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คำ�นำ�
สืบเนือ่ งจากนโยบายประเทศไทยมุง่ เน้นให้เกิดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิและมีคลินิกหมอครอบครัว ภายในปี 2569 ก�ำหนดให้มี
คลินิกดูแลสุขภาพประจ�ำครอบครัว 1 ล้านครอบครัว ดูแล
ประชาชน 65 ล้านคน ด้วยการมีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์
ครอบครัวท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีเภสัชกรร่วมอยู่ด้วย
ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีมากมาย ส่งผลต่อจ�ำนวนผู้ป่วย
เรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น ใช้ยาจากหน่วย
บริการหลายแห่งพร้อมๆ กัน รวมถึงใช้ยาเกินจ�ำเป็น
ดังนั้น บทบาทงานเภสัชกรรมในคลินิกหมอครอบครัวจึงมี
ความส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาระบบยาในคลินิกหมอครอบครัว
การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยในระดั บ บุ ค คลและครอบครั ว ต่ อ เนื่ อ งด้ า น
เภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตลอดจน
ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ
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เภสั ช กรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก หมอ
ครอบครั ว จึ ง จ�ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะงานเภสั ช กรรม
ปฐมภูมิ มีความเข้าใจหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจน
หลักการท�ำงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน เพื่อการท�ำงาน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ทัง้ นี้ เภสัชกรกับบทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ เป็นเรือ่ งทีเ่ ภสัชกร
ในหลายๆ พื้นที่ได้ด�ำเนินการมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมา
เป็นเวลายาวนานแล้ว เพื่อท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อลดปัญหายาที่
ไม่เหมาะสม และอันตรายจากการใช้ยา จนเกิดผลงานเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
ควบคุมยาของประเทศ ส่งผลให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยและใช้
ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เข้าถึงยา ใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยาได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยการค้นหาปัญหา ป้องกัน ลดปัญหา และ
ส่งเสริมพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น
กล่าวได้ว่า งานเภสัชกรรมปฐมภูมินั้นมีความเป็นองค์รวม
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ มีความ
ต่อเนื่องของการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย มีการบูรณาการผสมผสานไม่แยกส่วน สร้างความเสมอภาคในการได้รบั การดูแล และ
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ประการส� ำ คั ญ คื อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
บนทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ที่ก�ำลังเดินหน้าไปดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนดใน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างชัดเจน มีการวางแผนด้าน
ก�ำลังคน และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ
โดยเฉพาะเภสัชกร ในการสร้าง “เภสัชกรปฐมภูม”ิ
ด้วยเหตุนี้ ตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา จึงเกิดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่ส�ำคัญ เช่น ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม ส�ำนักงาน
สนับสนุนระบบปฐมภูมแิ ละคลินกิ หมอครอบครัว (สปค. ชือ่ ใหม่
“ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม,ิ สสป.”) ร่วมกับ วิทยาลัย
การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและสุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย
(วคบท.) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา “เภสัชกรปฐมภูม”ิ เข้าสู่
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• สภาเภสัชกรรม ได้มีประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 36/2557
ลงวั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2557 เรื่ อ ง การรั บ รอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม มีมติรับรองหลักสูตร
เภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Pharmacist Practice Learning :
FCPL)
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• ในปี 2558-2559 สปสช. สภาเภสัชกรรม และ วคบท. จัด
ให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูม:ิ เภสัชกรรม
ครอบครัวและชุมชน 2 ครั้ง หลังการอบรมเภสัชกรที่
ผ่านการอบรม 57 ราย
• หลั ง การอบรม ผู ้ ผ ่ า นการอบรมทั้ ง 2 รุ ่ น ได้ เ ข้ า สู ่
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยระหว่าง
ปี 2558-2560 ได้มีการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิรวม 3 ครั้ง ในขั้นตอนนี้ แผนงาน
พัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ แพทย์
และเภสัชกร ได้สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ประสบการณ์ และถ่ า ยทอดทั ก ษะการท� ำ งานด้ า น
ปฐมภูมิ
• ในปี 2560 คคส. ร่วมกับ สสส. วคบท. และ สปค. กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมมือในการจัดกระบวนการคัดสรรและ
พั ฒ นา “ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรมปฐมภู มิ ” เพื่ อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเชี่ยวชาญในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ และเป็นทีมวิชาชีพที่จะร่วมกัน
ปฏิ บั ติ ง านในที ม คลิ นิ ก หมอครอบครั ว จนได้ ที ม

6

เภสัชกรจากโรงพยาบาลจากทั้ง 4 ภูมิภาค รวม
23 แห่ง เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม
ปฐมภู มิ ใ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิไว้ 3 ข้อ คือ
(1) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (2) มีเภสัชกรที่ท�ำงาน
เยี่ยมบ้านที่ได้รับมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจนและ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งสม�่ ำ เสมอ (3) ท� ำ งานเป็ น ที ม กั บ
สหวิชาชีพ และ (4) มีเภสัชกรพี่เลี้ยงร่วมการฝึกปฏิบัติ
งานอย่างน้อย 1 คน
• ในปี 2561 คคส. ร่วมกับ สสส. วคบท. และ สปค.
กระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมระยะสัน้ หลักสูตรงาน
เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course
Training Program in Family and Community Pharmacist
Practice Learning) ให้แก่เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว โดยขั้นตอนหนึ่ง
ในโปรแกรมการฝึกอบรมนีค้ อื การฝึกปฏิบตั งิ าน ณ
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2560
เป็นเวลา 12 วัน เพื่อ (1) เรียนรู้ตวั อย่างและฝึกทักษะ
การท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยง และสห
สาขาวิชาชีพด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (2) เพื่อ
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เรี ย นรู ้ ตั ว อย่ า งและฝึ ก ทั ก ษะการท� ำ งานเภสั ช กรรม
ปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพในการ
ท�ำงานชุมชน
ณ ช่วงของการ “ปักหมุด” ให้บทบาทหน้าที่อันทรง
คุณค่านี้เกิดฐานรากอันหนักแน่นลงบนผืนแผ่นดินไทยนี้
ในระหว่างวันที่ 4-15 มิถนุ ายน 2561 คือจุดบรรจบระหว่าง
การพัฒนา “คน” และ “กลไกบ่มเพาะ” เภสัชกรปฐมภูมิ
เพราะนี่ คื อ การเริ่ ม ต้ น หน้ า แรกแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งเกิดจากทีมเภสัชกรใจอาสา
จากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 23 แห่ง ที่มาร่วมบุกเบิก
กลไกบ่มเพาะ “เภสัชกรสายพันธุ์ใหม่”
12 วัน ของการฝึกปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรม
ปฐมภูมิ 22 แห่ง ไม่เพียงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับ
ผู้เข้าอบรมในการ “เชื่อมนามไปสู่รูป” นั่นคือ การท�ำให้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ได้จากการอบรมในห้องเรียน
ไปสู่การเรียนรู้เชิงประจักษ์จากประสบการณ์ในโลกของ
การปฏิบัติจริง แต่ยังเป็นช่วงเวลาส�ำคัญในการเรียนรู้
ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึง่ ยังอยูใ่ นสถานะ “มือใหม่”
ไปพร้อมๆ กันด้วย
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น่ายินดีอย่างยิง่ ทีเ่ ภสัชกรจากโรงพยาบาลจากทัง้ หมดทีม่ า
ร่ ว มบุ ก เบิ ก “ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรมปฐมภู มิ ” รุ ่ น แรกของ
ประเทศไทย ได้ตกลงใจหลอมรวมสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ในก้าวแรก ถ่ายทอดออกมาเป็น คู่มือ “บ่มเพาะ Smart
Pharmacist ด้วยภารกิจ 12 วัน” เล่มนี้
เพื่อสมทบเข้าเป็น “อิฐกองแรก” ในการก่อร่างสร้างฐาน
“เภสัชกรรมปฐมภูมิ” ให้มั่นคงและน�ำไปสู่การต่อยอดให้
งดงามและทรงพลัง สมดังอุดมการณ์แห่งการสานสร้าง

9

สารบัญ
ค�ำน�ำ	
บทน�ำ	

3
15

กิจกรรมกลุ่มที่ 1
การเตรียมความพร้อม

31

กิจกรรมกลุ่มที่ 2
การปูพื้นฐานความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

41

กิจกรรมกลุ่มที่ 3
การสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

47

กิจกรรมกลุ่มที่ 4
การเยี่ยมบ้าน และ ลงชุมชน

51

สารบัญ
กิจกรรมกลุ่มที่ 5
75
การฝึกวางแผน แก้ไขปัญหาและเรียนรู้จากกรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่มที่ 6
การท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภค

101

กิจกรรมกลุ่มที่ 7
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

111

สรุปบทเรียน
รายชื่อศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
และเภสัชกรผู้รับผิดชอบ

121
126

ส า น ฝั น ล ง ขั น ปั ญ ญ า เ พื่ อ พั ฒ น า ‘ ง า น เ ภ สั ช ก ร ร ม ป ฐ ม ภู มิ ’

คู่มือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
“บ่มเพาะ Smart Pharmacist ด้วยภารกิจ 12 วัน”
ที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้
เป็นการน�ำแนวปฏิบัติและบทเรียน
จากศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมนิ �ำร่องรุ่นแรก
ของประเทศไทย รวม 22 แห่ง มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน
เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นส�ำหรับขยายผลกลไก
ที่จะช่วยยกระดับงานพัฒนาเภสัชกรปฐมภูมิ
ให้เกิดการต่อยอด และแผ่ขยายให้กว้างไกล
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
แนวคิดและกิจกรรมที่น�ำเสนอในคู่มอื เล่มนี้
กลั่นจากการทดลองปฏิบัติการ ณ ก้าวแรก
ในฐานะความรู้ต้งั ต้น มิใช่ข้อสรุป
ทีมงานผู้ร่วมบุกเบิกศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมนิ �ำร่องทั้ง 22 แห่ง
และ คคส.จะยินดีอย่างยิ่ง
หากผู้สนใจจะน�ำไปใช้เป็นแนวทางทดลอง
หรือปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป

บทนำ
�
สู่เส้นทางสร้าง “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ”
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ คือ องค์ประกอบ
ส�ำคัญหนึง่ ในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกร ให้สามารถ
ก้าวพ้นจากกรอบภารกิจเดิมๆ ในห้องยาของสถานพยาบาล ไป
สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาที่ตอบโจทย์อันท้าทายของ
ปัญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการใช้ยาในโลกยุคใหม่ได้อย่าง
สอดคล้องและเท่าทันความเป็นจริง
ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงขนานนาม “เภสัชกรปฐมภูมิ” ว่า
“เภสัชกรสายพันธุ์ ใหม่”
SMART PHARMACIST หรือ “เภสัชกรสายพันธุใ์ หม่” หมาย
ถึงเภสัชกรปฐมภูมทิ ี่ท�ำงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้แก่ การ
พัฒนาระบบยา ซึง่ ประกอบด้วยงานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการ
เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรม, การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ระดับปฐมภูมิและชุมชน, การพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ
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ปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว, การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องใน
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับบุคคล และครอบครัว
ในผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ใช้
ยาหลายขนาน ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ, การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการพึง่ พา
ตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ
เภสัชกรปฐมภูมิน�ำหลักการท�ำงานโดยใช้ SMART
PHARMACIST เข้ามาเชื่อมโยงกับการท�ำงานเพื่อให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ คือ

S:

Spiritual
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การท�ำงานในชุมชนเชิงรุก เภสัชกรปฐมภูมติ อ้ ง
มองให้ครบทุกมิติ มองถึงมิติที่เป็นส่วนลึกใน
จิตใจของผู้ป่วยอันละเอียดซับซ้อน ได้แก่ มิติ
ด้ า นความเชื่ อ ความคิ ด ศาสนา ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับใจ
ซึ่งเป็นขุมพลังในการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วย จะ
ท�ำให้เภสัชกรเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จากข้ า งในของผู ้ ป ่ ว ยได้ ดั ง นั้ น การปรั บ
พฤติกรรมหรือการเสริมพลังในด้านการใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจะง่ายขึน้ หากเราเข้าถึง
Spiritual ของผู้ป่วย

M:

เภสัชกรปฐมภูมติ ้องมีความรอบรู้ในด้านการใช้
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของผู้ป่วย จึง
จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่บ้านได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เกิด
ความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เภสัชกรสามารถดักจับหาปัญหาหรือ
อันตรายจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัวได้

A:

เภสัชกรปฐมภูมิมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
บริการด้านยาในระดับปฐมภูมิเชื่อมโยงไปยัง
ระดับทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
เข้าถึงยาจ�ำเป็นที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย
ได้ ซึ่งหากผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาจ�ำเป็นได้
จะส่งผลเสียต่อโรคของผู้ป่วยได้

R:

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
หากมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนนั้น เภสัชกร
ปฐมภูมิสามารถเข้าใปพัฒนาความปลอดภัย
ด้านยา ส่งเสริมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

Medication

Accessibility

Relationship
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อย่างสมเหตุสมผลในชุมชนได้ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนก่อให้เกิดความส�ำเร็จและความยัง่ ยืน
ในชุมชน

T:

Team

การท�ำงานโดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง
สหวิชาชีพในระบบสุขภาพปฐมภูมนิ นั้ จะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอันดี ก่อให้เกิดการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่สมบูรณ์ เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี
ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

“เภสั ช กรพั น ธุ ์ ใหม่ หั ว ใจปฐมภู มิ ” ถื อ เป็ น
นวัตกรรมของวิชาชีพเภสัชกร ที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดในเภสัชกร
คนรุ่นใหม่ เพือ่ ตอบสนองการบริการทางเภสัชกรรม ทีเ่ ข้าถึงคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ การก้าวออกจากรั้วโรงพยาบาลเดินสู่
หมู่บ้าน ชุมชน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการเปิดวิชาชีพ ที่
แสดงให้สหวิชาชีพ และประชาชนเห็นว่า วิชาชีพเภสัชกรรมมี
ความส�ำคัญต่อผู้ป่วยและประชาชนไม่แพ้วิชาชีพใด การก่อ
ก�ำเนิด “เภสัชกรพันธุ์ใหม่ หัวใจปฐมภูมิ” จึงต้องอาศัยสภา
วิชาชีพทีเ่ ข้าใจ และศูนย์เรียนรูท้ เี่ ข้าถึง สภาพแวดล้อมการเรียน
รู้เหมาะสม ที่ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการท�ำงาน
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จากรั้วโรงพยาบาลสู่รั้วชุมชน และมองเห็นคุณค่าในวิชาชีพ
เภสัชกรรมอย่างภาคภูมิ
ณ จุดเริม่ ต้นของการลงหลักปักฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ซึง่ เริม่ มาได้ราว 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ต�ำแหน่งแห่งทีข่ องศูนย์
เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ ในกระบวนการ “พัฒนาสมรรถนะ
เภสัชกร ให้สามารถก้าวพ้นจากกรอบภารกิจเดิม ๆ ในห้องยา
ของสถานพยาบาล ไปสูก่ ารเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการใช้ยาทีต่ อบ
โจทย์อันท้าทายของปัญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการใช้ยาใน
โลกยุคใหม่ได้อย่างสอดคล้องและเท่าทันความเป็นจริง” ก็คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติการ เพื่อน�ำความรู้และหลักการที่ได้
จากการอบรมในหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
(Certifificate short course Training Program in Family and
Community Pharmacist Practice Learning) ไปสู่ข้นั ลงมือท�ำ
การฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
12 วัน มีเป้าหมายเพื่อ (1) เรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการ
ท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมริ ว่ มกับครูพเี่ ลีย้ ง และสหสาขาวิชาชีพ
ด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว (2) เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและ
ฝึกทักษะการท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและ
สหสาขาวิชาชีพในการท�ำงานชุมชน
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กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตร

เภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
การฝึกอบรม
ความรู้ (3 วัน)

การฝึกปฏิบัติ
ณ ศูนย์เรียนรู้
(12 วัน)

การน�ำความรู้ ไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่
(3 เดือน)

การน�ำเสนอผลงาน
ของเภสัชกรในคลินิก
หมอครอบครัว

บทบาทหน้าที่หลักของศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้แก่เภสัชกรใน 2 ระดับ เพื่อให้พร้อม
ก้าวสู่การท�ำหน้าที่เภสัชกรปฐมภูมิ
ระดับทีห่ นึง่ คือ การสร้างหลักคิด (Mindset) เพือ่ ให้เข้า
ถึงแก่นคุณค่าของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และภารกิจเภสัชกร
ปฐมภูมิ
ระดับที่สอง คือ การพัฒนาทักษะ (Skill) ที่จ�ำเป็น เพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และภารกิจเภสัชกร
ปฐมภูมิได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อที่จะบรรลุบทบาทหน้าที่ดังกล่าว กิจกรรมหลักที่ศูนย์
เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิต้องด�ำเนินการมีด้วยกัน 7 กลุ่ม
กิจกรรมหลัก ดังแผนภาพต่อไปนี้
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7 กลุ่มกิจกรรมหลัก

ของศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ

1.

2.

3.

เตรียม
การ

ปูฐาน
ความรู้

สร้าง
ชุมชน
เรียนรู้

4.

5.

6.

เยี่ยมบ้าน/
ลงชุมชน

ฝึกวางแผน
แก้ ไขปัญหา

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

7.

สร้างสภาพ
ให้เอื้อเรียนรู้
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อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดของกิจกรรมทั้ง
7 กลุ่มหลัก สิ่งแรก ซึ่งหน่วยงานหรือทีมงานที่สนใจจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิจะต้องลงมือก่อน ก็คือ การประเมิน
ตนเองว่า มีความพร้อมพอหรือไม่ส�ำหรับการ “ออกสตาร์ต”
การประเมิ น ความพร้ อ มของการเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู ้
เภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นการประเมินสมรรถนะของแหล่งเรียนรู้
ว่ามีสมรรถนะเพียงพอหรือไม่ ในการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ
เภสัชกรทีจ่ ะไปท�ำงานร่วมกับเครือข่ายปฐมภูมใิ นฐานะทีมหมอ
ครอบครัว ซึง่ ไม่ใช่แค่เภสัชกรทีไ่ ปจ่ายยาโรคเรือ้ รังทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือเภสัชกรออกผู้ไปเยี่ยมบ้าน ที่ต้องมี
ความรูใ้ นเชิงวิชาการในการดูแลผูป้ ว่ ย และการมองปัญหาแบบ
องค์รวม แต่เป็นเภสัชกรที่ต้องดูแลจัดการระบบยาในระบบ
บริการสุขภาพต่างๆ ในเครือข่ายปฐมภูมิ รวมทั้งการจัดการ
ความเสี่ยงปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชมุ ชน ประชาชน เข้มแข็ง
และปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในการประเมินความพร้อมทีจ่ ะเป็นศูนย์เรียนรูฯ้ ศูนย์เรียนรูฯ้
ต้องทบทวนเป้าหมายและขอบเขตของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่ง
ควรมีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดการ
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เรียนรู้ตามเป้าหมายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 และสามารถเตรียม
ความพร้อมในการจัดกระบวนการ กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้แหล่งฝึกยังควรมีพื้นฐานตั้งแต่พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลที่สนับสนุนการท�ำงานปฐมภูมิ
และที่สำ� คัญคือ
(1) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
(2) มีเภสัชกรที่ท�ำงานเยี่ยมบ้านที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
อย่างชัดเจนและปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
(3) ท�ำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ
(4) มีเภสัชกรพี่เลี้ยงร่วมการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน
แนวทางการประเมินความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้
เภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจศึกษาได้จากกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
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กรณีตัวอย่างที่ 1

ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินว่าตนเองเป็นศูนย์ท่มี ีความพร้อม จาก
ความตระหนักว่ามีจดุ แข็งในเชิงวิชาการในการดูแล
ผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากเป็นศูนย์ในการเรียนการสอนแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ
พยาบาลชุมชน นักกายภาพบ�ำบัด และเป็นแหล่ง
ฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาเภสั ช กรรมในหลายสาขา
รวมทั้ ง สาขาเภสั ช กรรมปฐมภู มิ ซึ่ ง เภสั ช กร
ผู้รับผิดชอบ เป็นเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ทั้งในสาขาเภสัชกรรมชุมชนและครอบครัว
และสาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การดูแลผูป้ ว่ ย
ด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ ในแต่ ล ะวิ ช าชี พ
ค่อนข้างเด่นชัด โดยเฉพาะการดูแลต่อเนือ่ งในผูป้ ว่ ย
ที่มีปัญหาซับซ้อนทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะคลินิก
Palliative คลินิกผู้สูงอายุ และ Intermediated care
ward
ส่วนการจัดการระบบบริการเพือ่ ให้ผ้ปู ่วยเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย
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การประเมินความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

NCD เครือข่ายอ�ำเภอวารินช�ำราบ มีการจัดการให้
ผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลได้มากกว่าร้อยละ 90 มีระบบการคัดกรอง
การส่งต่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในโรค NCD จาก
เครือข่ายร้านยาคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีระบบการ
จัดการยาจิตเวช ในโครงการจิตเวชรับยาใกล้บ้าน
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยา ลดปัญหาการขาดยา
เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั เลือกเป็น best practice ในสาขา
จิตเวช
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ศูนย์เรียนรูฯ้ เครือข่าย
วารินช�ำราบ มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
และจัดการปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม
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กรณีตัวอย่างที่ 2

ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประเมินความ
พร้อมโดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
1. เรื่องนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงพยาบาล ที่ “ให้
บริการสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงศูนย์
ความเป็นเลิศ” โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมมีโครงสร้างการ
ท�ำงานแบ่งเป็น 9 งาน โดยมีงานเภสัชกรรมปฐมภูมเิ ป็น
หนึ่ ง งาน อั ต ราก� ำ ลั ง ประกอบด้ ว ยเภสั ช กร 4 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องยา 3 คน มี
พื้นที่รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิที่ชัดเจน
คือ หน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 30 แห่ง และ
สถานพยาบาลเรือนจ�ำกลาง 1 แห่ง มีการจัดแบ่งพื้นที่
บริการตามคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster,
PCC) ขึ้นทะเบียนแล้ว 3 แห่ง
2. งานเภสั ช กรรมปฐมภู มิ มี ก ารด� ำ เนิ น งานครบ
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ งานบริการเภสัชกรรม งานบริหาร
จัดการพัฒนาระบบยาเครือข่ายบริการสุขภาพ งานดูแล
26

การประเมินความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
งานประสานการบริการแพทย์แผนไทย ผลงานที่ผ่านมา
คื อ การพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น
SMART COC โดยเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลศูนย์กบั
โรงพยาบาลชุมชน การจัดการความเสีย่ งการจ�ำหน่ายยา
ที่ไม่เหมาะสมในร้านช�ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ พยาบาล
เวชปฏิบัติ กายภาพ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร
ปฐมภูมใิ นระดับจังหวัด มีคณะกรรมการทีเ่ ข้มแข็ง มีการ
แลกเปลี่ยนพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เช่น การ
พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาจาก รพศ.
รพช. จนถึง รพ.สต. เพือ่ ป้องกันการแพ้ยาซ�ำ้ การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยมี รพศ.เป็นแม่ข่าย
3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นสถาบัน
หลักในการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งแบบ
In-service training และ Formal training โดยการรับรอง
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จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ภารกิจปฐมภูมยิ งั ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวเขตสุขภาพ
ที่ 1 จากปัจจัยทั้งหมด ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
จึงมีต้นทุน ความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึก
โดยสรุป บริบทของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ มีพันธกิจและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ป ฐมภู มิ ที่ ชั ด เจน ตั้ ง แต่ ก ารจั ด แบ่ ง
โครงสร้างการท�ำงาน การจัดสรรทรัพยากร การจัดอัตรา
ก�ำลังและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการพัฒนางาน
ปฐมภูมิ ส�ำหรับในกลุม่ งานเภสัชกรรมมีการจัดโครงสร้าง
การท�ำงานที่ชัดเจน การเชื่อมประสานระหว่างงานทั้งใน
และนอกกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ การมีพ้ืนที่การท�ำงานที่ชัดเจน
มีขอบเขตการท�ำงานทีค่ รอบคลุมในทุกองค์ประกอบของ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึง่ ถึงแม้จะยังไม่แสดงผลลัพธ์ในด้าน
คลินิก คุณภาพชีวิตหรือสุข ภาวะที่ชัดเจน แต่ท� ำ ให้
เภสัชกรผูฝ้ กึ ได้มโี อกาสเห็นการท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ทีห่ ลากหลาย น�ำไปปรับใช้พฒ
ั นางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ในพื้นที่ได้
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ทั้งนี้ การประเมินความพร้อมในการพัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรูฯ้ ไม่จำ� เป็นต้องรอจนมีองค์ประกอบครบ
มีผลงานเด่นในทุกด้าน เพราะ “ถ้ารอให้พร้อม ไม่มี
วันได้เริ่ม”
การท� ำ งานร่ ว มกั บ สหสาขาวิ ช าชี พ โดยเฉพาะ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ถือเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ท�ำให้เภสัชกรผู้ฝึกได้เรียนรู้หลักเวชศาสตร์
ครอบครัวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การน�ำหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชน บริบทการท�ำงานปฐมภูมทิ มี่ กี ารท�ำงานกับสห
สาขาวิ ช าชี พ เริ่ ม ตั้ ง แต่ แ พทย์ ฝ ึ ก อบรมเวชศาสตร์
ครอบครัว เกิดการเรียนรู้ การทบทวนรายกรณีร่วมกัน
เกิดความเข้าใจในบทบาทการท�ำงานร่วมกันเพือ่ การดูแล
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เกิดการพัฒนา
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิด้วย เช่น นโยบายหมอครอบครัว
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ เป็นต้น
เมือ่ ประเมินพบว่า “พร้อม” จากนีค้ อื แนวปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินกิจกรรมทั้ง 7 ด้านที่รออยู่ข้างหน้า
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1.

กิจกรรมกลุ่มที่ 1

การเตรียมความพร้อม

การท�ำหน้าทีเ่ ป็น “ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูม”ิ เป็นงาน
ทีท่ ้าทายและน่าภาคภูมใิ จ แต่ในปัจจุบนั ภารกิจนีย้ งั เป็น “งาน
นอกกรอบ” จากงานประจ�ำที่หน่วยงานต้องท�ำ จึงมีหลายสิ่งที่
ต้องเตรียมความพร้อม ดังนี้

1. เตรียมทีมงาน

กว่าจะก้าวสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ อาจต้องใช้เวลายาวนาน
หลายปี ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ แ ละเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์จนเพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ที่สามารถ
ฝึกสอน (coaching) ให้แก่เภสัชกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งการ
ฝึกสอน (coaching) นี้ถือว่าเป็นทักษะที่อาศัยความรู้และความ
สามารถสูงกว่าการลงมือท�ำเอง
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ดังกรณีตัวอย่างของ ศูนย์เรียนรู้งานงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลระยอง
ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้สรุปกิจกรรมตามล�ำดับเวลา (timeline)
ของการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมจิ นเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ โดย
ใช้เวลาราว 6 ปี ไว้ดงั แผนภาพต่อไปนี้
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2555

เปิดงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ
ด้วยเภสัชกร 2 คน

2556

ด�ำเนินงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ 4 ด้าน
ด้วยเภสัชกร 2 คน

เภสัชกร 2 คน ผ่านการอบรมเวชศาสตร์
ครอบครัวส�ำหรับเภสัชกรครอบครัว

2557

2558

2559

2560

2561

- รวมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสาขาเข้ากับ
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีเภสัชกร 7 คน
- เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมครอบครัว ปี 6

- ด�ำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 4 ด้าน ด้วยเภสัชกร 3 คน
- เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมครอบครัว
ส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 4

เภสัชกร 2 คน ผ่านการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ทีมหมอครอบครัวระดับอ�ำเภอ
เขตสุขภาพที่ 6

เภสัชกร 1 คน
ผ่านการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง มีงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมทิ ลี่ งปฏิบตั งิ านในคลินกิ หมอครอบครัวมาโดยตลอดและ
มีงานที่รับผิดชอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบริการจ่ายยา (2) การ
นิเทศงานบริหารเวชภัณฑ์ (3) การบริบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home
Health Care) (4) การอบรม / ให้ความรู้แก่บคุ ลากร อสม. และ
ผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง งานในด้ า นต่ า งๆ มี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนท�ำให้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่
ในเขตบริการปฐมภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ได้มาเรียนรู้ในด้านงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาล
ระยองในทุกๆ ปี ดังนัน้ เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในงานปฐมภูมจิ งึ ได้
รับ การพัฒ นาศัก ยภาพในด้ า นความรู ้ / ประสบการณ์ ใ นการ
ท�ำงานมาเป็นล�ำดับ จนพร้อม
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้ฝึกสอน
(coach) ให้กับนักศึกษาและผู้ท่มี าเรียนรู้ให้ได้ผลดี ทีมงานที่จะ
ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ยังต้องผ่านการทบทวนความรู้ และ
ประสบการณ์ให้เกิดความชัดเจนและแม่นย�ำพอที่จะถ่ายทอด
ความรู้ รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ
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2. สื่อสารกับผู้บริหาร

นอกจากมีทีมเภสัชกรที่เชี่ยวชาญงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
พร้อมท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งและผู้ฝึกสอน (coach) แล้ว อีกสิง่ หนึง่
ทีส่ ำ� คัญในการเตรียมบุคลากร ก็คอื การสือ่ สารกับผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ให้ได้รับรู้ถึงคุณค่าของการเปิด
ประตูองค์กรเป็น “ศูนย์เรียนรู้” และอาจเชิญชวนให้เข้าร่วม
มีบทบาทในโปรแกรมการอบรม
ประโยชน์ขอ้ หนึง่ ทีส่ ามารถคาดหวังได้จากการด�ำเนินการใน
ส่วนนี้ก็คือ เป็นโอกาสที่การสื่อสารคุณค่าของงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ และการทีท่ มี งานขององค์กรเป็นทีย่ อมรับต่อหน่วยงาน
ภายนอกในฐานะ “ผู้น�ำ” และ “ผู้เชี่ยวชาญ” ในด้านนี้ เพื่อ
ปูทางให้ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานในระยะยาวต่อไป
ในบรรดาศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิน�ำร่อง 22 แห่ง
ใช่ว่าหนทางการก้าวมาสู่จุดนี้จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป
เพราะมีหลายแห่งทีต่ อ้ งฟันฝ่าปัญหาความไม่เข้าใจจากผูบ้ ริหาร
มาก่อน
ดั ง เช่ น ตั ว อย่ า งจากกรณี ข องศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรม
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่นี่ไม่ต่างจากโรงพยาบาลอีกมากมายหลายแห่ง ที่เผชิญ
ปัญหาด้านอัตราก�ำลัง ดังนั้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการ
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ท�ำงานจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้บริหารและองค์กรเห็น
คุณค่าและความส�ำคัญของงาน
เดิมเภสัชกรที่นี่ก็ปฏิบัติงานอยู่ในเฉพาะโรงพยาบาล ซึ่งใน
แต่ละวันมีผมู้ ารับบริการเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ผูป้ ว่ ย
ทีส่ ่งต่อไปรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
(รพ.สต.) ก็มจี ำ� นวนมากขึน้ ตามล�ำดับ การดูแลความปลอดภัย
ด้านยาจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญของเภสัชกรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล
ในช่วงแรกของการเริ่มงานเภสัชกรรมปฐมภูมิจะออกไป
ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมกับทีมสหวิชาชีพ รพ.สต. ละ 1 ครัง้ ต่อเดือน
โดยในช่วงเช้าจะให้บริการส่งมอบยาพร้อมให้ค�ำแนะน�ำด้านยา
ในช่วงบ่ายจะเป็นการเยีย่ มบ้านผู้ป่วยทีม่ ปี ัญหาซับซ้อนด้านยา
ร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ น รพ.สต. ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะการมีบันทึก
ทัง้ ความคลาดเคลือ่ นทางยา การให้คำ� แนะน�ำด้านยาเฉพาะราย
บันทึกการเยีย่ มบ้าน ผลการด�ำเนินงาน และรวบรวมสรุปผลงาน
ประจ�ำปี ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาที่พบ โดยเฉพาะปัญหา
ด้านยาเหลือในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ต่ อ มาในช่ ว งที่ อั ต ราก� ำ ลั ง เภสั ช กรไม่ เ พี ย งพอ บางครั้ ง
ผู้บริหารมีค�ำสั่งให้งดการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (หน่วยปฐมภูม)ิ
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แม้ในปี 2554 ที่นี่ได้รบั เลือกให้เป็นอ�ำเภอน�ำร่องงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่มีเภสัชกรออกปฏิบัติงานใน
รพ.สต. มีสว่ นช่วยในการคัดกรองใบสัง่ ยา ลดความคลาดเคลือ่ น
ทางยา และให้ค�ำแนะน�ำด้านยาที่ถูกต้องเหมาะสม ลดการใช้
ยาฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทางสาธารณสุข
อ�ำเภอจึงได้ขอให้มเี ภสัชกรออกปฏิบตั งิ านใน รพ.สต. อย่างน้อย
2 เดือนต่อครัง้ ท�ำให้ผบู้ ริหารจึงได้ทบทวนค�ำสัง่ และเปิดรับสมัคร
เภสัชกรในต�ำแหน่งอัตราจ้าง เพื่อให้มาปฏิบัติงาน รพ.สต.
จนปัจจุบันเภสัชกรสามารถออกปฏิบัติงานใน รพ.สต. ได้ตาม
ปกติ และได้พัฒนางานต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลลับแล ในปี 2560 และอาศัยโอกาสนีใ้ นการ
สื่อสารให้ผู้บริหารเห็นประจักษ์ว่า งานนี้เป็นงานที่มีคุณค่า
เพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่งานเภสัชกรรมปฐมภูมทิ นี่ ี่
ต่อไป
ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนี้ ทีมงานเริ่มจากการแจ้ง
ให้กบั ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมของเภสัชกรในหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัว
และชุมชน Family and Community Pharmacist Practice Learning
(FCPL) การได้มีโอกาสชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ
งานของเภสัชกรให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบเช่นนี้ พบว่า ท�ำให้
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ผูบ้ ริหารเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีเภสัชกรร่วมในทีมหมอ
ครอบครัว และเข้าใจบทบาทของเภสัชกรมากยิ่งขึ้น
ในการที่จะสื่อสารให้ผู้บริหารหรือองค์กรเห็นถึงคุณค่าของ
งานนั้น ทีมงานสรุปบทเรียนว่า ต้องมีเป้าหมายในการท�ำงานที่
ชัดเจน มีกระบวนการที่สามารถวัดผลงานได้ และสามารถสรุป
ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนางาน มีการประสานงานที่ดี
ระหว่างโรงพยาบาล รพ.สต. และชุมชน จะท�ำให้งานมีคุณค่า
และมีประโยชน์กบั ผู้รับผลงานอย่างแท้จริง

3. เตรียมความรู้

การยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้สนใจ ท�ำให้ทีมงานต้องมีการทบทวนตนเอง และสังเคราะห์
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาให้พร้อมด้วย

4. เตรียมเครือข่าย

หลังจากก�ำหนดโปรแกรมการเรียนรูแ้ ล้ว ต้องท�ำการประสาน
งานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน
ภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล และ
ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำ� หนดไว้
ล่วงหน้า เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรูท้ ผี่ เู้ ข้าอบรม
จะได้รับ
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2.

กิจกรรมกลุ่มที่ 2

การปูพื้นฐานความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมการฝึกงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ กิจกรรม
ส�ำคัญในเบื้องต้นก็คือ การปูพื้นฐานความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
การท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมใิ ห้แก่ผู้ฝึกงาน
ความรูช้ ดุ นีม้ คี วามแตกต่างจากความรูท้ ผี่ ฝู้ กึ งานผ่านในขัน้
ของการอบรม 3 วัน ตามหลักสูตรก่อนหน้านี้ ตรงที่เป็นความรู้
ส�ำหรับขั้นปฏิบัติการภาคสนาม
ความรูท้ คี่ วรมีการปูพนื้ ฐานให้แก่ผฝู้ กึ แบ่งออกได้เป็น
3 ส่วน ได้แก่
1. การปลูกฝังและท�ำให้เข้าถึงแก่นคุณค่าและบทบาทงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
3. การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นงานเภสั ช กรรม
ปฐมภูมิ
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เนื้ อ หาส� ำ หรั บ ปลู ก ฝั ง และท� ำ ให้ เ ข้ า ถึ ง แก่ น คุ ณ ค่ า และ
บทบาทงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจศึกษาได้จาก กรณีตวั อย่าง
การสะท้อนประสบการณ์ (Reflflection) เรือ่ ง “สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
บนเส้นทางการเป็น ‘เภสัชกรชุมชน’ ไม่ใช่แค่ ‘คนขายยา’ ”
จาก ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“จากวันที่มาเป็นผู้จัดการ
สถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรม
ชุ ม ชน คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเดิม
คิดว่าจะบริหารร้านยาให้ดีให้
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก่
ประชาชน ขายยาที่เหมาะสม
และพัฒนาเป็นแหล่งฝึกงานที่ดี
มันเป็นความคิด ณ วันนั้น
“เมื่อได้มาท�ำงาน…การขายยาไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับตนเอง
เลย เพราะคุยกับผู้ป่วยได้ค่อนข้างดี และด้วยเพราะมีประสบการณ์ จ ากโรงพยาบาลจึ ง ท� ำ ให้ ก ารขายยาสามารถท� ำ ได้ ดี
ทั้งโรคทั่วๆ ไปและโรคเรื้อรังที่ตนเองก็มีประสบการณ์จากการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ร้านยาเราขายยาได้ดีขึ้น
มีรายการยาที่ต้องน�ำเข้าร้านยามากขึ้น จากประสบการณ์การ
ขายท�ำให้ร้านยาไปได้ดี
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“…แต่คุณค่าของ เภสัชกรชุมชน มีแค่นั้นเองหรือ
“ต่อมา ได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ผใู้ หญ่
ที่เคารพ ให้ขอทุนเพื่อท�ำงานคัดกรองโรคเบาหวาน ตอนนั้น
ตัวเองไม่คอ่ ยรูอ้ ะไรมาก ขนาดเจาะเลือดยังท�ำไม่เป็นเลย…. ค้นหา
ข้อมูลอยู่พกั ใหญ่ ไม่ค่อยอินเลย…แต่กล็ องดู
“สุดท้าย ได้เขียนโครงการเภสัชกรประจ�ำครอบครัวขึน้ และ
เริม่ ท�ำงานจากร้านยา คณะเภสัชศาสตร์และร้านพรชัยเภสัช ร้าน
หนองใหญ่และร้านยาของอาจารย์ เริ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย มีงาน
คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค พบว่า รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยม
บ้าน….Family pharmacist Give and Take ….เภสัชกรประจ�ำ
ครอบครัว…ให้และรับ...มันเป็นแบบนั้นจริงๆ
“แต่ก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า เภสัชกรชุมชนยังไม่พร้อมกับการ
เป็นเภสัชกรประจ�ำครอบครัวเลย จึงท�ำให้ต้องของบเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อสร้างเภสัชกรชุมชนที่เป็นเภสัชกร
ประจ�ำครอบครัวให้ได้….
“จนวันนี้ เรามีเพื่อนร่วมทีมที่มีอุดมการณ์เดียวกัน….ที่คิด
ว่าเภสัชกรชุมชน ไม่ใช่แค่คนขายยา
“ตนเองได้ทำ� งานเภสัชกรชุมชนอย่างเต็มที่ ได้มโี อกาสริเริม่
งานใหม่ๆ ทั้งงานคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ซึ่งเดิมมีเพียง
โรคเบาหวาน ความดัน ริเริ่มงานคัดกรองโรคทางเดินหายใจ
คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง โรคไต ได้มีโอกาสเริ่มงานบริการ
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เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง จากเคสแรกจนทุกวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยราย ได้มี
โอกาสเยี่ยมบ้านจนสามารถเชื่อมโยงการท�ำงานกับเภสัชกร
ปฐมภูมขิ องโรงพยาบาลได้ และได้รวู้ า่ เภสัชกรชุมชนยังสามารถ
ท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
ได้….
“และตอนนี้ สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ใช่แค่รา้ นยาทีม่ แี ค่การขายยา
ไม่ใช่ร้านยาที่แค่สอนการจ่ายยาแก่นักศึกษา แต่สามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมไิ ด้ในทุกๆ มิติ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ได้แก่งานบริบาลทางเภสัชกรรม การจัดการการใช้ยา การคัด
กรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง การให้บริการเลิกบุหรี่ ระดับ
ครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้าน และระดับชุมชนโดยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค….เภสัชกรชุมชน…ท�ำอะไรได้มากกว่าที่ใครๆ คิดและ
เข้าใจ
“มาถึงวันนี้ ตนเองได้มีโอกาสท�ำงานในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ หวังว่าภาพงานของเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรร้าน
ยาจะมีคนในโรงพยาบาลเข้าใจและเปิดโอกาสให้เภสัชกรร้านยา
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน เภสัชกรร้านยาและ
เภสัชกรโรงพยาบาลท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเป็นเนื้อเดียวกัน
และเสริมพลังกัน…….ไม่มองว่าเภสัชกรร้านยาท�ำร้านยาเพียง
เพื่อธุรกิจของตนเอง…มันคือสิ่งที่ฉันหวังในใจ ว่าวันหนึ่งจะเป็น
จริง
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“ก้าวย่างที่จะพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิต่อไปของ
ตนเองก็คือ การพัฒนางานของ Primary care cluster ให้
มีร้านยา เป็นเครือข่ายด้วย และท�ำงานเติมเต็มระบบงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ดีขึ้น”
ความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ฝึกงาน
ในศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
2. การพัฒนาทักษะที่
จ�ำเป็นต้องใช้ ในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
• เวชศาสตร์ครอบครัว
• การเยี่ยมบ้าน
• มาตรฐานงานเภสัชกรรมใน รพ.สต. • การท�ำงานกับสหวิชาชีพ
• ระบบยาและการส่งต่อข้อมูลยา
และภาคีเครือข่าย
• ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (ระบบ เพื่อปฏิบัติงานกับ
เชื่อมโยงโรงพยาบาล สู่ ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน) และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับบุคคล
• การท�ำงานแบบทีมสหวิชาชีพในการ ครอบครัว และชุมชน
ดูแลจากโรงพยาบาลถึงชุมชน
• การจัดการความเสี่ยง
• เครื่องมือการส�ำรวจ และศึกษา เพื่อ เรื่องยาและผลิตภัณฑ์
เข้าใจสภาพปัญหาและบริบทชุมชน สุขภาพ
• สถานการณ์ ปัญหา และระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ

หมายเหตุ ประเด็นความรู้ที่ควรมีการปูพื้นฐานให้แก่ผู้ฝึกเหล่านี้เป็นเพียงแนวทาง
เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่งพิจารณาเลือกสรรและเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับผู้ฝึก ซึ่ง
อาจมีพื้นฐานแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม

45

46

3.

กิจกรรมกลุ่มที่ 3

การสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

การฝึ กปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ เรียนรู ้เภสัชกรรมปฐมภู มิมี
เป้าหมาย ที่ก�ำหนดไว้ 2 ประการ คือ
1. เรี ย นรู ้ ตั ว อย่ า งและฝึ ก ทั ก ษะการท�ำ งานเภสั ช กรรม
ปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยง และสหสาขาวิชาชีพด้วย
แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว
2. เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะการท�ำงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพในการ
ท�ำงานชุมชน
เป้าหมายดังกล่าว ได้สะท้อนจุดแข็งของวิธีถ่ายทอด
ความรูใ้ นขัน้ ตอนนีว้ า่ อยูท่ กี่ ารเรียนรูผ้ า่ น “คน” ซึง่ ในทีน่ ี้
ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง และสหสาขาวิชาชีพ เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ยังถือเป็นโอกาสส�ำคัญของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ฝ่าย
ผูฝ้ กึ และบุคลากรของศูนย์เรียนรูเ้ อง ในการได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ไป
ด้วยกัน
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แน่นอนว่า ส�ำหรับกลุ่มผู้เข้ามาฝึก การเข้าสู่โปรแกรมที่
ศูนย์เรียนรู้ฯ ย่อมเป็นแหล่งความรู้อนั สดใหม่ แต่ขณะเดียวกัน
ที ม งานของศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ห ลายต่ อ หลายแห่ ง ก็ พ บด้ ว ยความ
ประหลาดใจว่า จากในตอนแรกที่จัดวางบทบาทตนเองเป็น
“ผู้ให้ความรู้” เมื่อโปรแกรมการฝึกปฏิบัติด�ำเนินไป กลับพบว่า
ตนเองและทีมงานกลับเป็นฝ่ายที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย
ทั้งจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับกลุ่มผู้เข้ามา
ฝึก และจากประสบการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างโปรแกรมการฝึก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเภสัชกรที่เข้ามาฝึกที่ศูนย์เรียนรู้เองต่าง
ก็มใิ ช่ “ภาชนะว่างเปล่า” แต่ลว้ นมีทนุ เดิมติดตัวมาไม่มากก็นอ้ ย
ทั้งความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวทาง หรือเครื่องมือส�ำหรับ
การท�ำงาน
ดังนั้น การจัดให้มี “วาระ” หรือ “พื้นที่” ส�ำหรับการแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ เ ข้ า มาฝึ ก และที ม งานของ
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ศูนย์เรียนรู้เอง นับตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง จึงเป็นโอกาสอัน
งามส�ำหรับทัง้ 2 ฝ่าย ในการเรียนรู้เพื่อเติบโตในงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิไปด้วยกัน
ดังกรณีของ ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาล
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทีถ่ ่ายทอดประสบการณ์
ไว้ว่า
นอกจากตารางการฝึกปฏิบัติงานที่ทางส่วนกลางให้มานั้น
แหล่งฝึกต้องมาตั้งโจทย์คิดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน
ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ ได้ทำ� การศึกษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
สถานที่ท�ำงาน และข้อมูลการท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของผู้
เรียนแต่ละคน โดยอาศัยเครือข่ายทีพ่ อจะท�ำการสืบค้นข้อมูลได้
สุดท้ายจึงได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ รวมทั้งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ สร้าง
องค์ความรูผ้ า่ นกระบวนการคิดด้วยตนเอง และมีสว่ นร่วมในการ
เรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง สามารถท�ำงานเป็นทีมได้
วิธีที่น�ำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานของ
การหนุนเสริมกันและกัน ได้แก่ การอภิปราย การระดม
พลังสมองกลุ่มแก้ปัญหา การเรียนการสอนแบบใช้เล่า
เรื่อง (Story line) และการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
(Problem-Solving)
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4.

กิจกรรมกลุ่มที่ 4

การเยี่ยมบ้าน และ ลงชุมชน

จากเอกลักษณ์ของเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่ถูกขนานนามว่า
“Smart Pharmacist” ที่มีจุดเด่นตรงที่
“รู้ลึกในวิชาชีพ รู้กว้างในการประสาน และรู้ที่จะร่วมทุกข์
ร่วมสุขกับชุมชน”
การเยีย่ มบ้าน และ ส�ำรวจชุมชนเพือ่ ค้นหาปัญหาของชุมชน
น่าจะถือเป็นกลุม่ กิจกรรมทีม่ คี วามโดดเด่น และเป็นหนึง่ ในหัวใจ
ส�ำคัญที่ท�ำให้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีความท้าทาย น่าสนใจ
และแตกต่างจากงานเภสัชกรรมในลักษณะอื่นๆ อย่างชัดเจน
แนวทางการจัดกิจกรรมในกลุ่มที่ 4 มีดังนี้

1. การเยี่ยมบ้าน

เภสัชกรปฐมภูมิ มีบทบาทในการลงไปปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรมแก่ผ้ปู ่วยในชุมชนจนถึงทีบ่ ้านของผู้ป่วยเพือ่ ดูแลการ
ใช้ยาให้เกิดประสิทธิผลและสมดุล นัน่ คือผูป้ ว่ ยใช้ยาถูกต้องและ
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ผู้ป่วยร่วมมือในการใช้ยา ร่วมกับการใช้ทกั ษะในการท�ำงานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และการแก้ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในระดับชุมชน ดังนั้น การลงเยี่ยมบ้านอย่างมีระบบจึง
เป็นส่วนหนึ่งของความรู้และทักษะอันส�ำคัญที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุก
แห่งมุ่งถ่ายทอดสู่ผู้ฝึก
ขั้นตอนการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอาจสรุปได้ ดังนี้
ระบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เป็นงานเชิงคุณภาพ กล่าว
คือเยีย่ มแล้วต้องมีการเปลีย่ นแปลง โดยควรมีการท�ำงานเป็นทีม
และเป็นขั้นตอน ดังนี้
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1. การเตรียมข้อมูลและวางแผนเยี่ยม

ในทีมเยี่ยมควรมีการคุยกันเรื่อง case ก่อน เพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการรักษา อาการ
และการด�ำเนินของโรค เพื่อเป็นการวางแผนขั้นต้น

2. การเก็บข้อมูลระหว่างเยี่ยม

ขณะเยี่ยมมีการเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็น โดยแบ่งหน้าที่กัน และ
ให้การช่วยเหลือในเบือ้ งต้นได้ ในรายที่มปี ัญหาซับซ้อน ใช้หลัก
ทางเภสัชกรรมในการประเมิน INHOMESSS, ใช้ IFFE ในการหา
suffering ที่แท้จริงของผู้ป่วย และใช้ 4C ในการประเมินผู้ป่วย
โรคเรื้อรังคือ
• Control Disease ประเมินในการเยี่ยมครั้งต่อไป
• Compliance เป็นอย่างไร ไม่ด่วนตัดสิน ออกไปเยีย่ มบ้าน
คือการออกไปเข้าใจผู้ป่วย
• Complication จากโรคและยาที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิด
• Concern เข้าใจความเจ็บป่วย เรื่องยาอย่างไร เรื่องที่
ผู้ป่วยยังกังวลอยู่

3. การสรุป case และวางแผน

หลังเยีย่ มมีการสรุป case ร่วมกัน เพือ่ วางแผนร่วมกับทีมใน
การหาวิธีแก้ปัญหา การแบ่งหน้าที่กัน การประสานขอความ
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ร่วมมือ หรือวางแผนติดตามเยี่ยมในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิด
การดูแลต่อเนื่องและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีม
รายละเอียดของการวางแผนเพือ่ ลงเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ย ดู
ใน กลุ่มกิจกรรมที่ 5 การฝึกวางแผนและแก้ไขปัญหา

2. การสำ�รวจชุมชน

เป้าหมายของการส�ำรวจข้อมูลชุมชนเพือ่ ป้องกัน หรือจัดการ
ความเสีย่ งจากการใช้ยาของชุมชน เป็นบทเรียนทีท่ า้ ทาย เนือ่ งจาก
การจัดการปัญหาด้านยา ผูส้ ำ� รวจกับคนในชุมชนจะต้องมองเห็น
ปัญหาเดียวกัน การให้ความส�ำคัญที่จะแก้ปัญหาของชุมชน
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
นอกจากนี้ การส�ำรวจชุมชนยังเป็น “ทักษะใหม่” ส�ำหรับ
เภสัชกรส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนและแตกต่างจากการ
ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นรายๆ อีกด้วย
วิธกี ารส�ำรวจชุมชนทีศ่ นู ย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมสิ ามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ฝึกอาจพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่
1. เครื่องมือ 7 ชิ้นในการส�ำรวจชุมชน
2. การจัดเวทีประชาคม
ดังมีรายละเอียดดังนี้
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1. เครื่องมือ 7 ชิ้นในการส�ำรวจชุมชน 1

การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นในการส�ำรวจชุมชนเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการฝึกประสบการณ์การท�ำงานในชุมชน ที่จะช่วยท�ำให้
ผูฝ้ กึ ได้รจู้ กั พืน้ ที่ เข้าใจบริบท วิถขี องชุมชน เพือ่ ค้นหาปัญหาใน
ชุมชนและลองหาแนวทางในการจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
เครื่องมือ 7 ชิ้นในการส�ำรวจชุมชน ประกอบด้วย
1) แผนที่เดินดิน
		 แผนทีเ่ ดินดินเป็นเครือ่ งมือชิน้ แรกทีส่ �ำคัญและเหมาะที่
		 จะเป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาชุมชน เพราะท�ำให้
		 เห็นภาพรวมของชุมชนได้อย่างครบถ้วน
2) ผังเครือญาติ
		 เป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงตัวบุคคลและความสัมพันธ์
		 ระหว่างบุคคลในระบบเครือญาติ มีประโยชน์ส�ำคัญคือ
		 ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ทีแ่ ม้
		 จะมีความซับซ้อน หลายตระกูลก็ยังสามารถสืบสาว
		 เชื่อมโยงกันได้ด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย

สกัดสาระจาก หนังสือ วิถีชมุ ชน คู่มือการเรียนรู้ท่ที �ำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล
และสนุก โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ โดย ทีมงาน ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา
1
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3) โครงสร้างองค์กรชุมชน
• การรู้จักและเข้าใจโครงสร้างองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ จะช่วยให้เราเห็นได้
ชัดเจนถึงมิติความสัมพันธ์ในชุมชนว่า คนกลุ่มไหน
มีบทบาทต่อชุมชนเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
มีความสัมพันธ์ทเี่ ป็นมิตรหรือขัดแย้งกับกลุม่ ไหนบ้าง
เป็นข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้เราจัดการความสัมพันธ์ของเรา
กับชุมชนได้
• ศักยภาพของชุมชนอยูท่ กี่ ารรวมตัวเป็นกลุม่ หรือเครือ
ข่าย องค์การชุมชนจึงเป็น “ทุนทางสังคม” ที่ส�ำคัญ
ในการแก้ปัญหาและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
4) ระบบสุขภาพชุมชน
		 ท�ำให้เห็น “โลกสุขภาพ” ของชาวบ้าน คือเห็นภาพรวม
		 ของระบบสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของ
		 ชุมชน เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพที่
		 ด�ำรงอยู่ในชุมชน เข้าใจถึงวัฒนธรรมความเชื่อ วิธี
		 ปฏิบตั ิ และพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพของท้องถิน่
5) ปฏิทินชุมชน
		 ท�ำให้เข้าใจวิถีชุมชน ซึ่งหมายถึงแบบแผนกิจกรรม
		 เหตุการณ์รวมทั้งประเพณีปฏิบัติของชุมชนที่เกิดขึ้นใน
		 รอบปี หรือแต่ละฤดูกาล ท�ำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
		 ระหว่างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
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ท� ำ ให้ ส ามารถวางแผนการท�ำ งานกั บ ชุ ม ชนได้ ดี ขึ้ น
เพราะจะท�ำให้จัดตารางการท�ำงานที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ชุมชนได้ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกจังหวะเวลา
ประวัติศาสตร์ชุมชน
การท�ำความเข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ส�ำคัญต่องานชุมชนเพราะ ชุมชนมีสว่ นคล้ายกับบุคคล
ตรงที่ มี ค วามคิ ด เห็ น และมี ค วามรู ้ สึ ก การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนเหมือนกับการได้เข้าใจคนคนหนึ่ง
ว่า เขามีความเป็นมาอย่างไร
ประวัติชีวิต
ประวัติชีวิตหรือเรื่องราวประสบการณ์ของคนในชุมชน
ช่วยให้เราเห็นว่า ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเคย
เป็นเรื่องนามธรรมนั้น มีรูปธรรมการแสดงออกเป็น
อย่างไร ค่านิยมหรือวัฒนธรรมเรื่องใดมีความส�ำคัญ
และมีผลรูปธรรมต่อชีวิตของผู้คนอย่างไร การศึกษา
ประวัติชีวิต ท�ำ ให้ เ ราเห็น ถึง ศัก ยภาพและทุน มนุษ ย์
(Human Capital) ที่มีอยู่ในชุมชน การเรียนรู้เรื่องราว
ประวัตชิ วี ติ ช่วยเติมมิตคิ วามเป็นมนุษย์ให้กบั งานชุมชน
ช่วยให้งานมีความหมาย
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ต่อไปนี้เป็นโปรแกรมเพื่อฝึกการส�ำรวจชุมชนด้วยเครื่องมือ
7 ชิ้น ที่ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาลดอกค�ำใต้
ได้จัดให้แก่ผู้ฝึก โดยใช้เวลา 3 วัน
วันที่ 1 ส�ำรวจชุมชนเรียนรู้ผ่านแผนที่เดินดิน โดยเริ่ม
จากการก�ำหนดพื้นที่ในการศึกษา และน�ำแผนที่เดินดินเดิมมา
เป็นแนวทางให้ผเู้ ข้าอบรม FCPL เข้าไปในชุมชน และลองศึกษา
สังเกต สัมภาษณ์ และปรับแก้แผนที่เดินดินเดิมให้เป็นปัจจุบัน
หลังกลับมาจากชุมชนให้ผเู้ ข้าอบรม FCPL ลองอภิปรายว่าแผนที่
เดินดินเดิมและทีผ่ เู้ ข้าอบรมไปส�ำรวจมาเองมีอะไรทีแ่ ตกต่างกัน
บ้าง อย่างไร
วันที่ 2 ส�ำรวจและค้นหาปัญหาชุมชน การเข้าส�ำรวจ
ชุมชนโดยใช้แผนที่เดินดินที่ได้รับการปรับแก้จากการส�ำรวจ
วันแรก โดยให้เริ่มจากการส�ำรวจร้านค้าร้านช�ำที่ทีมก�ำหนด
จุดไว้ โดยให้ส�ำรวจอย่างน้อย 3 ร้าน แล้วรวบรวมข้อมูลและ
น�ำปัญหามาสะท้อนให้กบั ชุมชนได้รับรู้
วันที่ 3 เวทีสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนกับชุมชน
จากการส�ำรวจร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าอบรม FCPL
ได้วิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมข้อมูลเพื่อจะคืนข้อมูลให้กับชุมชน
ซึ่งทางชุมชนเห็นว่า ควรให้มีมาตรการในการสร้างจิตส�ำนึกให้
กับร้านค้าร้านช�ำในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ไม่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ทั้งนี้ฝากให้ทีมเน้นเรื่องผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีอ่ นั ตรายเหล่านี้ เพราะชาวบ้านจะได้เห็นภาพของผลกระทบว่า
หากใช้แล้วจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึง่ เป็นข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลา
เนื่องจากมีเวลาจ�ำกัด ในการฝึกปฏิบัติน้ี ทางศูนย์เรียนรู้ฯ
จึงได้น�ำแผนที่เดินดินที่ท�ำไว้นานกว่า 5 ปี ให้ผู้เข้าอบรม
ลองเปรียบเทียบกับสถานที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อฝึกสังเกต
ความแตกต่างของสถานที่ที่เปลี่ยนไป
หากมีเวลาในการปฏิบตั ิ ควรให้ผเู้ ข้าอบรมได้ลองเดินเข้าไป
ในชุมชน และจัดท�ำแผนทีเ่ ดินดินด้วยตนเองซึง่ จะได้ปฏิสมั พันธ์
กับชาวบ้านมากกว่าการมีแผนที่อยู่ในมือแล้ว น่าจะมีการใช้
เครือ่ งมืออืน่ ๆ ไปพร้อมๆ กัน เช่น ปฏิทนิ ชุมชน โครงสร้างชุมชน
เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาชุมชนได้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
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ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
ได้นำ� เครือ่ งมือ 7 ชิน้ ไปในการด�ำเนินงานและสรุป
บทเรียนเป็นกรณีศึกษา ดังนี้
ครูทา่ นหนึง่ ซึง่ ท�ำงานทีโ่ รงเรียนปริยตั ธิ รรมซึง่ ตัง้ อยู่
ในวัดแก้วโกรวาราม ซึ่งเป็นดั่งวัดหลวงในจังหวัดกระบี่
ขอสนับสนุนยาสามัญประจ�ำบ้านประจ�ำไว้ในโรงเรียน
เพือ่ ใช้ดแู ลนักเรียนสามเณร จึงเป็นทีม่ าของการลงส�ำรวจ
ความต้องการใช้ยาของชุมชน
จากการส�ำรวจพื้นที่ภายในวัดแก้วโกรวาราม ซึ่ง
เป็นเสมือนชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง พบว่า มีพระและ
แม่ชี พ�ำนักอยู่ในกุฏิ 15 กุฏิ รวมเกือบ 500 รูป
จากนั้น ได้ติดต่อกับพยาบาลชุมชนในพื้นที่ และครู
ผู้รับผิดชอบตู้ยาปฐมพยาบาล เพื่อส�ำรวจปริมาณยา
และรายการยาในตู้ปฐมพยาบาล และขอสัมภาษณ์
พระ แม่ชี และสามเณร ที่เจ็บป่วยต้องใช้ยาต่อเนื่อง
เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า ผู้ที่จะเข้าถึงยาสามัญ
ประจ�ำบ้านมีกลุ่มใดบ้าง โรคทีเ่ จ็บป่วยบ่อยในพืน้ ทีค่ อื
อะไร และมีการส่งต่อการรักษา หรือระบบสุขภาพ
ภายในเป็นอย่างไร โดยการสัมภาษณ์อดีตเจ้าอาวาส
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เรื่องระบบการดูแลรักษายามอาพาธ เดินส�ำรวจรอบ
บริเวณวัด และได้สัมภาษณ์พระ สามเณร และแม่ชี
ที่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว และพฤติ ก รรมการใช้ ย าจาก
ตู้ปฐมพยาบาล ซึง่ พบว่า สามเณรจะหยิบยาฉันกันเอง
และโรคที่พบบ่อยคือโรคทางผิวหนัง ได้แก่ ผื่นแพ้ ผื่น
จากเชื้อรา
ปัญหาที่พบ คือ (1) พระบางส่วนที่ไม่มีญาติดูแล
ต้องมีระบบสุขภาพอืน่ รองรับ (2) ความรู้ในการเลือกใช้
ยาเมือ่ เจ็บป่วยเบือ้ งต้นของสามเณร ซึง่ มีอายุในระหว่าง
12-18 ปี (3) แหล่งที่มาของยาที่ต้องสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังนั้นการด�ำเนินการแก้ไขหรือจัดการ จึงต้องหา
ภาคีส่วนร่วมจากคนในชุมชน พบว่า ทุกปีจะมีสโมสร
โรตารีน�ำทีมแพทย์ มาตรวจสุขภาพให้แก่พระ เมื่อพบ
ว่าเจ็บป่วยมีโรคเรือ้ รังได้สง่ คลินกิ หมอครอบครัวปากน�ำ้
และมี ห ้ า งร้ า นที่ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ให้ แ ก่ วั ด อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง จึงน�ำข้อมูลมาแจ้งกับโยมอุปถัมภ์ จึงได้รบั การ
สนับสนุนยาส่วนหนึ่ง และตู้ยา และจัดท�ำแผนลงให้
ความรู้โดยดูจากตารางเรียน ตารางงานของครู และ
ความต้องการอื่นๆ
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เมื่อถอดรหัสการท�ำงานตามเครื่องมือ 7 ชิ้น
ในการส�ำรวจชุมชน พบว่า
1) แผนที่เดินดิน
2) ประวัติศาสตร์ชุมชน
3) ประวัตบิ คุ คลส�ำคัญ สามารถได้ขอ้ มูลจากสาม
เครื่องมือนี้ โดยต้องให้คนในพื้นที่แนะน�ำเส้นทางและ
เล่าล�ำดับความส�ำคัญ หรือประวัตคิ วามเป็นมาของการ
ตั้งอยู่จนถึงปัจจุบัน
4) ผังเครือญาติ ส�ำหรับชุมชนวัดแก้วเป็นชุมชนที่
มีความสัมพันธ์ด้านการศึกษา จึงไม่เห็นผังเครือญาติ
5) โครงสร้างองค์กรชุมชน คือ การได้ทำ� ความ
รูจ้ กั กับผูน้ ำ� ทัง้ ในวัดและโรงเรียนปริยตั ธิ รรม ผูส้ นับสนุน
หลักหรือโยมอุปถัมภ์ให้แก่วัด ซึ่งต้องให้ทางผู้น�ำได้
ตัดสินใจร่วมกันว่าเห็นด้วยที่จะแก้ปัญหา
6) ระบบสุขภาพของชุมชน คือการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ของผู้อาศัยในวัด เมื่อเจ็บป่วยมีวิถีการปฏิบัติที่หลากหลาย
7) ปฏิทินชุมชน คือการก�ำหนดแผนท�ำงานให้
สอดคล้องกับเวลาของชุมชน ในวัดแก้ว ต้องมีช่วงพัก
ฉันเพลและวันที่ไม่ตรงกับศาสนกิจ
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2. การจัดเวทีประชาคม

ประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย
แลกเปลีย่ นถกแถลง (ไม่ใช้โต้เถียง) เกีย่ วกับข้อมูล เช่น การแก้ไข
ปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การก�ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีวัตถุประสงค์ ห รื อ สนใจในเรื่ อ งเดี ย วกั น เป็ น การรวมตัว กั น ตาม
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ
1) อย่างเป็นทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม
2) อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนากลุม่ เล็กในศาลา		 วัด การพบปะพูดคุยอาจเป็นครั้งคราว
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ถา่ ยทอดความรูใ้ นเรือ่ ง
การจัดเวทีประชาคมเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส�ำรวจข้อมูล
ชุมชน ส�ำหรับเภสัชกรปฐมภูมิไว้ดงั นี้
วิ ธีก ารและเทคนิ ค การจั ด เวที ป ระชาคมหมู ่ บ ้ า น/ต� ำ บล
มีขั้นตอนการด�ำเนินการที่ลักษณะเป็นวงจร ดังภาพต่อไปนี้
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การเตรียมการ

1.
การ
ประเมินผล

วงจร
การจัดเวที
3. ประชาคม 2.

การด�ำเนินการ
และติดตามผล

1. ขั้นเตรียมการ
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผจู้ ดั และทีมงานด�ำเนินงานเวทีประชาคม
เข้ า ใจถึ ง สภาพปั ญ หาของหมู ่ บ ้ า น ต� ำ บล ชุ ม ชน ในด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
ต�ำบล โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลชุมชน โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ หรือศึกษาข้อมูลด้านลึก
เพิ่มเติมจากชาวบ้าน กลุ่มผู้น�ำที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการโดยการพูดคุย ร่วมกิจกรรมข้อมูลอื่นๆ ที่
จะเป็นประโยชน์ในการจัดเวทีประชาคม
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1.2 การก�ำหนดทีมด�ำเนินงาน
1.2.1 ที ม ด� ำ เนิ น งานควรมี ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มด้ ว ย
เรียนรู้เรื่องประชาคมตั้งแต่เริ่มแรก ในอนาคต
ผูน้ ำ� เหล่านีอ้ าจจะเป็นผูจ้ ดั เวทีประชาคมได้เอง
หรืออาจจะมีประสบการณ์ในการท�ำประชาคม
มาก่อนแล้ว จ�ำนวนของทีมด�ำเนินงานจะมี
จ� ำ นวนมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ จ� ำ นวนกลุ ่ ม
เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม อาจจะเริม่ ตัง้ แต่ 3 คน หรือ
มากกว่านี้แล้วแต่ความเหมาะสม
1.2.2 ผู้ด�ำเนินการในการจัดเวที ควรประกอบด้วย
1) ผูก้ ระตุน้ น�ำ ท�ำหน้าทีห่ ลักในการด�ำเนินการ
ตามประเด็นที่ได้เตรียมมาและปรับตาม
สถานการณ์
2) ผูส้ ร้างบรรยากาศ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยและเก็บตก
จากผู้กระตุ้นหลักของทีม เมือ่ มีการหลงลืม
หรือพลาด รวมทั้งเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้
ตื่นตัวไม่น่าเบื่อ
3) ผู้สังเกตการณ์ ท�ำหน้าที่สังเกตพฤติกรรม
ของผู้ร่วมเวที ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ และสร้างสรรค์บรรยากาศ
รวมถึงบันทึกผลของประชาคม
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1.3

1.4

1.5
1.6
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4) ผูอ้ ำ� นวยความสะดวก ท�ำหน้าทีใ่ นด้านการ
บริหารอุปกรณ์ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมเวทีตอ้ งการตาม
ขั้นตอนของเทคนิคที่ใช้
การก�ำหนดวัตถุประสงค์
ควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ในหัวข้อที่เข้าใจง่าย กระตุ้น
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชาคม เช่น การแก้ไข
ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชนสร้างแป้น ปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขที่พบในชุมชนโคกคอน
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้ขอ้ มูลและผลวิเคราะห์ ซึง่ จ�ำนวนกลุม่ เป้าหมาย
ควรอยู่ระหว่าง 10-14 คน ผู้ท่เี ข้าร่วมเวทีควรประกอบ
ด้วย กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มต่าง ผู้อาวุโส ผู้นำ�
ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ธรรมชาติ อาสาสมัคร ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
สมาชิก อบต.
ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม
พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง
ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่ส�ำคัญๆ คือ
1) การค้นหาความคาดหวังของชุมชน
2) การเรียนรู้ชมุ ชนร่วมกัน
3) การค้นหาปัญหาของชุมชนและแนวโน้ม
ของอนาคต

4) การค้นหาโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
5) การค้นหาเพื่อนร่วมพัฒนาทั้งในและนอก
ชุมชน
6) การก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา
7) การวางแผน วางโครงการ และกิจกรรม
8) การแบ่งงานเพื่อการปฏิบัติ ให้เป็นตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ก�ำหนด
ส�ำหรับเทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดเวทีประชาคม ทีมงานต้องเลือก
เทคนิคตามความเหมาะสมของชุมชนนั้น
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- แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง
หาความคาดหวังของกลุ่มโดย
เขียนลงในบัตรค�ำ
- สรุปผลรวมผลความคิดของกลุ่ม
ย่อยเป็นของที่ประชุมใหญ่

-

ปากกาเคมี
บัตรค�ำ
การดาษฟลิปชาร์ท
เทปกาว

ปากกาเคมี
บัตรค�ำ
การดาษฟลิปชาร์ท
เทปกาว

3. ก�ำหนดความคาดหวัง

-

- พูดคุย
- เขียนใส่บัตรค�ำ น�ำเสนอบัตรค�ำติด
แผ่น ฟลิปชาร์ต
- สรุปรวมเป็นข้อตกลงของที่ประชุม

2. แจ้งวัตถุประสงค์และข้อตกลง
ร่วมกันในการประชุม

สื่อ/อุปกรณ์

- ปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่น
- สื่อที่ใช้ในการประกอบเกม เพลง
เกมที่เสริมสร้างความคุ้นเคยต่างๆ
อื่นๆ เท่าที่จ�ำเป็น
เพลงการปรบมือ การพูดคุย ฯลฯ

วิธีการ/เทคนิค

1. สร้างความคุ้นเคย
1.1 แนะน�ำตัวผู้เข้าร่วมประชุม
1.2 ละลายพฤติกรรม

กิจกรรม

2. ขั้นด�ำเนินการ
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- สะท้อนภาพรวมของชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่ม
องค์กร การประกอบอาชีพ
ทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม
ความผูกพันธ์ ของชุมชน สภาพ
ปัญหา โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นที่
เหมาะสม
- ใช้ระดมสมอง
- ให้มีอาสาสมัครรวบรวมความคิด
จากการระดมสมองเพื่อสรุปต่อที่
ประชุมใหญ่ของเวที
- น�ำเสนอโดยจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา

5. ค้นหาความปัญหาร่วมกัน

วิธีการ/เทคนิค

4. การให้การศึกษาชุมชน

กิจกรรม

-

ปากกาเคมี
บัตรค�ำ
กระดาษฟลิปชาร์ท
เทปกาว

ปากกาเคมี
บัตรค�ำ
การดาษฟลิปชาร์ท
เทปกาว
ผู้อาวุโส/ปราชญ์ ชาวบ้าน

สื่อ/อุปกรณ์
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- ชี้แจง กระตุ้น ให้ช่วยค้นหา
สรุปประเด็นลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมก�ำหนดเป้า
หมายการพัฒนา โดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยเชิงบวก

8. ค้นหาเพื่อนร่วมพัฒนา

9. ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา

- ปากกาเคมี
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- เทปกาว

- ปากกาเคมี
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- เทปกาว

- ให้ผู้ร่วมประชุมเสนอสิ่งดีที่มีอยู่ใน - กระดาษฟลิปชาร์ท
ชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
- ปากกาเคมี
- เทปกาว

ปากกาเคมี
บัตรค�ำ
การดาษฟลิปชาร์ท
เทปกาว

7. ค้นหาสิ่งดีในชุมชน

-

สื่อ/อุปกรณ์

- ผู้เข้าร่วมเวทีต้องก�ำหนดปัญหา

วิธีการ/เทคนิค

6. ค้นหาความหวังและโอกาส

กิจกรรม
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วิธีการ/เทคนิค
- ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกันก�ำหนดแผน
โครงการ และจัดหมวดหมู่โครงการ
กิจกรรม ออกเป็น 3 ประเภท
1) ประเภทด�ำเนินการเองได้
2) ประเภทต้องด�ำเนินการร่วมกับ
ผู้อื่น
3) ประเภทรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการให้
- เปิดโอกาสให้ท่ปี ระชุมเลือกกลุ่ม
แกนรับผิดชอบปฏิบัติการตาม
โครงการที่ก�ำหนด

กิจกรรม

10. ร่วมกันวางแผน วางโครงการ

11. เลือกกลุ่มแกนเพื่อรับผิดชอบ
ด�ำเนินการตามโครงการ

- ปากกาเคมี
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- เทปกาว

สื่อ/อุปกรณ์

3. ขั้นการประเมินและติดตามผล
3.1 ผู้ด�ำเนินการและผู้เข้าร่วมเวที ร่วมกันสรุปผลการจัด
เวทีประชาคม และประเมินจุดเด่น จุดด้อย ข้อบกพร่อง
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขส�ำหรับการจัดเวทีครั้งต่อไป
ตลอดจนน�ำผลงานที่ปรากฏในระหว่างการจัดเวที
ประชาคม จัดเข้าแฟ้มข้อมูล และแสดงผลการด�ำเนิน
การเวทีประชาคมให้ผู้เข้าร่วมประชาคมหรือผู้ที่สนใจ
ทราบ
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง
ประสานภาค องค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของกลุ่มแกนน�ำที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ และ
เพื่อเป็นการให้ก�ำลังใจแก่กลุ่มแกนน�ำด้วย พร้อมช่วย
เหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างด�ำเนินการ
3.3 เจ้าหน้าที่ ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน ช่วยกันกระตุ้นให้
เกิดการจัดเวทีประชาคมครั้งต่อๆ ไป
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5.

กิจกรรมกลุ่มที่ 5

การฝึกวางแผน แก้ ไขปัญหา
และเรียนรู้จากกรณีศึกษา

การวางแผนเยี่ยมบ้านถือเป็นหนึ่งในกระบวนการส�ำคัญใน
การติดตามผูป้ ว่ ย เพือ่ จัดล�ำดับความรุนแรงและความรวดเร็วใน
การแก้ปญ
ั หา อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษา (therapeutic outcome) สูงสุด ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสในการฝึกแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรูแ้ ก่นคุณค่า ตลอดจนกระบวนการ
ท� ำ งานของงานเภสั ช กรรมปฐมภู มิ และบทบาทการเป็ น
“เภสัชกรปฐมภูม”ิ ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์
บทบาทหน้ า ที่ ข องศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรมปฐมภู มิ
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้ได้
อย่างน้อย 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การฝึกวางแผนและลงเยี่ยมบ้าน
2. การแนะน�ำและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ
3. การเรียนรู้ผ่านกรณีศกึ ษา
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1. การฝึกวางแผน และแก้ ไขปัญหาเยี่ยมบ้าน

การวางแผนที่ดี ควรจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็น
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น เป็ น สหวิ ช าชี พ (Preconference) และเป็นการเรียนรู้รายละเอียดผู้ป่วย ประวัติการ
รักษาและการใช้ยา ผูป้ ว่ ยมีขอ้ จ�ำกัด ความเสีย่ งภาวะแทรกซ้อน
ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ประวัตคิ รอบครัว ความเชือ่ ทัศนคติของครอบครัว
เพื่อประกอบการเตรียมความพร้อมของผู้เยี่ยมในการค้นหา
ปัญหาเพิ่มเติมจากบ้านตามบริบทผู้ป่วย
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการวางแผนติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย จากศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิน�ำร่อง 3 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัด
สงขลา ได้สรุปการวางแผนติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ดังนี้
ทีมหมอครอบครัว คปสอ.ยะหริง่ มีการวางแผนติดตามเยีย่ ม
บ้านผู้ป่วยที่มีลักษณะ ดังนี้
1) Long Term Care : ผู้ป่วยติดเตียงจากโรคต่างๆ เช่น
เส้นเลือดในสมองตีบ, ไตวายเรื้อรังระยะ 5
2) Palliative Care : มะเร็ง, เนื้องอก
3) ผู้ป่วย refer back จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (จาก
ฐานข้อมูล Continuing of Care, COC link ซึ่งเป็นโปรแกรม
การเชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ว่ ย ระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยปฐมภูมิ
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4) ผู้ป่วยที่เสี่ยงเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการรักษา ได้แก่
ปัญหาด้านยา, ปัญหาครอบครัว
ในการวางแผนเยีย่ มบ้าน ทีมงานจะก�ำหนดเป็นตารางเยีย่ ม
บ้านระบุวนั ทีเ่ ยีย่ ม ชือ่ -สกุล และโรค เป็นรายเดือน ส่งต่อข้อมูล
ผ่านทาง line เพือ่ สือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้วางแผนจัดการระบบ
เช่นเดียวกับ PCC บางปูจะมีการออกเยีย่ มบ้านทุกบ่ายของวันที่
ออก PCC คือ วันพุธ และพฤหัสของทุกสัปดาห์ และก�ำหนด
ตารางเยี่ยม เพื่อเตรียมข้อมูลผู้ป่วยก่อนการเยี่ยมบ้าน
บางครัง้ แผนการเยีย่ มบ้าน อาจไม่เป็นไปตามแผน เนือ่ งด้วย
มีกรณีผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องติดตามอย่างเร่งด่วนก่อน เช่น ผู้ป่วย
มะเร็งที่มีการปวดรุนแรง จ�ำเป็นต้องติดตามการใช้ยามอร์ฟีน
อย่างใกล้ชดิ ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์
การเตรียมความพร้อมของเภสัชกรก่อนการเยี่ยมบ้านนับเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะได้เรียนรู้ประวัติการเจ็บป่วย การรักษา รวมถึง
การใช้ยา เหตุการณ์สำ� คัญทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการใช้ยา พฤติกรรม
การกินยาที่ผ่านมา การด�ำเนินโรคในปัจจุบัน เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้ท�ำให้เภสัชกรได้ทบทวนโรค แนวทางการรักษาตาม
มาตรฐาน เพือ่ ค้นหาปัญหาจากการใช้ยาอืน่ ๆ เพิม่ เติม เป็นการ
ท�ำความเข้าใจผู้ป่วยด้านโรคด้านเดียวก่อน แต่ยังไม่สามารถ
ประเมินความทุกข์อื่นของผู้ป่วยได้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ค้นหาปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ จากการเยีย่ มบ้าน ซึง่ จะเห็นสภาพ
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ปัญหาที่ผู้ป่วยเจอ และความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเพิ่มเติม โดย
ใช้เครื่องมือ INHOMESSS (I = Immobility, N = Nutrition, H =
Housing, O = other people, M = Medication, E = Examination,
S1 = safety, S2 = spiritual, S3 = service) และ IFFE (I = Idea,
F = Feeling, F = Function, E = Expectation)
การวางแผนเยี่ยมบ้าน และการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เยี่ยมบ้านที่ดี จะส่งผลให้การเยี่ยมบ้านมีประสิทธิภาพ และให้
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังส่งผลทางอ้อมที่สำ� คัญ คือ ผู้ป่วยเกิด
ความไว้วางใจ บอกเล่าปัญหา เพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ของทีมได้ ในทางตรงกันข้าม หากทีมหรือเภสัชกรไม่ได้เตรียม
ความพร้อมก่อนเยีย่ มบ้าน อาจท�ำให้การเยีย่ มบ้านเป็นเพียงการ
เยีย่ มอย่างเดียว การให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ อาจยังไม่เป็นไปตาม
บริบทผู้ป่วย ทั้งความเชื่อ พฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้ป่วย จึงมี
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะสร้างความไม่พงึ พอใจแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้
ดังนั้น การท�ำความเข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ จะส่งผลต่อการ
วางแผนปรับเปลีย่ นด้านต่างๆ เพือ่ ให้ถงึ เป้าหมายของการรักษา
ความสุขของผู้ป่วย ครอบครัว และทีมหมอครอบครัว
ส�ำหรับ ตัวอย่างการจัดระบบทีมและแผนในการออกเยี่ยม
บ้าน อาจศึกษาได้จาก ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
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ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งหมด 3 คน และก�ำลังศึกษา
ต่ออีก 1 คน ไว้ดงั นี้
ในการจัดตารางออกหน่วยบริการ รพ.สต. มีแนวทางดังนี้
• ในเขตอ�ำเภออุทุมพรพิสัย แบ่งเป็น 3 เขต แพทย์
รับผิดชอบ 1 เขต/1 คน และสัปดาห์สุดท้ายเป็นแพทย์
ที่ก�ำลังศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดังตาราง
ข้างล่างนี้
• ในส่วนของฝ่ายเภสัชกรรม เนือ่ งจากอัตราก�ำลังเภสัชกร
ยังไม่พอในโรงพยาบาล การออกหน่วย รพ.สต. จึงส่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมออกคู่กบั แพทย์
• การออกหน่วยเยีย่ มบ้านตามเกณฑ์ COC ออกเยีย่ มบ้าน
ทุกวันพุธ ตอนบ่าย โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) PCU
ก�ำแพง ซึ่งเป็น PCU ในโรงพยาบาลจะท�ำการคัดเลือก
เคสเยี่ยมบ้านและประสานกับ รพ.สต.ที่มีผู้ป่วยตาม
เกณฑ์และจะประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อออกร่วม
ทีม โดยมีลักษณะการเยี่ยมตามแบบฟอร์มที่ได้ตกลง
ร่ ว มกั น กั บ ที ม จั ง หวั ด โดยวั น พุ ธ จะเป็ น เภสั ช กรที่
รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านคนที่ 1
• การออกเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์การเยี่ยมบ้านของฝ่าย
เภสัชฯ ออกเยี่ยมบ้านทุกวันศุกร์ ตามเกณฑ์การเยี่ยม
บ้านของฝ่ายเภสัชกรรม หมายถึง เป็นผู้ป่วยที่พบการ
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กินยาไม่ถูกต้องหรือผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่คนเดียว ไม่มี
ผู้ดูแล
ตัวอย่างตารางออกหน่วยบริการ รพ.สต. ในอ�ำเภออุทมุ พรพิสัย
เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ วันที่ รพ.สต.
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1

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แพทย์

จนท.เภสัชฯ หมาย
เหตุ

นพ.เจตน์วฒ
ั นา ณัฐพร

พ1

3
7
7
8
8
9
9
10
10
11
14
15

หนอง
หัวหมู
ตาเกษ
ทุ่งไชย
พงพรต
รังแร้ง
โคกจาน
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อุทุมพรพิสัย ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.00 น.
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ท้ายสุด ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาล
ราชบุรี ได้สรุปบทเรียนการวางแผนและบริหารทีมสหสาขา
วิชาชีพในการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในโปรแกรมการฝึกของศูนย์
เรียนรู้แห่งนี้ไว้ ดังนี้
การบริหารทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งขอเรียกว่า “ทีมหมอ
ครอบครัว รพ.ราชบุรี” ในการไปเยี่ยมเคสนั้น พยาบาลเป็น
แกนหลักของทีม เนือ่ งจากมีกำ� ลังคนทีท่ ำ� งานและมีการแบ่งพืน้ ที่
รับผิดชอบตามชุมชนอย่างชัดเจน ท�ำทั้งงานรักษาและส่งเสริม
รูปแบบการเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัว รพ.ราชบุรี ก็
คือ ประสานงานเจ้าหน้าทีข่ องชุมชน (พยาบาล) หรือถ้าไปต�ำบล
อื่นก็ประสานงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.
เพราะเมือ่ มีเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ ก็เป็นคนทีค่ นในชุมชนหรือบ้านคนไข้
รู้จักไปด้วยกัน ย่อมท�ำให้ง่ายต่อการเข้าหาคนไข้
พยาบาลจะเป็นคนประสานงานมาว่า เคสไหนต้องการหมอ
เยี่ยมบ้าน เคสไหนมีปัญหาด้านยาต้องการเภสัชกร เคสไหน
ต้องการกายภาพเพือ่ ฟืน้ ฟู หรือเคสไหนต้องการแผนไทยไปดูแล
ส�ำหรับกิจกรรมการออกเยีย่ มบ้านของศูนย์เรียนรู้ การ
ทีเ่ ราได้กำ� หนดการสิง่ ทีต่ อ้ งฝึกผูท้ มี่ าเรียนรูก้ ท็ ำ� ให้งา่ ยมาก
ขึ้ น ว่ า เราต้ อ งท� ำ อะไรบ้ า ง วั น ไหนบ้ า ง และใช้ เ วลา
เท่าไร สามารถไปวันไหนได้บ้าง ใครบ้างที่ต้องติดต่อ ใคร
รับผิดชอบเคสไหน ใครอยู่กลุ่มไหน
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ขั้นตอนการวางแผนและการบริหารทีมหมอครอบครัวเยี่ยม
เคสแบบสหสาขาวิชาชีพ สิ่งแรกคือ ก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องท�ำ
ทั้งหมด สถานที่ที่จะไปท�ำกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมแต่ละอย่างใช้
เวลาเท่าไร จากนั้นจึงระบุว่าใครอยู่ในหัวข้อไหนบ้าง แล้วก็ระบุ
ต่อไปว่าคนนัน้ ท�ำหน้าทีอ่ ะไร เมือ่ รูว้ า่ ใครบ้างแล้วจึงประสานงาน
ไปยังคนนัน้ ๆ ว่าสามารถมาร่วมงานด้วยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้กต็ อ้ ง
คิดว่าใครที่เราสามารถเชิญมาแทนได้ เบอร์โทรศัพท์ท่ใี ช้ในการ
ติดต่อ เมื่อได้รับการตอบตกลง ก่อนวันงาน 1 วัน ก็ต้องมีการ
โทรยืนยันก�ำหนดการต่างๆ อีกครั้ง นอกจากนั้นเราต้องติดต่อ
กับทางเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของพื้นที่ด้วย
ก�ำหนดกิจกรรมทั้งหมด
สถานที่
ระยะเวลาที่ใช้แต่ละกิจกรรม
ใครบ้าง (ผู้รับผิดชอบ, ผู้เข้าร่วม, ผู้ประสานงาน,
เจ้าของสถานที่/พื้นที่)
เบอร์โทรติดต่อ
ยืนยันก่อนวันงาน 1 วัน
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สิ่งที่ควรทำ�ในการบริหารทีมสหสาขาวิชาชีพ
เยี่ยมผู้ป่วย มีดังนี้

• การขออนุ ญ าตจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา เมื่ อ ผู ้ ใ หญ่
สนับสนุน ทุกอย่างก็เป็นงานง่ายมาก ท่านจะช่วย
เหลือในทุกๆ ด้านที่เราร้องขอไป
• การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ
เพื่อนๆ น้องๆ นอกจากผู้ใหญ่แล้ว เพื่อนร่วมงานก็
เป็ น ผู ้ ที่ท�ำ ให้ แ ผนงานของเราด�ำ เนิน ไปได้ อ ย่ า ง
ราบรื่น ทั้งช่วยในการสอนและช่วยท�ำงานในส่วน
ของเราในช่วงเวลาที่เราสอน
• นอบน้อม คือสิง่ ทีค่ วรท�ำ เนือ่ งด้วยเราอายุนอ้ ยกว่า
แต่ถึงเราจะอายุมากกว่า ความนอบน้อมที่เรามีต่อ
น้องๆ ก็จะท�ำให้การท�ำงานร่วมกันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีมันเกิดมา
ตั้งแต่การที่เราท�ำงานร่วมกันมาก่อนเป็นระยะเวลา
หนึ่ง เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆ คน ก็
เป็นการง่ายทีเ่ ราจะสามารถเชิญเขามาเข้าร่วมสอน
ในหลักสูตรการเรียนรู้นี้
• ยืดหยุ่น เมื่อบางอย่างไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่
เราวางไว้ เราก็สามารถปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์
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อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญเบื้องหลังกิจกรรมการลงเยี่ยมบ้านที่มี
คุณภาพและราบรื่น ก็คอื การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรมปฐมภู มิ โ รงพยาบาลตราด
จังหวัดตราด ถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่องนี้ไว้ ดังนี้
จากการทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึง่ เป็นการท�ำงาน
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ต้องอาศัยการท�ำงานเป็นทีมร่วมกับ
สหวิชาชีพต่างๆ รวมถึงผู้น�ำชุมชน อสม. และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท�ำให้การท�ำงานต้องมีการประสานงาน ส่งเสริม
และสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญและเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย เช่น
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างเรากับทีมสหวิชาชีพ
สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่
ใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะต้องมี
เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ หากเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน ท�ำงาน
ไม่ประสานกัน ก็เหมือนกับต่างคนต่างไป ไม่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่แสดงความคิดเห็น และไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่ง
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ผลของการท�ำงานเช่นนี้ ก็จะออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ และเป็นการท�ำงานที่ไม่เป็นทีม
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับผู้น�ำชุมชน
ผู้น�ำชุมชนถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนในชุมชน
เป็นบุคคลที่คนในชุมชนยอมรับ และเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมของชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น
เพราะฉะนั้น การที่เราจะท�ำงานร่วมกับชุมชนนั้นๆ เราจะต้องมี
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูน้ �ำชุมชน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้เราสามารถเข้าถึง
คนในชุมชนได้ง่าย และเกิดการยอมรับได้เร็วขึ้น หรือถ้าหาก
เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยในชุมชนนั้นๆ ได้ เช่น
สภาพแวดล้อมภายในบ้านของผู้ป่วยที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วย เราอาจต้องพึ่งพาผู้นำ� ชุมชนในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับ อสม. โดย
อสม. มีหน้าทีด่ แู ลสุขภาพของผูป้ ว่ ยและคนในชุมชนตามจ�ำนวน
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ที่ช่วยคัดกรอง ช่วยเก็บข้อมูล
และปฏิบตั งิ านแทนเจ้าหน้าทีส่ าธารณะสุขได้หลายๆ เรือ่ ง ท�ำให้
อสม.มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือคนในชุมชนตามที่ได้รับมอบ
หมายเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อสม.นัน้ ก็จะช่วยให้เราได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง หรือทราบถึงปัญหา
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ทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ยทีเ่ ราต้องการ ท�ำให้การดูแลรักษาของเราเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งเรากั บ องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรที่
ท�ำหน้าที่ในการบริหารระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและสนับสนุน
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีความเป็นอยู่ท่ดี ีและมีสุขภาพที่ดี
โดยเป็นแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณในการท�ำโครงการต่างๆ
ทีใ่ ช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหรือคนในชุมชน เพราะฉะนัน้ การ
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างเรากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นัน้ จะท�ำให้เราสามารถหางบประมาณในการเข้ามาดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างเรากับผูป้ ว่ ย เป็นการ
สร้างความใกล้ชิดระหว่างเรากับผู้ป่วยให้รู้จักกันมากขึ้น ท�ำให้
เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อใจ และให้ความร่วมมือกับเราใน
เรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การท�ำงานของเรามีความสะดวก
มากขึ้น ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความจริง ทราบถึงปัญหาที่
ผู ้ ป ่ ว ยมี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และถ้ า ผู ้ ป ่ ว ยพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
ค�ำแนะน�ำของเราได้ ก็จะท�ำให้การรักษานั้นเป็นไปตามที่เรา
ต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นพื้นฐานในการ
ท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่จะท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันเป็น
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ทีม ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง และได้รบั การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
จากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ในการเข้ามาช่วยกันดูแลผูป้ ว่ ยให้มี
ประสิทธิภาพ และท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. การแนะนำ�และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ
นอกจากการวางแผนทีด่ ี และการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่างการท�ำงานให้ลลุ ว่ งได้แล้ว การแนะน�ำและฝึกให้ใช้
เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถน�ำมาช่วยให้งานเยี่ยมบ้านเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมสรุปข้อมูลผู้ป่วยหลังจาก
เยี่ยมบ้าน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละแห่ง
มีจุดเด่นเฉพาะตัว
อย่ า งเช่ น กรณี ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ภสั ช กรรมปฐมภู มิ โ รงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ที่น�ำ Program Home Health
Care ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเอง ส�ำหรับใช้เป็นโปรแกรมที่ใช้สรุปข้อมูล
ผู้ป่วยหลังจากเยี่ยมบ้าน มาใช้ร่วมในโปรแกรมฝึกอบรมด้วย
Home Health Care (HHC) เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้สรุปข้อมูลผูป้ ว่ ย
หลังจากเยีย่ มบ้าน เพือ่ เติมเต็มความจ�ำเป็นในช่วงหลังออกเยีย่ ม
บ้านเสร็จ ทีมสหวิชาชีพจ�ำเป็นต้องมีการสรุปเคสร่วมกัน โดยที่
ผ่านมา ต่างก็ใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล ซึ่งพบข้อเสียคือ
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ไม่มีแบบฟอร์มชัดเจน ท�ำให้การสรุปข้อมูลส�ำคัญบางส่วนหาย
ไป การค้นหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในครัง้ ถัดไปไม่สะดวก การส่งต่อข้อมูล
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถท�ำได้อย่างเป็นระบบ และการ
ประมวลผลข้อมูลแต่ละครัง้ ต้องใช้เวลานาน ปัญหานีเ้ องจึงเป็น
ที่มาของการพัฒนาโปรแกรม HHC ขึ้นมา
ในโปรแกรมนีป้ ระกอบไปด้วยข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูล
ทั่วไป (2) ข้อมูลด้านการใช้ยา (3) IFFE : Idea Feeling Function
and Expectation (4) INHOMESSS (5) การประเมินร่างกายทาง
กายภาพ
ประโยชน์จากการน�ำโปรแกรม HHC มาใช้เสริมในระบบการ
ออกเยี่ยมบ้านของทีมสหวิชาชีพ คือ
• ท�ำให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
• สามารถลงข้อมูลได้ครบถ้วน ตามที่แบบฟอร์มก�ำหนด
• น�ำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องได้ เช่น โรงพยาบาล
แม่ข่าย รพ.สต.ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในพื้นที่ การส่งต่อข้อมูลใน
โรงพยาบาลเอง เป็นต้น
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามพื้นที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ
ได้
• น�ำข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ใช้ประกอบการเยีย่ ม
ผู้ป่วยในครั้งถัดไป
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ตัวอย่างโปรแกรม Home Health Care
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3. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

ด้วยเวลาในการฝึก ณ ศูนย์เรียนรูท้ จี่ ำ� กัดเพียง 12 วัน ท�ำให้
ยากต่อการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้
รับการดูแลตามหลักเภสัชกรรมปฐมภูมิได้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้
การเตรียมกรณีศกึ ษาจากในพืน้ ที่ ทีผ่ า่ นการเรียบเรียงให้เห็นเหตุ
ปัจจัย (input) กระบวนการท�ำงาน (process) และ ผลที่เกิดขึ้น
(output, outcome, impact) ชัดเจนแล้ว และน�ำมาประกอบใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ดังกรณีตัวอย่าง “อากงเปลี่ยนไป...เกิดอะไรขึ้น” ที่
สถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เป็นหนึง่ ในเนือ้ หาเพือ่ สือ่ สารการ
เรียนรู้ถงึ ขั้นตอน กระบวนการ และคุณค่าของการลงเยี่ยมบ้าน
ในบริบทงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในรูปแบบ “เรื่องเล่า” (Story
Telling) ดังนี้
“การเยี่ยมบ้านทุกวันพุธบ่าย..เป็นงานประจ�ำของสถาน
ปฏิบตั กิ ารเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โอสถศาลา) ที่ลงเยี่ยมบ้านร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
จุฬาลงกรณ์ พืน้ ทีท่ ลี่ งเยีย่ มเป็นชุมชนในเขตปทุมวัน อยูใ่ กล้พนื้
ทีช่ อปปิง ห้างหรูๆ สวยงามเด่นเป็นสง่า วันนีเ้ ราลงเยีย่ มทีช่ มุ ชน
สลักหิน เคสที่ได้รับมาจากศูนย์วนั นี้ คือ เคสของอากงกับอาม่า
‘เคสนี้ต้องพี่หมูเลย’ น้องพยาบาลศูนย์บอกในรถ พอเห็นชื่อ...
อ๋อ อากง กับ อาม่าเองเหรอ... วันนี้จะเป็นไงบ้างนะ
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“หลายๆ ครั้ ง ของการเยี่ ย ม มี ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งติ ด ตามต่ อ
มากมาย การเยี่ยมของ ‘โอสถศาลา’ เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มันน้อยมากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ป่วยและปัญหาที่พบใน 11
ชุมชนในเขตปทุมวัน เราเปิดงานเยี่ยมบ้านมา 4 ปี มีประวัติ
ผู้ป่วยประมาณ 350 คน นับจ�ำนวนเคสที่ท�ำให้เรามีความสุข
หรือเป็น Success case จริงๆ...นับว่ามีไม่มาก เพราะพอแก้
ปัญหาโน้นก็ไปเจอปัญหานีต้ ลอดเวลา case อากง เป็น Success
case ที่ท�ำให้เรามีความสุขในการเยี่ยมครั้งล่าสุด...
“อากงอายุ 83 อาม่า อายุ 71 อากงเป็นมะเร็งทีต่ อ่ มไทรอยด์
(อาม่าไม่บอกอากงเพราะรู้ว่าอากงรับไม่ได้) ยาที่อากงใช้อยู่ใน
ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมมี 11 รายการ (ขอไม่พูดถึงรายการยา) อากง
เดินไม่ได้เพราะแขนขาไม่มีแรง ไม่กินอาหาร ผอมมาก อาม่า
ต้องคอยดูแล อาม่าเป็นครบทุกโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน
อาม่ามียาประจ�ำ 10 รายการ
“เดิมเราสนใจอากง แต่พอเช็กน�้ำตาลอาม่า เลยเจอปัญหา
การใช้ยาของอาม่า..หนักใจมากกว่าอากง อาม่ามีลูกสาว 2 คน
ลูกชาย 1 คน (คนเล็ก) ลูกสาวมีครอบครัวไปแล้ว แต่ยังมาดูแล
และเป็นห่วงทุกคน มีแต่ลูกชายที่อยู่ด้วยกัน
“ปัญหาที่ท�ำให้อากงท้อแท้นอกเหนือจากสภาพร่างกายที่
เดินไม่ได้ คือ อาเต๋อลูกชายคนเดียว ติดยาเสพติด ไม่ค่อยอยู่
บ้าน อาม่าบ่นเรือ่ งลูกชายกับทุกคนทีม่ าบ้าน และกับเพือ่ นบ้าน
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อากงฟังเสียงอาม่าบ่นเรื่องอาเต๋อตลอดทั้งวัน อากงรับรู้ปัญหา
แต่ทำ� อะไรไม่ได้ดว้ ยสภาพร่างกาย ผลคืออากงเหนือ่ ยหน่ายชีวติ
หน้าตาเศร้าหมองท้อแท้ เบื่ออาหาร
“เราเห็นอากงนอนนิ่งๆ เวลาอาม่าพูดๆ ๆ ๆ .. บ่นเรื่อง
อาเต๋อเทุกครั้งและทุกคนที่แวะเวียนไปหา ระหว่างการเยี่ยม
ทุกครั้ง..เราเห็นน�้ำตาค่อยๆ เอ่อและไหลออกมาจากหางตาของ
อากง อาม่าก็เครียดตลอดเวลา ...แน่นอนว่า เป็นใครก็ต้อง
เครียดทั้งนั้น
“ครัง้ แรกทีเ่ ราไปบ้านอากง...อากงมีแผลกดทับ พยาบาลไป
ดูแผล เราไปดูแลเรื่องยาให้อากง อากงไม่มีปัญหาเรื่องยา แต่มี
ปัญหาเรื่องการไม่กินอาหาร อากงผอมมาก
“เภสัชกรอย่างเราเริ่มเขยิบมาใกล้อาม่า ฟังอาม่าเล่าเรื่อง
ความเครียดของอาม่า ล้วนเป็นเรื่องที่ต�ำหนิลูกชายซึ่งเป็นที่รัก
ของอากงและอาม่า เราจับความได้อย่างหนึ่งคือ เวลาที่ดีๆ
ลูกชายจะช่วยงานได้ แต่ยังไปคบเพื่อนและเสพยา บางครั้งมี
การอาละวาดอยู่ชั้นบนเพราะเราเป็นแม่คน เรารับรู้ได้ถึงความ
เสียใจ ความน้อยใจ ความคาดหวังและความต้องการทีจ่ ะให้ลกู
เป็นคนดี เลิกติดยา หันมาท�ำการงาน ดูแลพ่อแม่ เรานั่งกุมมือ
อาม่า บอกอาม่าเบาๆ ว่า ‘อาม่าจ๋า...อาม่ารักลูก อาม่าต้อง
ไม่เอาเรื่องเขาไปเล่าให้เพื่อนๆ บ้านฟัง อาม่าต้องพูดดีๆ ให้
ก�ำลังใจลูก อาม่าบ่นแต่ความไม่ดี แล้วลูกจะมีก�ำลังใจได้ยงั ไง
อาม่าลองเฉยๆ นิ่งๆ ลูกท�ำอะไรดี อาม่าต้องชมเชย อากงได้ยนิ
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เสียงอาม่าบ่นๆ ๆ อากงจะพลอยทุกข์ใจไปด้วย อากงรักอาม่า
รักลูก อากงไม่กนิ ข้าว อาม่ามานัง่ ใกล้ๆ จับมืออากงบ้าง พูดกับ
อากงดีๆ อากงจะได้มกี �ำลังใจกินข้าว’
“พวกเราไปครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า ปั ญ หาเรื่ อ งการใช้ ย าของ
อาม่าดูจะเป็นปัญหาเล็กกว่าปัญหาครอบครัว เรามานั่งคุย นั่ง
ปลอบใจคราวละนานๆ เมื่อมาเยี่ยมทุกครั้ง....หมั่นบอกอาม่า
เรื่องการให้ก�ำลังใจและการมองเห็นคุณค่าของลูกชาย คือ
อาเต๋อ...เราคุยกับอาเต๋อ..คุยกับอาม่า...คุยเล่นกับอากง ให้
เพลินๆ กับเสียงพวกเรา พยายามท�ำให้ครอบครัวเห็นคุณค่า
ซึง่ กันและกัน ให้ลกู รูว้ า่ พ่อจะอยูไ่ ด้อกี ไม่นาน ลูกจะท�ำอะไรเพือ่
พ่อในระยะสุดท้ายนี้บ้าง
“ทุกครั้งที่ไปเยี่ยม นอกจากการดูปัญหาเรือ่ งยา..คือการให้
ก�ำลังใจทุกคน ให้ค�ำชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ทุกคนท�ำให้แก่กนั อาม่า
บ่นอากงน้อยลง บ่นอาเต๋อน้อยลง
“จุดเปลีย่ นของทัง้ หมด คือ อาเต๋อเข้ารับการรักษาอาการติดยา
ที่ รพ.พระมงกุฎ (อาม่ายอมจ่ายสตางค์ให้ รพ.)
“เรามาเยี่ยมครั้งล่าสุด อาม่าต่อว่า...เราหายไปนาน...วันนี้
ที่บ้านเปลี่ยนไป...มีแต่ความสุข อาเต๋อเป็นคนจัดยาให้อากง
อาม่าฟ้องเราว่าอากงไม่กนิ บะหมี่ เราเลยถามว่าอากงเบือ่ บะหมี่
อยากกิน Isocal ใช่ไหม...อากงบอกว่า ‘ใช่’ ....อาเต๋อรีบชง Isocal
ให้ อากงกระเด้งตัวลุกมาดืม่ ทีอ่ าเต๋อถือมา..รวดเดียวหมดแก้ว...
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เราตกกะใจเลย อากงลุกนั่งเร็วมาก สงสัยจะโชว์ว่าลูกชาย
เอาใจใส่อากง อากงสดชื่นยิ้มมุมปากตลอดเวลาที่คุยกัน
“คราวนีเ้ ราเห็นน�ำ้ ตาไหลเรือ่ ๆ ทีห่ างตาของอากงแต่ปนด้วย
รอยยิ้ม วันนี้เหลือแต่อาม่าที่ยังกินยาเบาหวานไม่ครบ 3 มื้อ
อาเต๋อฟ้องเราว่า อาม่ากินกาแฟหวานมากกก ไม่กินยามื้อ
กลางวัน แต่อาเต๋อฉีดอินซูลินให้อาม่าทุกวัน วันนี้เจาะน�้ำตาล
หลังอาหาร 2 ชม. ได้ 250 เราเลยกระซิบอาม่าว่า...ตอนนีท้ กุ คน
ดีหมดแล้ว เหลือแต่อาม่านีแ่ หละ อาม่าอยากอยูก่ บั ลูกกับอากง
นานๆ อาม่าต้องกินยาให้ครบ เป็นเบาหวานมากๆ เดีย๋ วต้องล้าง
ไต อาเต๋อจะเหนื่อยถ้าต้องดูแล 2 คน อาม่าพยักหน้า เราปรับ
เวลากินยาให้...และเราเชื่อว่า คราวหน้า น�้ำตาลอาม่าจะต้องดี
ขึ้นแน่ๆ
“พวกเราเดินกลับด้วยความสุข เราทุกคนรู้ว่า ยาที่ดีท่สี ุดของ
บ้านนี้ คือ ‘ยาใจ’ เราถือเป็นความส�ำเร็จของพวกเราทีท่ มุ่ เทเวลา
ให้กับอากง อาม่า อาเต๋อ ความรักและการท�ำให้เขาเห็นคุณค่า
กันและกัน ชื่นชมกัน โดยทีมเยี่ยมบ้านของเราเป็นตัวเชื่อมรอย
ต่อของความรักนี้
“อากงเปลีย่ นไปเพราะพลังแห่งความรัก อาม่ามีความสุข มี
แต่ค�ำชื่นชมอาเต๋อ เวลาพูดถึงเรื่องยาของอากง..อาม่าจะบอก
ว่าอาเต๋อดูแลอากงหมดทุกอย่าง งานนี้ยกให้ทีมเวิร์คเยี่ยมบ้าน
โอสถศาลา กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จริงๆ
“สรุปว่า ครอบครัวนี้ค้นพบจุด ‘คลิก’ เพื่อเปลี่ยนแปลง”
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จากเรื่องเล่า “อากงเปลี่ยนไป...เกิดอะไรขึ้น”
ทีมงานศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ share ความรู้ จากกรณี
ศึกษาสู่ผู้ฝึก ดังนี้
1. สิ่งนี้คืออะไร ท�ำไปเพื่ออะไร (มีประโยชน์
อย่างไร) สิ่งนี้คือ งานเยี่ยมบ้าน ที่ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่
เฉพาะยา แต่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการรักษา เรื่องของ
ความรักความเข้าใจ ที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็น
ความสุ ข ท� ำ ให้ อ าการของผู ้ ป ่ ว ยดี ขึ้ น (ปาฏิ ห าริ ย ์
แห่งรัก)
2. ท�ำอย่างไร (ขั้นตอน กลยุทธ์ สิ่งที่ควรท�ำ
ไม่ควรท�ำ)
กลยุทธ์: ต้องเริ่มจาก (1) การสร้างความไว้วางใจ
เป็นเพื่อนของครอบครัว (2) การหมั่นไปดูแล รับฟังทุก
คนด้วยความจริงใจ เห็นใจ เป็นทีป่ รึกษาไม่วา่ ยามทุกข์
หรือยามสุข (3) หาโอกาสเพื่อชี้แนะ (4) การท�ำงานที่
เป็นทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะเภสัชกร กับพยาบาลที่
ช่วยกันคิด ช่วยกันสานต่อจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ควรท�ำ: สร้างทีม ติดตามดูแล ให้ก�ำลังใจ
ต่อเนื่อง
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3. ท�ำไมจึงท�ำแบบนั้น : เราต้องการให้ทกุ คนใน
ครอบครัวมีความเข้าใจซึง่ กันและกัน เพราะรู้ว่า ทุกคน
รักกันแต่มีการแสดงออกที่ทำ� ให้ไม่เข้าใจกัน ทีมเยี่ยมบ้านของเราช่วยกันสร้างให้ทุกคนในบ้านกล้าแสดง
ความรักในใจออกมาเป็นการกระท�ำ ให้ก�ำลังใจและ
สนับสนุนให้อาม่าเห็นคุณค่าของลูกชาย ให้ก�ำลังใจ
ลูกชายในการท�ำความดี ท�ำให้เขามีความมั่นใจและ
ภูมิใจที่จะก้าวเดินอย่างถูกต้องและดีงาม
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6.

กิจกรรมกลุ่มที่ 6

การทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภค

การท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเนื้อหาการเรียนรู้อีกเรื่อง
หนึ่งในศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ และเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับ
ผู้ฝึกจ�ำนวนไม่น้อย
หนึ่งในศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เพราะ
มีเภสัชกรที่ให้ความสนใจกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
มายาวนาน และน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างสาธิตการถ่ายทอด
ตัวอย่างการท�ำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในมิติของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ ก็คือ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิอ�ำเภอ
โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์เรียนรูฯ้ แห่งนี้ ท�ำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพโดย
ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน และได้ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้ฝึก ดังนี้
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขอ�ำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่มีกระบวนการสร้าง
มาตรการ วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
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ในชุมชน โดยประสานงานกับหลายภาคส่วน พบว่า ในทุก
กระบวนการมีการดึงผูน้ �ำเข้ามามีสว่ นร่วม ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อนสามารถท�ำได้ง่ายและเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ในแต่ละ
เครือข่ายย่อย มีกระบวนการสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ กั น ในเครื อ ข่ า ยประชาชนได้ รู ้ เ ท่ า ทั น
มีวิจารณญาณ มีภูมิต้านทานในตนเอง ไม่หลงเชื่อและไม่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเป็นหูเป็นตาแจ้งการกระท�ำ
ที่ ล ะเมิ ด กฎหมายแก่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ จ ะช่ ว ยมิ ใ ห้
ประชาชนในชุมชนตกเป็นเหยือ่ โดยมีการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งมา
ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
แนวทางนี้ มีทมี่ าจากด้วยสภาพปัญหาทีซ่ บั ซ้อนและเพิม่ ขึน้
ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีดังกล่าว การเฝ้าระวังปราบปราม
เฉพาะในระบบภาครัฐยังไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการทาง
สังคมหรือหลักด้านอืน่ ๆ ร่วมด้วย หลายหน่วยงานจึงมี นโยบาย
ด้านการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
ด้านสุขภาพ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี
ความรู้ ปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนของศูนย์เรียนรู้งานปฐมภูมิอ�ำเภอโนนคูณ เริ่มจากการ
สร้างทีมภายในหน่วยงานสาธารณสุขก่อน โดยการปรึกษาหารือ
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บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานระบบยาและงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ให้เห็นและตระหนักถึงสถานการณ์
ปัญหา ตัง้ เป้าหมายและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเดียวกัน
เริม่ ต้นจากการส�ำรวจสถานการณ์/ปัญหาด้านยาและสุขภาพใน
พื้นที่ เช่น ส�ำรวจสถานการณ์การกระจายยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ช่องทางการกระจาย แหล่งต้นทางการกระจาย
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับคนในชุมชน ความรูค้ วามเข้าใจ ความเชือ่
ความต้องการ พฤติกรรมในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลังจากนั้น มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสะท้อน
ข้อมูลความเสีย่ งผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ไม่ปลอดภัยนัน้ กลับไปสู่ชมุ ชน พร้อมทัง้ มีข้อเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เสริมองค์ความรู้ในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย พร้ อ มเสนอสิ่ ง ทดแทนยาไม่
เหมาะสมไม่ปลอดภัยเหล่านั้น แต่เนื่องจากยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ มีมิติของเรื่องธุรกิจ ผลประโยชน์ในการซื้อขาย โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล
ดังนั้น นอกจากการท�ำให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกใช้
ให้มกี ารใช้ทถี่ กู ต้องแล้ว ยังมีการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ของชุมชน
ได้ แ ก่ ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น�ำสตรี และผู้นำ� ด้านอื่นๆ
ในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องกฎหมาย มีความมั่นใจ มีความกล้า
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และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชนตนเองได้ ซึง่ โดย
พื้นฐานผู้น�ำชุมชนมีศักยภาพในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐาน
อยู่แล้ว
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนทุกกลุ่ม ทุกด้าน บูรณาการ
ไปพร้ อ มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ด�ำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยเริ่มจาก
ต�ำบลหนึ่งไปสู่ทั้งอ�ำเภอโนนคูณ มีทั้งในรูปแบบการประชุม
ประชาคม และการเรียนรู้จากการออกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
เมื่ อ มี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนโดยที ม งาน
สาธารณสุขไประยะหนึ่ง เราเห็นร่วมกันว่าต้องขยายเครือข่าย
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ เพราะเกี่ยวเนื่องกัน
ในหลายเรื่อง บางปัญหาแค่บุคลากรสาธารณสุข ไม่สามารถ
จัดการปัญหาได้ จึงได้ไปน�ำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในระดับอ�ำเภอไปน�ำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมี
นายอ�ำเภอเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาค
ส่วนร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
ที่ ชั ด เจน จึ ง รั บ แนวทางข้ อ เสนอการด�ำ เนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง
มอบหมายให้หน่วยงานอืน่ ๆ เข้ามาร่วม ซึง่ เป็นโอกาสให้ทมี งาน
ได้มีการขยายเครือข่าย ปรับรูปแบบการขับเคลื่อนงาน และ
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
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การที่มีบุคลากรจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ มาร่วมทีมใน
การเฝ้าระวังจัดการปัญหาด้านยาและสุขภาพ ทีมสาธารณสุข
จ�ำเป็นต้องมีการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เหล่านั้นเช่นกัน ทั้งจากกระบวนการประชุมวางแผนงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายทุกภาคส่วน ก่อนที่จะด�ำเนินงาน
พัฒนาศักยภาพชุนชน
ปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันคือ การสื่อสารทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์
ทีด่ ใี นสมาชิกเครือข่ายส่งผลให้การขับเคลือ่ นงานมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้การเรียนรู้ชุมชนและการพัฒนาชุมชนลงสู่เชิงลึกในเชิง
คุณภาพมากขึ้นตามล�ำดับ มีความยังยืนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเข้าสู่
ปีที่ 12
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ท�ำปัญหา
น�ำข้อมูลเสนอ ประชาคม ผู้น�ำ
ขยายผลเฝ้า
เห็นปัญหาเดิมๆ
รายงานไปไม่มี ให้เห็นทั้งชุมชน ผู้บริหารระดับ ผู้ประกอบการ ระวังยาอันตราย
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จากยาในชุมชน
รวบรวม
ระวังรถเร่ขาย
ต่อเนื่อง
สร้างทีมระดับ ขยายผลร้านช�ำ พบส่ง/ขายยา
เรียบเรียง
ปลอดยาอั
น
ตราย
ชวนผู้ใหญ่/
วิเคราะห์ข้อมูล ต�ำบลโดยสถานี
ทางไปรษณีย์
ผู้รับผิดชอบ
อนามัยเป็น ออกตรวจแนะน�ำ ทางวิทยุชุมชน
เชื
อ
่
มโยงปั
ญ
หา
คนที่ร่วมคิด
ศูนย์ประสาน โดยเครือข่าย
กับผลกระทบ
ชุมชน/ตรวจซ�้ำ ส�ำรวจการรับรู้/
ปักหมุดหมาย
ต่อผู้ป่วย
จัดตั้งต�ำบล
ความคิดเห็นผู้
โดยทีมอ�ำเภอ
“ชุมชนมียาดี
ร้านช�ำ
ประกอบการ/
เหมาะสม
เริ่มแก้ปัญหา
แลกเปลี่ยน
ปลอดยา
ประชาชน/ผู้น�ำ
และถูกกฎหมาย จากจุดที่ท�ำได้
เรียนรู้
อันตราย
ชุมชน
ต�
ำ
บลดี
เด่นร้าน แลกเปลี่ยนเรียน
ประเมินผล
ช�ำปลอดภัย
และสรุป
รู้/ท�ำแผนโดย
ใน 4 เดือน จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายชุมชน
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ด�ำเนินกิจกรรม ด�ำเนินกิจกรรม
พื้นที่ศึกษาดูงาน
เครือข่าย
เครือข่ายต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อสม. ดีเด่น เข้าสู่งานในระบบ
ศูนย์รับเรื่องร้อง
สุขภาพระดับ
รับเรือ่ งร้องเรียน/ ระดับชาติ
เรี
ยนและตรวจสอบ
งาน คบส.
อ�ำเภอ (DHS)
จัดการปัญหา
โดยเครือข่าย เข้าร่วมอบรม น�ำเสนอจากชุมชน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
9 ศูนย์ (100%)
สู่ข้อเสนอเชิง
หลักสูตรผู้น�ำ
ตลาดนัด
นโยบาย
ระบบยา
สุขภาพ
น�ำสื่อเทคโนโลยี
ออนไลน์
มาใช้ใน
วิ
ท
ยากร/แลก
น�
ำ
เสนอข้
อ
มู
ล
สู
่
บูรณาการกับ
เปลี่ยนเรียนรู้
สื่อสาธารณะ การเฝ้าระวังสื่อสาร
งานอื่นๆ
นอกเครือข่าย
ถอดบทเรียนงาน เชื่อมสู่เครือข่าย
แลกเปลี่ยน
เข้าร่วม
เด็กและเยาวชน
เครือข่าย คบส.
เรียนรู้/ท�ำแผน
เครือข่ายระดับ
โนนคูณ
โดยเครือข่าย
เขต+ภาค+
หน่วยงาน

ออกตรวจเฝ้า
ระวังต่อเนื่อง
ตามแผน
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เชื่อมต่องาน RDU
ในชุมชน

เชื่อม
พ.ร.บ.ปกครองกับ
สาธารณสุข
บูรณาการประชารัฐ
+ ส่งเสิรมสุขภาพ
+ เภสัชปฐมภูมิ
และ คบส.
ถอดบทเรียนการ
ด�ำเนินงาน
ราย รพ.สต.

ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย
(ด�ำเนินคดี)
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ก่อน 2551

2551

ขยายสู่ “อ�ำเภอต้นแบบ ต.โพธิ์ ได้รบั รางวัล ขยายประสบการณ์และกระบวนการจาก อ.โนนคูณฯ สู่อ�ำเภออื่นๆ
จัดการยาอันตรายฯ”
“ต�ำบลต้นแบบ” ในศรีสะเกษ ขณะทีพ่ ื้นที่ อ.โนนคูณ ยังคงท�ำงานนี้อย่างเข้มแข็ง
ที่ อ.โนนคูณ
ระดับจังหวัด
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

เกิด “ต�ำลต้นแบบ
จัดการยาอันตรายใน
ร้านช�ำ” ที่ ต.โพธิ์

ถอดบทเรียน เส้นทางการขับเคลื่อนงานและชุมชน
ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสาธารณสุข อ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ศักยภาพของเครือข่ายชุมชน ณ ปัจจุบนั คือ เป็นหลักในการ
ก�ำหนดปัญหาในชุมชนและเสนอแผนงานโครงการในการแก้ไข
ปัญหา ด�ำเนินงานกิจกรรมตามโครงการจากภาครัฐ บูรณาการ
กับกิจกรรมของชุมชนโดยเครือข่ายผู้น�ำชุมชนเป็นหลัก และมี
กลไกชุมชนในตรวจสอบเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย หรือการกระท�ำที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ท�ำให้
การเรียนรู้ชุมชนและการพัฒนาชุมชนลงสู่เชิงลึกในเชิงคุณภาพ
มากขึ้นตามล�ำดับ
การพัฒนาและขับเคลื่อนงานตรวจสอบเฝ้าระวัง และ
จัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมใน
ร้านช�ำ อ�ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้
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ขยายผลถึงรานชำ�
ทุกร้านในตำ�บล

4 เดือน
ตรวจจริงยึดจริง

รพช.,รพ.สต.อสม.
ผู้นำ�ชุมชน อมส.ตำ�รวจ

ส�ำรวจซ�้ำท�ำฐานข้อมูลยาอันตรายในร้านช�ำไว้ก่อน

ตั้งทีมตำ�บล
ตามตรวจสอบ

- ยาอันตราย-ไม่อันตราย
- ยาขายได้-ไม่ได้
- ข้อมูลคนแพ้ยา
- กำ�หนดชนิดยาขายได้
- ให้เวลาจัดการตัวเอง 4 เดือน

นำ�เสนอผู้นำ�ชุมชน “เห็นด้วยกัน”

สำ�รวจข้อมูลยาอันตรายในร้านชำ�

รางวัล “ต้นแบบระดับต�ำบล”

ต�ำบลปลอดยาอันตรายในร้านช�ำ

ให้ผู้น�ำชุมชนบันทึกการตรวจ รายงานนายอ�ำเภอทุกเดือน

ประชาคมตำ�บล “กำ�หนดกติกา”

ให้ความรู้ “ปลูก-ปลุก”
ร้านชำ�ชุมชนตื่นตัว

เริ่มต้นแก้ปัญหาจากจุดที่ทำ�ได้
“ร้านชำ�ของชุมชน”

ทำ�ปัญหาให้เห็นทั้งชุมชน

ชวนผู้ใหญ่ในพื้นที่ร่วมคิด - ลงมือ

เห็นปัญหาขยายตัว แค่รายงานไปไม่มีอะไรเปลี่ยน

- ประชาคมรายตำ�บล
- กติกาชุมชน
- ตั้งทีมติดตามตรวจสอบระดับชุมชนและอำ�เภอ

เกิดเครือข่าย “คบส.” - อมส. เป็นแกนนำ�
เคลื่อนอำ�เภอปลอดยา - ส่วนราชการเป็น
อันตรายในร้านชำ�
ที่ปรึกษาหนุน

รายงานผลการดำ�เนินงานทุกเดือน

มีมติหนุนให้
สาธารณสุขเดินนำ�

เสนอหน่วยงาน
ทำ�ให้เห็นทั้งอำ�เภอ

เชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์
คนแพ้ยา

ปักหมุด ตั้งเป้าหมาย “ตำ�บล
ปลอดยาอันตราย”
ด้วยพลังชุมชน

เมื่อเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขมีศักยภาพ
มีความเข้มแข็ง และเป็นแกนน�ำในการขับเคลือ่ นงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ จึงสามารถบูรณาการงานร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆ ในระบบ
สุขภาพอ�ำเภอ (DHS) และในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
พชอ.โนนคู ณ ได้ ตั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นางานเพื่ อ ให้
“ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และชุมชนสามารถพึ่งตนเองและ
ไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายที่ร่วมด�ำเนินงานที่มีคุณภาพและ
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน”
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7.

กิจกรรมกลุ่มที่ 7

การสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ภารกิจของ “ศูนย์เรียนรูฯ้ ” บรรลุผลตาม
เป้าหมายก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่
ผู้ฝึก
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นหนึง่ ในศูนย์เรียนรูฯ้ ทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องนี้ และได้ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการไว้ ดังนี้
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กระบวนการเรียนรูเ้ ป็นการส่งเสริมผูเ้ รียนให้เรียนรูด้ ว้ ยสมอง
ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรูผ้ า่ นกระบวนการ
คิดด้วยตนเอง มีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบตั จิ ริง
สามารถท�ำงานเป็นทีมได้ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการจัดการฝึกงาน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ รวมทั้ง ได้พัฒนาและ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง น�ำความรู้ ชุดประสบการณ์
กลับไปพัฒนา ต่อยอดงานในพื้นที่ได้
ในการสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ควรเน้นให้ผเู้ รียน
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องตนเอง
ผลั ก ดั น ผู ้ เ รี ย นไปสู ่ ก ารบรรลุ ศั ก ยภาพของตน โดยส่ ง เสริ ม
ความคิดของผู้เรียนและอ�ำนวยความสะดวกให้เขาได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นที่การใช้วธิ ีการเล่าสู่
กันฟัง รู้เขา รู้เรา ทราบตัวตน พื้นฐานการท�ำงานแต่ละคน เพื่อ
จะได้ปรับเนือ้ หาวิชา ซึง่ มีความส�ำคัญและมีความหมายต่อการ
เรียนรู้
ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรูป้ จั จัยส�ำคัญทีจ่ ะต้องน�ำ
มาพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม
และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่ส�ำคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน (เทคนิค
การสอน)
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ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ พยายามจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รบั ความสนุกสนานจาก
การเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ทำ� งานร่วมกัน
กับเพื่อนๆ ได้ค้นพบข้อค�ำถามและค�ำตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ
ประเด็นที่ท้าทายและความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้ง การบรรลุผลส�ำเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง
เช่น การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น
ในส่วนของสัมพันธภาพประกอบดีระหว่างผูเ้ รียนกับทีมงาน
ได้ท�ำให้บรรยากาศในการฝึกงานเป็นการเรียนรู้แบบกันเอง
มีสัมพันธภาพประกอบดีในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเจริญ
งอกงาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท�ำงาน
และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพประกอบ
เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันของผู้เรียนและครู
แหล่งฝึก
อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ การค้นหาความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถ
ค้นคว้าหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ท่เี หมาะสมกับผู้เรียน
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ความเต็ ม ใจของครู แ หล่ ง ฝึ ก ที่ จ ะ
ช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น
ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน โดยผู้เรียนมี
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อิสระทีจ่ ะรับหรือไม่รบั การให้นนั้ ก็ได้ ซึง่ จะท�ำให้ผ้เู รียนมีโอกาส
เห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม ผู้เรียนจะมีความมั่นใจ
ในตนเองและควบคุมตนเองได้มากขึน้ สามารถเป็นในสิง่ ทีอ่ ยาก
เป็น มีวฒ
ุ ภิ าวะสูงมากขึน้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนให้สอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น
การมาฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์เรียนรู้ คือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไป ความรู้
ความคิด ด้านการปฏิบัติและด้านการพัฒนาต่อยอดในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมจิ ะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
สรุปหลักการจัดบรรยากาศของศูนย์เรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ทีมงานควรค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการ
ฝึก ดังนี้
(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
(2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
(4) การจัดกิจกรรมให้นา่ สนใจ ไม่ทำ� ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
(5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน
(6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้
(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้
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(8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้โดยการปฏิบัติจริง
(9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
(10) การมีจุดมุ่งหมายของการสอน
(11) ความเข้าใจผู้เรียน
(12) ภูมิหลังของผู้เรียน
(13) การไม่ยดึ วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น
(14) การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัต (dynamic) กล่าวคือ มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้าน
การจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหา
สาระ เทคนิค วิธีการ
(15) การสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป
(16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ผลทีห่ วังเป็นเป้าหมายปลายทางจากการสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ คือ
1. การเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข อันเนือ่ งมาจากการจัดการ
เรียนรูท้ คี่ ำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ค�ำนึงถึงการท�ำงาน
ของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ บรรยากาศของการเอื้ออาทรและเป็นมิตร ตลอดจน
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แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น�ำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวติ จริงได้
2. การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือ
กล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ “เรียนด้วยสมองและสองมือ” เป็นผล
จากการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นได้ คิ ด ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จาก
สถานการณ์หรือค�ำถามก็ตาม และได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงซึง่ เป็นการ
ฝึกทักษะที่ส�ำคัญคือ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล
3. การได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เรียนรูร้ ว่ มกับบุคคลอืน่ เป้าหมายส�ำคัญด้านหนึง่ ในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส�ำ คั ญ คื อ ผู ้ เ รี ย นแสวงหาความรู ้ ที่
หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องยา ได้เรียนรู้การท�ำงานกับ
เครือข่ายที่หลากหลาย
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ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ฯ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ น้ น การสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้แบบให้ทกุ คนมีส่วนร่วม และเกิด
ความสุขในการท�ำงาน โดยเริ่มจากการปรับทัศนคติ
มุมมองในการท�ำงาน งานคุณภาพ คือ “ง่าย มัน ดี”
นั่นคือ ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้สึกว่างาน
บริการเภสัชกรรมปฐมภูมเิ ป็นงานทีง่ า่ ย ชาวบ้านเข้าถึง
สะดวก บริการที่ชาวบ้านได้รับในโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน การจัดแบ่งเภสัชกร
รับผิดชอบเป็นเครือข่ายและออกให้บริการประชาชน
ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก และเป็นการประชาสัมพันธ์วชิ าชีพเภสัชกรรม
สิง่ ทีเ่ ป็นผลตอบแทนกับทีมงาน คือความสุขในการ
ท�ำงานและมิตรภาพจากชุมชน ท�ำให้งานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิเป็นงานที่สนุก มีความสุข มีความมันท้าทาย
ในการท�ำงาน ส่งผลดีต่อการบริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และประชาชนมีความปลอดภัยด้านยา
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สิ่งที่ตั้งเป็นเป้าหมายข้อหนึ่ง คือ ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้
งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมจิ ะต้องได้รบั บรรยากาศที่
ดี มีความสุขในระหว่างการฝึกปฏิบตั งิ าน และสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท�ำงาน ผนวกกับศักยภาพ
ความรูค้ วามสามารถในด้านวิชาชีพเชิงลึกด้านปฐมภูมิ
เพื่อให้ช่วงเวลา 12 วัน ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม
ปฐมภูมิ เป็นสิ่งที่หนุนน�ำให้เกิด “เภสัชกรพันธุ์ใหม่
หัวใจปฐมภูม”ิ สมดังเป้าหมายการเรียนรู้ ณ จุดนี้
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สรุปบทเรียน

สู่ “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ” คุณภาพ

หลังทดลองด�ำเนินงานในก้าวแรก “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรม
ปฐมภูมิ” น�ำร่อง 22 แห่ง ได้ร่วมกันสรุปบทเรียนส�ำคัญ เพื่อ
ส่งต่อให้ผู้สนใจ สู่การต่อยอดและขยายผล ดังนี้

1. ข้อค้นพบสำ�คัญจากการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ

1) การเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ กลายเป็นโอกาสท�ำให้งานนี้และ
หน่วยงานแข็งแกร่งขึน้ เช่น เป็นโอกาสสือ่ สารข้อมูลกับผูบ้ ริหาร
ให้รบั รู/้ เข้าใจความส�ำคัญของงานเภสัชกรรมปฐมภูม,ิ ได้ตกผลึก
ความรู้, ได้พัฒนาบทบาทการเป็น coaching, ต้องพัฒนาระบบ
งานให้ลงตัว ฯลฯ
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2) ผู้ที่มาเรียนรู้ไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว แต่ยังเป็นผู้ช่วย
ให้ทีมงานในศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มุมมองในการพัฒนาและต่อยอด
งานด้วย
3) “ถ้ารอให้พร้อม ไม่มวี ันได้เริ่ม” ท�ำไปเรียนรู้ไป

2. ปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึง ในการเตรียมพร้อมที่จะ
ดำ�เนินงาน “ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ”
ประกอบด้วย
1) การจัดเตรียมความรู้
2) ค้นหา “ทุน” “ความรู้” ที่เป็น “จุดแข็ง” ของตนเอง
3) ความสามารถ/ความพร้อมของพี่เลี้ยงในการท�ำหน้าที่
coaching
4) การจัดเตรียมตารางการฝึก
5) การประสานงานภายในองค์ ก ร (ผู ้ บ ริ ห าร และที ม
สหวิชาชีพ)
6) การประสานงานเครือข่าย
7) สถานที่ และ พาหนะ (ลงชุมชน)
8) วาระอื่นๆ เบียดแทรก ท�ำให้เสียโอกาสการเรียนรู้
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3. ปัญหาและความคาดหวังที่พบบ่อย
จากผู้เข้าอบรม
ปัญหาและความคาดหวังจากผูเ้ ข้าอบรมทีพ
่ บบ่อย และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบบ่อย
ต้องการจุด “คลิก” คุณค่า
“เภสัชกรรมปฐมภูม”ิ ทั้ง
ส�ำหรับตนเอง และเพื่อน�ำไป
สื่อสารกับผู้บริหาร
เคยเข้าใจว่าผู้ป่วยใช้ยาผิด
เพราะไม่ใส่ใจ

แนวทางแก้ไข
สรุปและสื่อสารแก่นคุณค่าให้
กระชับ โดนใจ

สร้างความเข้าใจและตระหนักต่อ
อิทธิพลของปัจจัยองค์รวมในการ
ก�ำหนดความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล
โครงสร้างหรือระบบงานใน พี่เลี้ยงสามารถให้ค�ำแนะน�ำและ
องค์กรยังไม่เอื้อให้สามารถ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ด�ำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เรียนรู้ ที่ท�ำให้ผู้เข้าอบรมค้นพบ
ได้อย่างมีคุณภาพ
แนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง
กังวลที่จะออกนอก
สร้างคู่มอื แนวปฏิบัติ และการ
“พรมแดน” ที่คุ้นเคย
จัดการปมปัญหารายบุคคล
ต้องการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พี่เลี้ยงและศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุด
ในประเด็นที่ตนสนใจหรือยังมี ค�ำถาม/กระบวนการแลกเปลี่ยน
ปัญหาติดขัด
เรียนรู้อย่างเหมาะสม
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4. มองอนาคต

เมือ่ มองไปสูก่ ารพัฒนาในเบือ้ งหน้า “ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรม
ปฐมภูม”ิ น�ำร่อง ได้รว่ มกันประมวลความคาดหวังเพือ่ สนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เข้มแข็งไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. มีระบบการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
• หลักสูตรให้เรียนรู้ต่อเนื่อง ทั้งการเรียนปกติ, การ
พัฒนา application
• พัฒนาคู่มือกลาง ที่ประมวลความรู้ แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ
• สนับสนุนทุนวิจัย
• พั ฒ นาสื่ อ กลางเผยแพร่ บ ทบาท คุ ณ ค่ า ของ
“เภสัชกรปฐมภูม”ิ เพื่อให้เข้าใจแก่นสาระตรงกัน
2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น
• การประชุมวิชาการ สรุปบทเรียนสม�่ำเสมอ
• ช่องทางสือ่ สารความรูใ้ นเครือข่ายศูนย์เรียนรูฯ้ อย่าง
เช่น กลุ่ม Line
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3. พัฒนานโยบายสนับสนุน “เภสัชกรปฐมภูมิ” ให้
เป็นวิชาชีพ/ความเชี่ยวชาญที่ปักหลักและเติบโตในระบบ
สุขภาพอย่างยั่งยืน เช่น
• เป็นบทบาทหลักที่ขาดไม่ได้ในระบบสุขภาพ
• อัตราก�ำลัง, เส้นทางการเติบโต (career path)
• ประชาสัมพันธ์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนทั่วประเทศ
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รายชือ่ ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมแิ ละเภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบ
ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
2. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลดอกค�ำใต้
3. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลลับแล
4. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลอุดรธานี
5. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
6. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
7. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลโนนคูณ
8. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
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เภสัชกรผู้รับผิดชอบ
ภญ.รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ
ภญ.รุจิรา ปัญญา
ภญ.วิบูลย์ศรี ลาภเกิน
ภญ.วราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์
ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก
ภญ.ประภา พิทักษา
ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์
ภญ.ไสว ตันทวุทธ

ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
9. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลพยุห์
10. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลวารินช�ำราบ
11. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน
13. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลตราด
14. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลระยอง
15. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลราชบุรี
16. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
17. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสงขลา
18. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลกระบี่

เภสัชกรผู้รับผิดชอบ
ภก.กฤษฎา จักรไชย
ภญ.นันทิกร จ�ำปาสา
ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์
ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว
ภก.วิษณุ ยิ่งยอด
ภก.สายชล ช�ำปฏิ
ภญ.ขัตติยา ชัยชนะ
ภก.ศุภสิทธิ์ คุตตวัส
ภญ.ศรีศรัญญา ธรรมาภรณ์
ภญ.เสาวลักษณ์ อุไรรัตน์
ภญ.นิสา ชายกุล
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ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ
19. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลปากพนัง
20. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลจะนะ
21. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลยะหริ่ง
22. กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลควนขนุน
23. สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชกรผู้รับผิดชอบ
ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชติ
ภก.ชุณห อังศุวัฒนากุล
ภญ.ศุภธิดา วัฒนพรหม
ภญ.มูนาดา แวนาแว
ภญ.อารีวรรณ ทองขุนด�ำ
ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

24. สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรม รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรม อ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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