
INTER-PROFESSIONAL EDUCATION
(IPE) PSU MODEL

1

Thitima Suntharasaj
Department of Obstetrics and Gynecology

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University



INTRODUCTION TO IPE

 Which one is IPE?

A. A pharmacist join a ward round with medical students

B. Medical and nursing students attend lecture in the same classroom

C. A group of medical, nursing and pharmaceutical students practice home visits 

D. Nursing students perform normal deliveries under supervision of obstetricians
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UNI-PROFESSIONAL LEARNING

 This is in which students learn together as a single group e.g. 

doctors, nurses, dentists, midwives etc. and do not learn with or 

alongside other professional groups
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MULTI-PROFESSIONAL EDUCATION

 One or more students or professionals learn alongside one another

 The learning may be around acquisition of a clinical skill or knowledge, 

learners may occupy the same physical space and use the same learning 

materials
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INTER-PROFESSIONAL EDUCATION 

Occurs when two or more professions learn about, from and 

with each other to enable effective collaboration and improve 

health outcomes

CAIPE: The Center of Advance

Inter-Professional Education
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COLLABORATION

 An inter-professional process of communication and decision 

making that enables the separate and shared knowledge and skills of 

healthcare providers to synergistically influence the ways client/patient 

care and broader community health services are provided
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รศ.พญ.ฐิตมิา สุนทรสัจ
แพทย์

ผศ.ดร.ณัฐาศริิ ฐานะวุฑฒ์
เภสัชกร

ผศ.ดร.ปรัชญานันท ์เทีย่งจรรยา
พยาบาล
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แต่งตัง้คณะท างาน
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์

จัดสอน 
ปีการศึกษา 2560

จัดสอน 
ปีการศึกษา 2561

จัดสอน 
ปีการศึกษา 2562



นศพ. ปี 6

นศ.พยาบาล ปี 4

นศ.เภสชั ปี 5

Patient 
Safety
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IPE COMPETENCIES
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• Values/Ethics for Inter-professional Practice

• Roles/Responsibilities

• Inter-professional Communication

• Teams and Teamwork



CONTENTS
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Patient Safety



รพ.ยอมรับจ่ายยาผิดให้คนไข้ เพราะจ่าย "ยาทา“ เป็น "ยากนิแก้ไอ" พร้อมจะปรับ
ระบบ เพิม่เภสัชกร 2 คนท างาน

 วนัท่ี 16 ก.พ. 2561 ผูใ้ชเ้ฟชบุ๊คใชช่ื้อวา่ออยอี ้ช่ือนี ้พ่อใหม้า โพสตภ์าพยา– พรอ้มขอ้ความว่า 

 เรื่องมนัมีอยู่ว่าเมื่อวนัท่ี 6 ก.พ. แมเ่ราไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากมีอาการไอและเจ็บคอ 
หมอก็ใหย้ามากิน กินทีแรกแมก่็รูส้กึแปลก ๆ อยู่วา่กลิ่นและรสชาติมนัไมใ่ช่ แตก่็ไมไ่ดเ้อะใจอะไร 
พอมากินอีกทีแมเ่ลยเอะใจวา่ มนัไม่ใช่แลว้ เลยลองอา่นฉลากยาดู โอ้โห !!! พระเจ้า เป็นความ
ผิดพลาดทีไ่ม่น่าใหอ้ภยัเลย ยากับฉลากทีโ่รงพยาบาลตดิมามันไม่ตรงกัน คนละเรื่องกนั
เลย แมเ่ราย่ิงเป็นไทรอยดอ์ยู่ดว้ยไมรู่จ้ะเป็นอนัตรายหรอืป่าว แมบ่อกวา่ก็รูส้กึวา่เวียนหวัและ
เหน่ือยง่ายกวา่ปกติท่ีเคยเป็น เราก็ไมรู่น้ะวา่มนัเป็นเพราะยาหรอืเป็นจากไทรอยดก์นัแน่ คิดดถูา้
แมกิ่นไปเยอะกวา่นีจ้ะเกิดอะไรขึน้

 คุณท างานทีมั่นเกี่ยวเน่ืองกับชวีิตคน ควรจะระมัดระวังและรอบคอบใหม้ากกว่านี ้
ลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนอื่นทีอ่่านหนังสือไม่ออก หรือคนทีไ่ม่เอะใจกับส่ิงผิดปกตนีิ ้แล้ว
กินยานีไ้ปเร่ือย ๆ จะเกิดอะไรขึน้ น่ีมันชวีติคนทัง้คนเลยนะ...
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http://drug.fda.moph.go.th

Application



BACKGROUND

 Clinical skills

 Communication skills

 Teamwork skills

 WHO Patient safety

❑What is patient safety (Topic 1)

❑Why applying human factors is important for patient safety (Topic 2)
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CONTENTS

❑ Medication safety (Topic 11)

❑ Infection prevention and control (Topic 9)

❑ Being effective team player (Topic 4)

❑ Learning from errors to prevent harm (Topic 5)
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STAFF PREPARATION
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STAFF PREPARATION

 ชีแ้จงพยาบาลและเภสชักร
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STUDENT PREPARATION
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Orientation นกัศกึษา



LEARNING EXPERIENCES

1. Half-day or Full-day workshop  

 Survey

 Check in

 Team-based learning 

(Topic 1, 2 + inter-professional attitude and skills, SJT)

 VDO clip: Just an ordinary day

Learning from errors to prevent harm
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INTER-PROFESSIONAL EDUCATION FOR
PATIENT SAFETY

SURVEY

25



SURVEY
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SURVEY
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AMEE 2018 
POSTER PRESENTATION
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CHECK IN
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CHECK IN
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TEAM-BASED LEARNING
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• iRAT

• tRAT
• MCQ   5  ขอ้

• SJT    10 ขอ้



MCQ 
ONE BEST CHOICE 

Topic 1:  What is patient safety?

1. Which of the following is “sentinel event” ?

A. Maternal death

B. Wrong site operation

C. Surgical wound infection

D. Retained swab after surgery
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SJT 10 ขอ้

จงใส่หมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 หน้าตัวเลือกทีต่รงกับความคิดของท่าน โดยพจิารณาเรียงล าดับ 1= least appropriate และ 5= most appropriate

1. ผูป่้วยเป็นมะเร็งรงัไข ่ก าลงัไดร้บัยาเคมบี าบดัทาง IV drip ทา่นพบวา่ ทีเ่ครือ่ง

infusion pump มอีตัราการให ้ยามากเกนิไปถงึ 10 เทา่ ทา่นจะ

A. หยดุการใหย้ากอ่น  

B. เรยีกพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งมาตอ่วา่

C. รายงานแพทยป์ระจ าบา้นทันที

D. แจง้ผูป่้วยวา่ เกดิการใหย้าผดิพลาด

E. เขยีนบนัทกึความผดิพลาดใน progress note
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AMEE 2019 
POSTER PRESENTATION
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VDO CLIP: JUST AN ORDINARY DAY

 Learning from error to prevent harm

 Medication error

 Swiss cheese model

 Standard of practice

 Staff competency and supervision

 Communication problems

 Inter-professional teamwork

 Patient engagement
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LEARNING EXPERIENCES

2. Project based learning

นักศกึษาสังเกตการณต์ามสถานทีต่่าง ๆ ในรพ.สงขลานครินทร ์16 กลุ่ม และรพ.หาดใหญ่ 4
กลุ่ม*** เช่น หอผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ICU, MICU, SICU

แบ่งนักศกึษาออกเป็นกลุ่มคละกันระหว่างวชิาชพี กลุ่มละ 11-13 คน
นศพ. 5 คน, นศ.พยาบาล 5-6 คน, นศ.เภสัชศาสตร ์2 คน

โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ศึกษา 1 แห่ง ไม่จ าเป็นต้องไปพร้อมกัน 
สามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามสะดวก แต่ควรไปด้วยกันระหว่างวชิาชพีอย่างน้อย 2 คร้ัง
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PROJECT BASED LEARNING

ประเดน็ทีต่อ้งการใหศ้กึษา ดงันี้

• ระบบการท างาน สภาพแวดล้อมของสถานที ่จ านวนบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ

• ความเสีย่งและปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภยัของผู้ป่วยและบุคลากร
(Medication safety, Infection control)

• อุบัตกิารณ ์รายงานเหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงคข์องหน่วยงาน

• แนวทางป้องกันหรือวธีิบริหารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งหรือป้องกันไม่ใหเ้กดิ
เหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงค์

• บทบาทของแพทย ์พยาบาล และเภสัชกร ในเร่ืองความปลอดภยัของผู้ป่วย

• วางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย 1 ราย (กลุ่มเลขคู่)
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PROJECT BASED LEARNING

Small group discussion

ใหนั้กศกึษานัดพบ อ.ทีป่รึกษา 2 คร้ัง 

คร้ังที ่1 
เพือ่ปรึกษา วเิคราะหแ์ละวจิารณป์ระเดน็ตา่ง ๆ ทีก่ าหนดใหเ้รียนรู้ ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ช่ัวโมง

อ.ทีป่รึกษาสอบถามสิง่ทีนั่กศกึษาไดไ้ปสังเกตการณ ์ระบบการท างานของหน่วยงานน้ัน ๆ 
สภาพแวดล้อม จ านวนบุคลากร ผู้ป่วยและญาต ิใหนั้กศกึษาระบุความเสีย่งและปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับความ
ปลอดภยัของผู้ป่วยในเร่ืองการใช้ยา การควบคุมและป้องกันการตดิเชือ้ ใหย้กตวัอยา่งประกอบ 2-3 เร่ือง 
หน่วยงานมรีายงานอุบัตกิารณแ์ละเหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 
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PROJECT BASED LEARNING

Small group discussion

ใหนั้กศึกษานัดพบ อ.ทีป่รึกษา 2 คร้ัง 

คร้ังที ่2 

เพือ่สรุปประเดน็และเตรียมการน าเสนอ reflection สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ช่ัวโมง

อ.ทีป่รึกษาใหนั้กศึกษาสรุปประเดน็เร่ืองความเสี่ยงและปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภยัของผู้ป่วยในเร่ือง
การใช้ยา การควบคุมและป้องกันการตดิเชือ้  เสนอแนวทางป้องกันหรือวิธีบริหารจัดการเพือ่ลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
การเกดิเหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงคเ์กีย่วกับเร่ืองดังกล่าว วิเคราะหบ์ทบาทของแพทย ์พยาบาลและเภสัชกรในเร่ืองความ
ปลอดภยัของผู้ป่วย แผนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

เตรียมเนือ้หาและรูปแบบของการน าเสนอกจิกรรม 
สะทอ้นสิ่งทีนั่กศึกษาได้เรียนรู้จากการท ากจิกรรม
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PROJECT BASED LEARNING
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PROJECT BASED LEARNING

 เขยีนรายงานกลุ่ม ไม่ต ่ากว่า 2 หน้าแต่ไม่เกนิ 10 หน้ากระดาษ A4 font 16 รวมทัง้สะท้อนสิง่ทีไ่ด้
เรียนรู้จากกจิกรรมนี ้

 น าเสนอประเดน็ทีต่้องการให้ศกึษา ในรูปแบบใดกไ็ด้ เช่น slide, clip, ละครส้ัน โดยให้น าเสนอทุก
กลุ่ม จัดพร้อมกัน 2 ห้อง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย มรีางวัลที ่1 ของแต่ละห้อง

 09.00-12.00 น. จ านวน 5 กลุ่ม น าเสนอกลุ่มละ 10 นาท ี ซักถามและวิจารณ ์20 นาท ีพักรับประทาน
อาหารว่าง 15 นาท ีสรุป 15 นาที

 13.00-16.00 น. จ านวน 5 กลุ่ม น าเสนอกลุ่มละ 10 นาท ี ซักถามและวจิารณ ์20 นาท ี พักรับประทาน
อาหารว่าง 15 นาท ีสรุป 15 นาที 41



การประเมนิผล            

คะแนนมาจากการประเมนิตอ่ไปนี้

1. รายงาน 30%

2. แบบประเมนิ small group discussion 40%

อาจารยท์ีป่รกึษาประเมนิ
นักศกึษาประเมนิเพือ่นในกลุม่

3. Presentation 30%

4. เวลาทีเ่ขา้เรยีนและสมัมนากลุม่ยอ่ยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จงึจะถอืวา่ผา่น
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การประเมนิผล            

เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล

ก าหนดเป็นสญัลักษณ์ G, P, F 

เกณฑก์ารประเมนิ (รอ้ยละ) ดงันี้

G ความหมาย ผลการศกึษาอยูใ่นขัน้ด ี > 90

P ความหมาย ผลการศกึษาอยูใ่นขัน้พอใช ้ 70-89

F ความหมาย ผลการศกึษาอยูใ่นขัน้ตก < 70
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PRESENTATION



PRESENTATION
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การประเมนิการจดัการเรยีนการสอน
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STUDENT REFLECTION

• การท างานเป็นทมี

• การท างานรว่มกนัของสหวชิาชพีอยา่งมมีติรไมตรี
จติตอ่กนั

• บทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะวชิาชพี

• เรยีนรูร้ว่มกนั

• เคารพในความคดิเห็นของผูอ้ืน่

• กระบวนการความคดิ วเิคราะหปั์ญหา การแกปั้ญหา
รว่มกนั

• ความเสีย่งและความปลอดภยัของผูป่้วย

• มองเห็นความผดิพลาด

• การสือ่สาร การใชค้ าพดู และการเขา้สงัคม

• ไดฝึ้กรับฟัง

• น าทักษะเหลา่นีไ้ปพัฒนาตนเอง ส าหรับการ
ท างานในอนาคต

• ความคดิสรา้งสรรค์

• การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

• แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์

• การแบง่เวลา

• มติรภาพ 47



ความรูส้กึตอนแรก กลวัพดูคยุกบัแพทย์ เภสชั 
พอเจอกนัจรงิ ๆ ไม่ไดเ้ป็นอย่างที่คิด
การท่ีไดท้  า discharge planning เห็น
ความจ าเป็นท่ีตอ้งท างานรว่มกนั เห็นช่องทาง
ในการพฒันา เอาไปใชใ้นชีวิตจรงิ

กลวัว่าความรูไ้ม่ดี เพ่ิงมีประสบการณใ์น
โรงพยาบาล
สดุทา้ยชอบมากเพราะไดช้่วยกนัระดมสมอง 
แกไ้ขปัญหา  ประทบัใจ
โชคดีท่ีไดเ้รยีน สามารถน ามาใชไ้ดใ้นอนาคต

เราเป็นเดก็ เราโตมาดว้ยกนั เป็นเพ่ือนกนั 
เรยีนดว้ยกนั ไดม้ิตรภาพ ความจรงิใจ 
นอกเหนือจาก content
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STUDENT REFLECTION

Team work, 
collaboration

Problem solving
Risk identification 
and Patient safety

Communication Professionalism Creativity

Leadership Friendship, Social skill
Knowledge & 
experience sharing
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STUDENT SELF-ASSESSMENT AND SATISFACTION
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STUDENT SELF-ASSESSMENT AND SATISFACTION
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STUDENT SELF-ASSESSMENT AND SATISFACTION
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STUDENT SELF-ASSESSMENT AND SATISFACTION
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STAFF SELF-ASSESSMENT 
AND SATISFACTION
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STAFF SELF-ASSESSMENT 
AND SATISFACTION
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FUTURE PLAN

 จัดสอนเป็นรายวชิาทัง้ใน pre-clinic และ clinic level

 เพิม่เนือ้หา เชน่ emergency, home visit, palliative care

 เพิม่ learning activities เชน่ simulation-based, ward round, 
discharge planning

 เพิม่ทมีสหวชิาชพี เชน่ กายภาพบ าบดั ทันตแพทย์

 ปรับปรงุวธิกีารประเมนินักศกึษา ประเมนิหลักสตูร

 ตดิตามนักศกึษาหลังจบหลักสตูร
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QUESTION AND DISCUSSION
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