รูปแบบเอกสาร
การนําเสนอกรณีศึกษา และรายงานการฝึกปฏิบตั ิการ
๑. เอกสารกรณี ศึ ก ษาประกอบการสั ม มนาและรายงานการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร ให้ พิ ม พ์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์บนกระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A๔ ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ตัว
ปกติ ขนาด ๑๔ สีดํา สําหรับหัวข้อต่าง ๆ ให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด ๑๘ สีดํา
๒. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เว้นหัวกระดาษ ขอบขวา และท้ายกระดาษ ๑ นิ้ว และเว้นขอบด้านซ้าย
ไว้ ๑.๕ นิ้ว การจัดหน้าปกรายงาน และเอกสารกรณีศึกษาประกอบการสัมมนาให้ทําตามตัวอย่าง
๓. สันของปกรายงานการฝึกปฏิบัติการ ให้พิมพ์รหัสนิสิต ชื่อปฏิบัติการ และแหล่งฝึกปฏิบัติการด้วย
ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด ๑๘ สีดํา บนกระดาษสีขาวขนาด ๑x๑๕ เซนติเมตร
๔. เอกสารกรณีศึกษาประกอบการสัมมนา สําหรับปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ ปฏิบัติการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ปฏิบัติการกุมาร
เวชศาสตร์ ปฏิบัติการเภสัชกรรมศัลยศาสตร์(ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน) ปฏิบัติการเภสัชกรรม
โภชนศาสตร์คลินิกและปฏิบัติการเภสัชกรรมมะเร็งวิทยา ประกอบด้วย
๔.๑ การเสนอประวัติผู้ป่วย โดยครอบคลุมข้อมูลด้าน CC, HPI, PMH, FH, SH, ALL, MH, PE,
Lab และ Hospital course
๔.๒ การนําเสนอปัญหาของผู้ป่วย ทั้งปัญหาเรื่องโรค และปัญหาการบําบัดด้านยา การดําเนินการ
แก้ ไขปัญ หา การให้ ข้อ เสนอแนะปรับแผนการใช้ ยาและขนาดยา รวมถึ งการติ ด ตามการ
ตอบสนองต่อการรักษาตามแผนที่กําหนด
๔.๓ การนําเสนอการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของข้อมูล การเขียน
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอกรณีศึกษา
๕. รายงานการฝึกปฏิบัติการ สําหรับปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ปฏิบัติการกุมารเวชศาสตร์
ปฏิบัติการเภสัชกรรมศัลยศาสตร์ (ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน) ปฏิบัติการเภสัชกรรมโภชนศาสตร์
คลินิก ปฏิบัติการเภสัชกรรมมะเร็งวิทยา ประกอบด้วย
๕.๑ แบบบันทึกกิจกรรมประจําวัน
๕.๒ แบบบันทึกกิจกรรมรวม
๕.๓ เอกสารกรณีศึกษาประกอบการนําเสนอกรณีศึกษา (formal case presentation) ที่นิสิตได้
จัดทําในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ (> ๒ กรณีศึกษา) และเอกสารกรณีศึกษาประกอบการ
สัมมนาที่คณะเภสัชศาสตร์ (๑ กรณีศึกษา)
๕.๔ บทความวิชาการ และ/หรือ เอกสารประกอบการบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาล
ที่นิสิตได้จัดทําในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ (> ๑ เรื่อง)
๕.๕ เอกสารประกอบการสังสรรค์วรรณกรรม ที่นิสิตได้จัดทําในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ
(> ๑ เรื่อง) โดยประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ และการวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
๕.๖ งานอื่นๆ ที่แหล่งฝึกปฏิบัติการมอบหมาย
หมายเหตุ ให้ใช้กระดาษ ๑ แผ่น คั่นระหว่างรายงานในแต่ละส่วน โดยพิมพ์คําว่า แบบบันทึก
กิ จ กรรม กรณี ศึ ก ษา บทความวิ ช าการ การสั ง สรรค์ ว รรณกรรม และงานอื่ น ๆ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร
TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด ๑๘ สีดํา ลงบนกึ่งกลางของหน้ากระดาษ

๑

๖. เอกสารประกอบการสัมมนาสําหรับปฏิบัติการการให้บริการสารสนเทศ ให้นําเสนอคําถาม ข้อมูลภูมิ
หลัง คําตอบ และเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบของแบบเก็บคําถามเฉพาะในแต่ละแหล่งฝึก
๗. รายงานการฝึกปฏิบัติการ สําหรับปฏิบัติการการให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย
๗.๑ แบบบันทึกกิจกรรมประจําวัน
๗.๒ แบบบันทึกกิจกรรมรวม
๗.๓ แบบเก็บคําถาม ในรูปแบบของแบบเก็บคําถามเฉพาะในแต่ละแหล่งฝึก ที่นิสิตได้ปฏิบัติตลอด
การฝึกปฏิบัติงาน
๗.๔ แบบเก็บข้อมูลและรายงานการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย (adverse
drug reaction, ADR) และ/หรือ แบบประเมินการสั่งใช้ยา (drug use evaluation, DUE)
ที่นิสิตได้ปฏิบัติตลอดการฝึกปฏิบัติงาน
๗.๕ บทความวิชาการ และ/หรือ เอกสารประกอบการบรรยายสอนแก่บุคลากรในโรงพยาบาล
ที่นิสิตได้จัดทําในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ (> ๑ เรื่อง)
๗.๖ เอกสารประกอบการสังสรรค์วรรณกรรม ที่นิสิตได้จัดทําในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ (> ๑
เรื่อง) โดยประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ และการวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
๗.๗ งานอื่นๆ ที่แหล่งฝึกปฏิบัติการมอบหมาย
หมายเหตุ ให้ใช้กระดาษ ๑ แผ่น คั่นระหว่างรายงานในแต่ละส่วน โดยพิมพ์คําว่า แบบบันทึก
กิจกรรม แบบเก็บคําถาม รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ/หรือ
รายงานการประเมินการสั่งใช้ยา บทความวิชาการ การสังสรรค์วรรณกรรมและงาน
อื่นๆ ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด ๑๘ สีดํา ลงบนกึ่งกลางของ
หน้ากระดาษ
๘. เอกสารประกอบการสัมมนา และรายงานประกอบการฝึกปฏิบัติการ สําหรับปฏิบัติการอื่นๆ ให้นสิ ิต
ทําตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากําหนด

๒

ตัวอย่างเอกสารกรณีศึกษาประกอบการสัมมนา
เอกสารประกอบการสัมมนา
ปฏิบัติการ …………………………………… แหล่งฝึกปฏิบตั ิการ………………….
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปฏิบัติงาน……………………………………………..รหัส……………
CC: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
HPI: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
PMH: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
FH: กกกกกกกกกกกกกกกกก
SH: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ALL: กกกกก
Med:
๑. กกกกกกกกกกกกกกกก
๒. กกกกกกกกกกกกกกก
๓. กกกกกกกกกกกกกกก
๔. กกกกกกกกกกกกกกกก
๕. กกกกกกกกกกกกกกก
PE : กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
Lab :

Problem lists & SOAP note:
๑. กกกกกกกกกกกกก
๒. กกกกกกกกกกกกกกก
Hospital course

๓

ตัวอย่างแบบปกนอกและปกใน รายงานการฝึกปฏิบัตงิ าน

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
TH SarabunPSK ๒๔
รหัสนิสิต – ชื่อ - นามสกุล
ชื่อปฏิบัติการ
ชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติการ
ผลัดทีฝ่ ึก วันที่ฝึก
TH SarabunPSK ๒๐
รายงานนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา
๑๕๑xxx ปฏิบัติการxxxxxxxxx
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ปก CD-R

รหัสนิสิต
แหล่งฝึก
ผลัดที่

ชื่อ-นามสกุล
วิชา

