทั้ง 5 กลุมวิชา
2. พัฒนาสื่อการสอนที่ใชและสงเสริมการใช MOOC ในการเรียนการสอน
3. กํากับติดตาม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลการเรียนรูที่
สอดคลองกับ RDU
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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(ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์)
ประธานสาขาวิชาพยาบาล
26 มิ.ย. 62 เวลา 15:59:44 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBFA-DUAMg-AwADg-AQwBD

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 1
เรียน อธิการเพื่อทราบ
และอนุญาตเผยแพรความรู
(ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา)
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
15 ก.ค. 62 เวลา 12:50:36Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQA4A-EYARA-A0ADA-ARQAw

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 2
ทราบ มอบนส.โศรยา ขึ้นเว็บ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15 ก.ค. 62 เวลา 14:02:13Non-PKI Server Sign
Signature Code : MABBA-EYARQ-AxADc-AOQBG

