
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

การพฒันาก าลงัคนด้านสุขภาพด้าน RDU  

วชิาชีพการพยาบาลและทิศทางต่อไป 



การด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
เร่ืองการพฒันาการผลิตและก าลงัคนดา้นสุขภาพ

เพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
 

ของสภาการพยาบาล 
และเครือข่ายสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

แหง่ประเทศไทย 

สนุทราวดี เธียรพิเชฐ   สภาการพยาบาล 



บนัทึกขอ้ตกลงฯ 

               สภาวชิาชีพ             เครือข่ายสถาบันการศึกษา 
ก าหนดให้การใช้ยาอยา่งสมเหตผุลเป็น
สมรรถนะของบณัฑิตภายในปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 

สง่เสริมการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัเพ่ือการดแูล
ผู้ ป่วยแบบสหวิชาชีพ 

จดัให้มีข้อสอบการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลเป็น
สว่นหนึง่ของการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ 

สร้างความเข้าใจและพฒันาศกัยภาพครูผู้สอน บรูณา
การเนือ้หา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ประเมินผลเก่ียวกบัการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลตาม
แนวทางของคูมื่อฯ 

สนบัสนนุให้การใช้ยาอยา่งสมเหตผุลเป็น
สว่นหนึง่ของการศกึษาตอ่เน่ือง 

การพฒันาด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 



การด าเนินการระยะท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

•การจดัท ารูปแบบการบรรจหุลกัสตูรการใช้
ยาอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
 



การจดัท ารูปแบบการบรรจุหลกัสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

• สอบถามความคิดเห็นการบรูณาการความรู้การใช้ยาสมเหตผุลในหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

• ประชมุเชิงปฏิบตัิการฯ ๒๕-๒๖กนัยายน ๒๕๖๐ 

• คณะท างานฯร่างรูปแบบ 

• ตวัแทนทกุสถาบนัการศกึษาพยาบาลร่วมประชมุพิจารณารูปแบบฯ ๔ ธนัวาคม
๒๕๖๐ 

• เสนอกรรมการสภาการพยาบาล 

• เผยแพร่ 



การจดัท ารูปแบบการบรรจุหลกัสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

• ก าหนดสมรถนะ RDU ของบณัฑิตพยาบาลโดยพิจารณาจากสมรรถนะ กลาง RDU ของ๕ 
วิชาชีพในคูมื่อฯ ปรับให้เหมาะสมกบัวิชาชีพการพยาบาลพร้อมรายละเอียดของแตล่ะสมรรถนะ 

• ก าหนดประเดน็เนือ้หาหลกัโดยพิจารณาจาก ๓๔ ประเด็นในคูมื่อฯ เป็น ๑๗ ประเด็นท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพการพยาบาล 

• เช่ือมโยง สมรรถนะ RDU ผลการเรียนรู้ตาม มคอ๑ สาขาพยาบาสศาสตร์ สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพของสภาการพยาบาล ประเด็นเนือ้หาหลกัRDU  รายวิชาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต ตวัอยา่งวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล โมดลูในคูมื่อฯท่ีสอดคล้องกบั
สมรรถนะ ผลการเรียนรู้และประเดน็เนือ้หาRDU 



ประเด็นเนื้อหา
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การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 

สมรรถนะที่พึงม ี

ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ 

โมดูล 

Consultation Prescribing 
governance 

1. National Drug Policy 
(NDP) and Principles of 
RDU 

√     หลัก: เภสัชวิทยา 
บูรณาการในรายวิชาทางการ
พยาบาล 

o o o o o o o o o o 1, 3 1, 2, 4 

2. Basic pharmacology 
(pharmacodynamics) 
and Clinical 
pharmacokinetics 

√     หลัก: เภสัชวิทยา 
บูรณาการในรายวิชาทางการ
พยาบาล 

o o o   o o         2 1 

3. Irrational/ 
inappropriate use of 
medicine 

√     หลัก: เภสัชวิทยา 
บูรณาการในรายวิชาทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

o • o o o o o • o o 2, 5 1, 5 

4. Monitoring and 
evaluation impact of 
drug therapy, adverse 
effects properly and 
reporting drug related 
problems 

  √   หลัก: รายวิชาทางการพยาบาล
ที่เกี่ยวข้อง และ เภสัชวิทยา 

        • • •       2, 5 4 



ประเด็นเนื้อหา
หลัก 

Co
re

 to
pi

cs
 

Co
re

 sk
ill

s 

Co
re

 a
tti

tu
de

s 

การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 

สมรรถนะที่พึงม ี

ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

สมรรถนะ
พยาบาล
วิชาชีพ 

โมดูล 

Consultation Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Prescribing for 
patients with special 
requirements 

√     หลัก: เภสัชวิทยาและ วิชา
ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

• o o o o o         1, 2, 4, 5, 6 4 

12. Provide patients 
and careers with 
appropriate 
information about 
their medicines 

  √   หลัก: วิชาทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้อง 

o   •   •           6, 7, 8 3 

13. Awareness of 
rational approach to 
prescribing and 
therapeutics 

    √ หลัก: วิชาทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้อง 

o o o o o o o o o o 1, 2, 3 7 



รูปแบบการบรรจุหลกัสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 



ก าหนดนโยบายการสนบัสนุนการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในวชิาชีพการพยาบาล 

• สภาการพยาบาลก าหนดนโยบายการสนบัสนนุการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลในวิชาชีพการพยาบาล 
ดงันี ้

•  “สภาการพยาบาลสนับสนุนนโยบายแห่งชาตด้ิานยา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาต ิและกลยุทธการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือการใช้ยาสมเหตุผล เพ่ือพัฒนาบัณฑติพยาบาลให้มี
ความรู้และทักษะในการใช้ยาสมเหตุผล และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมใช้ยา
สมเหตุผลเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ ลดความสูญเสียทางการเงนิ การ
คลังของประเทศ” 



 
การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

 •สภาการพยาบาลก าหนดให้มีประเด็นเร่ืองการใช้ยา
อยา่งสมเหตผุลในค าอธิบายรายวิชาท่ีเก่ียวข้องทัง้
รายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบตัิ 



 
การจดัใหมี้ขอ้สอบการใชย้าอยา่งสมเหตุผลเป็นเป็นส่วนหน่ึงการสอบความรู้เพ่ือข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวชิาชีพฯ 

 
• สภาการพยาบาลก าหนดผงัการออกข้อสอบให้มีสาระส าคญั
เก่ียวกบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในรายวิชาที่เก่ียวข้องตาม
เนือ้หาท่ีเหมาะสม และด าเนินการออกข้อสอบตามผงัการ
ออกข้อสอบท่ีก าหนด 



 
การศึกษาต่อเน่ือง 

 • สนบัสนนุให้สถาบนัหลกั และสถาบนัสมทบท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองให้
จดัการศกึษาตอ่เน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์จดักิจกรรมการศกึษาตอ่เน่ืองท่ี
เก่ียวกบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุล เพ่ือพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้
เก่ียวกบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุล โดยก าหนดหนว่ยคะแนน (CNEU) ให้กบั
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากร 

• จดัท าหนงัสือเร่ือง การใช้ยาอย่างสมเหตผุลส าหรับพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือให้
สมาชิกศกึษาด้วยตนเองในการเก็บหน่วยคะแนน (CNEU)  ใช้ในการตอ่อายุ
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพฯ 



สรุปการด าเนินการระยะท่ี๑ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ 

• √จดัท ารูปแบบการบรรจหุลกัสตูรการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

• √สง่เสริมการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยแบบสหวิชาชีพ 

• √สร้างความเข้าใจและพฒันาศกัยภาพครูผู้สอน บรูณาการเนือ้หา การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้และการประเมินผลเก่ียวกบัการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลตามแนวทางของคูมื่อฯ/รูปแบบฯ 

• √ก าหนดให้มีข้อสอบการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลเป็นสว่นหนึง่ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

• √สนบัสนนุให้การใช้ยาอยา่งสมเหตผุลเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตอ่เน่ือง 

 



              การด าเนินการระยะที ่๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                 “การจดัท ารูปแบบการพฒันาการเรียนการสอนและ 
การติดตามการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรก่อนปริญญาของบัณฑติวชิาชีพพยาบาล” 
• ๑.คูมื่อการจดัการเรียนการสอนการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
• ๒.หลกัสตูรพฒันาครูผู้สอนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
• ๓.สื่อการสอนท่ีสามารถแบง่ปันให้สถานศกึษาอ่ืนน าไปประยกุต์ใช้ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
• ๔.ผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ของ
บณัฑิตท่ีจะจบการศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๖๑ และกรอบ core competency ท่ีจะต้อง
ปรับปรุง 

• ๕. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการบรูณาการการจดัการเยนการสอนการใช้ยาอยา่งสม
เหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตปีการศกึษา ๒๕๖๑ 



รายงานผลการติดตามความกา้วหนา้การบูรณาการการจดัการเยนการสอนการ
ใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
• โครงการวิจยัย่อยที่ ๑  การประเมินบริบทและปัจจยัน าเข้าการน าหลกัสตูรการใช้ยาอย่างสมเหตผุลมาใช้ใน
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

• โครงการวิจยัย่อยท่ี ๒  การประเมินกระบวนการบรูณาการการจดัการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

• โครงการวิจยัย่อยที่ ๓  การประเมินผลผลิตของการน าหลกัสตูรการใช้ยาอย่างสมเหตผุลมาใช้ในหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศกึษา๒๕๖๑ ด้านสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุลตามบทบาท ของ
พยาบาลวิชาชีพ  



ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร น า รู ป แ บ บ               
การบูรณาการการจัดการเรียน                 
ก า ร ส อ น ก า ร ใ ช้ ย า อ ย่ า ง                    
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

บริบท 

นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ปัจจัยน าเข้า 

สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล 

กระบวนการ 

-การก าหนดผู้รับผิดชอบการบูรณาการและ  การจัดการเรียนการสอน 

-การก าหนดสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

-การก าหนดรายวิชาและประเด็นการเรียนรู้ 

ผลผลิต 

สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล 



24.19 

75.81 

คณาจารย์ 

คณาจารย์ 931 คน จาก 3,848 คน 

42.18 

57.82 

บัณฑิตพยาบาล 

บัณฑิตพยาบาล 3,901 คน จาก 9,249 คน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการศึกษพยาบาลภาครัฐและเอกชน จ านวน ๘๖ สถาบัน 



    บริบทการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน    
 RDU ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
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     รับทราบนโยบาย    ก าหนดนโยบาย    ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้    ส่งเสริมการพฒันา   
         สมรรถนะ 

บริบทการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน RDU ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(อาจารย์) 



 สมรรถนะการใชย้าอยา่งสมเหตุผล
  ของอาจารยพ์ยาบาล 

 



          สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล 

สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล SD ระดับ 

1.ด้านประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยาก่อนที่จะใช้ยากับ
ผู้ป่วย 

4.40 0.72 
มาก 

2.ด้านร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น 
4.05 0.92 

มาก 

3.ด้านสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา 
4.28 0.82 

มาก 

4.ด้านบริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 
4.34 0.80 

มาก 

5.ด้านสามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ 
4.34 0.76 

มาก 

ด้านติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้ยา 

4.24 0.82 
มาก 



         สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล(ต่อ) 

สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล SD ระดับ 

6.ด้านติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้
จากการใช้ยา 

4.24 0.82 
มาก 

7.ด้านใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและไม่เกดิผลกระทบ
ต่อสังคมโดยรวม 

 

4.27 

 

0.79 

 

มาก 
 

8.ด้านใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถทาง
วชิาชีพและเป็นไปตามหลกัเวชจริยศาสตร์  

4.27 0.75 
มาก 

9.ด้านพฒันาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเน่ือง 
4.10 0.84 

มาก 

10.ด้านท างานร่วมกบับุคคลอืน่แบบสหวชิาชีพ เพือ่ส่งเสริมให้
เกดิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4.17 0.84 
มาก 

                                                     รวม 
4.25 0.82 

มาก 



 
 การน ารูปแบบการบูรณาการจดัการเรียนการ
 สอนการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตร 
   พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

 



   ข้อมูลการน ารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 

ล าดับ 
 

กิจกรรม 

ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

 

ไม่ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

1 สถาบันก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน / การบูรณาการการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

    790 

 (84.85) 

     62 

  (6.66) 

    79 

(8.49) 

2 สถาบันก าหนดผู้รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

    726 

 (77.98) 

    86 

  (9.24) 

   119 

(12.78) 

3 สถาบันก าหนดรายวิชาที่มีการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน มคอ.2     667 

 (71.64) 

     126 

(13.53) 

  138 

(14.82) 



  การน ารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปกีารศึกษา๒๕๖๑(ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ปฏิบัต ิ

(ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 

(ร้อยละ) 

4 สถาบันก าหนดประเด็นเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

814 

(87.43) 

49 

(5.26) 

68 

(7.30) 

5 สถาบันก าหนดสมรรถนะของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวัตถุประสงค์/ 
ผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 

761 

(81.74) 

76 

(8.16) 

94 

(10.10) 

6 สถาบันก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

760 

(81.63) 

83 

(8.92) 

88 

(9.45) 



  การน ารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 

ล าดับ 

 

กิจกรรม 

ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

7 สถาบันมีวิธีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

  7.1 บรรยาย (Lecture) 818 

(87.86) 

55 

(5.91) 

58 

(6.23) 
  7.2 กรณีศึกษา (Case study) 768 

(82.49) 

44 

(4.73) 

119 

(12.78) 
  7.3 อภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 716 

(76.91) 

65 

(6.98) 

150 

(16.11) 
  7.4 มอบหมายงานรายบุคคล/ รายกลุ่ม (Assignment) 704 

(75.62) 

68 

(7.30) 

159 

(17.08) 
  7.5 สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 503 

(54.03) 

180 

(19.33) 

248 

(26.64) 



 การน ารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา๒๕๖๑  

ล าดับ กิจกรรม ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

8 สถาบันก าหนดวิธีการประเมินผลที่สมัพันธ์กับสมรรถนะของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 650(69.82) 103(11.06) 178(19.12) 

9 สถาบันมีวิธีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่หลากหลาย 

  9.1 การสอบ 730 (78.41) 81 (8.70) 120 (12.89) 

  9.2 รายงานกลุม่/ รายงานบุคคล 701(75.30) 71 (7.63) 159(17.08) 
  9.3 การน าเสนองานกลุม่/ งานบุคคล 678(72.82) 83(8.92) 170(18.26) 

  9.4 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 688(73.90) 72(7.73) 171(18.37) 

  9.5 สังเกตการท างานเป็นทีม 634(68.10) 102(10.96) 195(20.95) 

9.6 การประเมินตนเอง/ การประเมินเพื่อน 598(64.23) 137(14.72) 196(21.05) 



   การน ารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยา 

อย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ล าดับ กิจกรรม ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

10 สถาบันมีการประเมินผลการบูรณาการการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในรายวิชา 

699 
(75.08) 

89 

(9.56) 

143 

(15.36) 

11 สถาบันมีการประเมินผลการบูรณาการการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

611 

(65.63) 

131 

(14.07) 

189 

(20.30) 



 ผลผลิตของการน าหลกัสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลมาใชใ้น
 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาท 
ของพยาบาลวชิาชีพ ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 



ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     

        ชาย    256 6.7 

       หญิง 3,645 93.3 

       รวม 3,901  
 

(บัณฑิตจบ9,249 คน) 

100 
 

(ร้อยละ42.18)  

  บณัฑิตพยาบาล ปีการศึกษา๒๕๖๑ ท่ีตอบแบบสอบถาม  



  สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิต   SD ระดับ 

1.ด้านประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยาก่อนที่จะใช้ยากับผู้ป่วย 
4.32 0.52 

มาก 

2.ด้านร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น 
4.22 0.53 

มาก 

3.ด้านสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา 
4.36 0.51 

มาก 

4.ด้านบริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 
4.36 0.51 

มาก 

5.ด้านสามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ 
4.30 0.54 

มาก 

6.ด้านติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา 
4.33 0.55 

มาก 



สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล SD ระดับ 

7.ด้านใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและไม่เกดิผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม 

4.28 0.54 
มาก 

8.ด้านใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถทางวชิาชีพและ
เป็นไปตามหลกัเวชจริยศาสตร์  

4.38 0.54 
มาก 

9.ด้านพฒันาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเน่ือง 
4.24 0.58 

มาก 

10.ด้านท างานร่วมกบับุคคลอืน่แบบสหวชิาชีพ เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4.39 0.56 
มาก 

                                                         รวม 
4.32 0.47 

มาก 



 คู่มือการจดัการเรียนการสอนการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
  ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
บทท่ี๑ ความเป็นมาและความส าคญัของการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
บทท่ี๒ เน้ือหาหลกัและสมรรถนะท่ีพึงมีเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต 
บทท่ี๓ แนวทางการบูรณาการหลกัสูตรการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 หลกัการและกรณีศึกษาการบูรณาการระดบัหลกัสูตร ระดบัรายวชิา  และการประเมินผล 
บทท่ี๔ หลกัและวธีิการจดัการเรียนการสอน และการวดั ประเมินผล การบูรณาการการใชย้าอยา่งสมเหตุผลใน
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
บทท่ี๕ ตวัอยา่งการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการใชย้าอยา่สมเหตุผลในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต (ในสาขาหลกัทางการพยาบาล) 
ภาคผนวก 
ส่ือและแหล่งขอ้มูล 



   หลกัสูตรพฒันาครูผูส้อนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 
•อยูร่ะหวา่งการร่างหลกัสูตร /โครงการพฒันาครูผูส้อนใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

•จดัประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาครูผูส้อนในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ(์ปลายสิงหาคม๒๕๖๒) 

 





37 

ขอบคณุค่ะ 


