


 
 

ค าน า 
 

การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในประเทศไทย นับเป็นปัญหาระดับชาติมานาน ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคยา
ปฏิชีวนะโดยพบว่าประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นมารักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส อย่างแพร่หลาย 
ประมาณถึงร้อยละ 40-60 ในต่างจังหวัดและร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2550) การใช้ยาไม่ถูกต้องเหมาะสม เกินความจ าเป็น จะส่งผลต่อการรักษา  เช่น เกิด
อาการไม่พึงประสงค์ เกิดการดื้อยาซึ่งจะต้องใช้ปริมาณยาที่ เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งในระดับ
ครอบครัวและประเทศ ดังนั้น การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา การพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา รวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจและการจัดการตนเอง
ด้านการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และประชาชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ การพัฒนาให้ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในระดับที่ดีจนสามารถพ่ึงพาตนเองและเป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญต่อ
การปูองกัน รักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาวะให้คนไทย 

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จึงท าการพัฒนา “โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy:HL) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน
กลุ่มวัยท างาน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายงานสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างเป็นระบบจนเกิดทักษะในการดูแล
สุขภาพ และมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเป็นต้นแบบด้านสุขภาพและสามารถถ่ายทอด
ทักษะดังกล่าวให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กองสุขศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายงานสาธารณสุข เพ่ือน าไปใช้
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน
กลุ่มวัยท างานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณรศ.ดร.อังศินันท์ อินทร-   
ก าแหง และ ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคทุกท่าน ที่ช่วยให้ “โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือ
การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy:HL) เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
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บทน า 

1 สถานการณ์ปัญหา 

การใช้ยาไม่สมเหตุสมผลนับเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกมาอย่างยาวนาน โดยพบว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ 
ผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ปุวยไม่สามารถใช้ยาที่ได้รับมาจากผู้สั่ง 
ใช้ยา ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ปัญหาเชื้อดื้อยา การสูญเสียทรัพยากรและการเงินการคลัง  เ ช่น ใน 
ต่างประเทศ การใช้ยาไม่สมเหตุผลท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ปุวย และท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 
466 ล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร และ มากถึง 5.6 ล้านดอลลาร์ต่อโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา และส่งผลต่อ 
การเจ็บปุวยและการเสียชีวิตของผู้ปุวย รวมทั้งการดื้อยาปฏิชีวนะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างทั่วโลก ซึ่งมี 
สาเหตุมาจากการใช้อย่างไม่เหมาะสม และใช้มากเกินความจ าเป็น ส่งผลต่อการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตอย่าง    
มีนัยส าคัญ โดยมีความสูญเสียในแต่ละปีประมาณ 4 ,000-5,000 ล้านดอลลาร์ใน US และ 9,000 ล้านยูโร   
ในยุโรป (World Health Organization, 2011) ส าหรับประเทศไทย การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นทั้งใน
สถานพยาบาลและชุมชน และเป็นปัญหาระดับชาติมานานเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การบริโภคยาปฏิชีวนะโดยพบว่า
ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นมารักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างแพร่หลาย ประมาณถึงร้อยละ 
40 -60 ในต่างจั งหวัดและร้อยละ 70 -80 ในกรุ ง เทพมหานคร (สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2550)  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงนับเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ควรแก้ไขเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน การใช้ยาไม่ถูกต้องเหมาะสม เกินความจ าเป็น จะส่งผลต่อการรักษา  เช่น เกิด
อาการไม่พึงประสงค์ เกิดการดื้อยาซึ่งจะต้องใช้ปริมาณยาที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งในระดับ
ครอบครัวและประเทศ ดังนั้น การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา การพัฒนาทักษะ   
ที่จ าเป็นต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจและการจัดการตนเองด้านการ
ใช้ยา ที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและประชาชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ   

2. ท ำไมต้องมี “ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ”  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL.) หมายถึง 
ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล และบริการด้านสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการสุขภาพตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ (กองสุข -
ศึกษา, 2561)  หรือจะกล่าวให้เข้าใจอย่างง่าย ก็คือ “เป็นความสามารถในการหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
เลือกวิธีการ และจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบอกต่อในสิ่งที่ถูกต้องให้ผู้อ่ืนน าไปใช้
ต่อได้”  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  จึงเปรียบเสมือนการเสริมสร้างความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเท่าทันสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ  การเสริมสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จะมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะและศักยภาพ ที่ท าให้บุคคลสามารถควบคุมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพได้ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและชุมชน/สังคมที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า 
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ประโยชน์ต่อบุคคล 

๑)  ได้พัฒนาความรู้เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล  
2)   มีมาตรฐานต่อการดูแลสุขภาพตนเอง  
3)  ได้เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติตนในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ 
4)  สร้างแรงจูงใจให้เกิดความม่ันใจในตนเองในการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
5)  เพ่ิมความสามารถในการเผชิญปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  
1)  ประชาชนมีสุขภาพดี เกิดชุมชนเข้มแข็ง    
2)  ลดปัญหาการใช้ยาไมถู่กต้องเหมาะสม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ดังนั้น การเสริมสร้างให้บุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะส่งผลต่อการปฏิบัติตัวและการจัดการทาง
สุขภาพ มีการควบคุมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

4. คุณลักษณะของผู้ท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จะมีความสามารถและทักษะใน     

6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.ความเข้าใจ (เข้าใจ) 1.ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไดจ้ากหลายแหล่ง เพ่ือยืนยันความเข้าใจของตนเอง  
2.อธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ใน
การที่จะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติ ได้อย่างมีเหตุผลอ่านฉลาก 
เอกสาร และกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์มด้านสุขภาพได้ถูกต้อง 

3.ทักษะการสื่อสาร 
(โต้ตอบ ซักถาม ) 

1.บอกเล่าเรื่องราวสุขภาพของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
2.ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้รับข้อมูลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
3.เจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ตนเองและบริบทของชุมชนได้ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถและทักษะ 
1.การเข้าถึงข้อมูลและ
บริการสุขภาพ (เข้าถึง) 
ข้อมูลหมายรวมถึง ข้อมูลจาก
เอกสาร แผ่นพับ สัญลักษณ์
ต่างๆ 

1.เลือกแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลที่น่าเชื่อถือ 
2.รู้วิธีการค้นหาข้อมูลและการใช้อุปกรณ์ในการค้นหา สืบค้นแหล่งข้อมูลและบริการ
สุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
3.ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ 
4.มีความรู้และจ าในเนื้อหาสาระส าคัญด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถและทักษะ 

4.การตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง (ตัดสินใจ) 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประยุกต์ 

1.เปรียบเทียบผลดี-ผลเสียภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ
และท าตาม 
2.ก าหนดทางเลือก/หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธ เพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี 
3.แสดงทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือชุมชน/สังคมโดยการแสดงข้อมูลเพื่อ
หักล้างความเชื่อ/ความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความรู้หลักวิชาการ
ประสบการณ์ที่ดี และบริบทของชุมชน 

5.ทักษะการจัดการ
ตนเอง (ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม) 

1.ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการปฏิบัติตนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
2.ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดได้ 
3.ประเมิน ทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

6.ทักษะการเสนอ
ทางเลือกให้ผู้อ่ืน 
(บอกต่อ) 
 

1.จูงใจให้ผู้อ่ืนดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้ถูกต้องได้ 
2.เสนอทางเลือกให้ผู้อ่ืนร่วมดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้ 
3.เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนได้ 
4.ผลิตสื่อและเผยแพร่ประสบการณ์หรือข้อมูลความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ที่ถูกต้องให้กับผู้อ่ืนได้ 
 

 

การจัดท าโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มวัยท างาน จึงเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้กับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป   
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โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy:HL) 
 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มวัยท างาน 

 
โปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนี้ เป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของประชาชนในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ตามองค์ประกอบที่ส าคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy:HL) 6 ข้อ คือ 1) การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 2) ความเข้าใจ 3) ทักษะการสื่อสาร  4) การ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 5) ทักษะการจัดการตนเอง และ   6) ทักษะการเสนอทางเลือกให้ผู้อ่ืน หรือบอกต่อ
เพ่ือการมีสุขภาพดี กิจกรรมการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมฝึก
ทักษะ และกิจกรรมการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งทั้ง 3 ส่วน
ต้องจัดให้เหมาะสมเก้ือกูลกัน 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นกระบวน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ซึ่งเรียกว่า “โปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ” โปรแกรมสุขศึกษาที่ดีจะเป็นในลักษณะ ตามหลักการ ดังนี้ 

1) การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หากประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง จะมีโอกาสเรียนรู้การสร้างสุขภาพได้เพ่ิมข้ึน 

2) การเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งบุคคลที่มีทักษะชีวิตจะเป็นบุคคลที่มีความตระหนักในตนเอง 
(Self Awareness) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง รอบคอบ และมีเหตุผล(Critical Thinking)         
รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียด (Coping with Stress and Emotions) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม(Problem Solving) และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Decision Making) รวมทั้งมีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน(Empathy) มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ ดี
(Interpersonal Relationship Skill) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication)  การมีทักษะ
ชีวิตจะส่งผลให้ประชาชนมีความสามารถในการกระท าหรือจัดการกับความต้องการและ สิ่ งท้าทาย                
ในชีวิตประจ าวันได้ส าเร็จ ท าให้สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 

 

โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy:HL) เรื่องการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มวัยท างานนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือเครือข่ายงานสาธารณสุขใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ประชาชนวัยท างาน จนเกิดทักษะในการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม คือ ใช้
ยาให้ “ถูกโรค ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกบุคคล ถูกทาง” รวมถึงเป็นต้นแบบด้านสุขภาพและสามารถถ่ายทอดทักษะ
ดังกล่าวให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโครงสร้างโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนี้ ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย 6 แผนกิจกรรมเรียนรู้ ดังนี้ 
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1. แผนเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
2. แผนเสริมสร้างความเข้าใจ ในข้อมูลและบริการสุขภาพ 
3. แผนเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 
4. แผนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 
5. แผนการจัดการตนเอง 
6. แผนการบอกต่อ 
โดยแต่ละแผนกิจกรรมเรียนรู้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความสอดคล้องกับความรอบรู้

ด้านสุขภาพ   ระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม และการประเมินผล พอสรุปได้สังเขป คือ 
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โครงสร้างโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy:HL) การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล                           
  ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มวัยท างาน 

 
แผนการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความ

สอด 
คล้อง
HL 

ระยะ 
เวลาที่ใช้ 

การประเมินผล 

1. แผน
เสริมสร้างการ
เข้าถึงข้อมูล
และบริการ
สุขภาพ 

1.เลือกแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่น่าเชื่อถือ 
2.รู้วิธีการค้นหาข้อมูลและการใช้อุปกรณ์ในการค้นหา สืบค้น
แหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 
3.ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ 
4.มีความรู้และจ าในเนื้อหาสาระส าคัญด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

ข้อ1 2 ชั่วโมง   
(3 กิจกรรม) 

1 ด้านทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูล/บริการสุขภาพ โดย 
   - การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ตาม
ภาคผนวก ก.และ ข. 
   - ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจการเลือกข้อมูล/บริการ
สุขภาพ โดย 
   - การถาม-ตอบ 
   - ผลงานกลุ่มอ่าน คิด วิเคราะห์ 

2. แผน
เสริมสร้างความ
เข้าใจ ในความรู้
และบริการ
สุขภาพ 

1.ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้จากหลายแหล่ง เพ่ือยืนยัน
ความเข้าใจของตนเอง  
2.อธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล ในการที่จะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติ ได้อย่างมี
เหตุผลอ่านฉลาก เอกสาร และกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์มด้าน
สุขภาพได้ถูกต้อง 

ข้อ2 2 ชั่วโมง  
(2 กิจกรรม) 

1. ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
   -การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคลตามภาคผนวก ก.และ ข. 
   -ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
   -แบบวัดความรู้“เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
   -ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 
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แผนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความ
สอด 
คล้อง
HL 

ระยะ 
เวลาที่ใช้ 

การประเมินผล 

3. แผน
เสริมสร้าง
ทักษะการ
สื่อสารเพื่อให้ได้
ข้อมูลตามที่
ต้องการ 

1.บอกเล่าเรื่องราวสุขภาพของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
2.ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้รับข้อมูลด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล  
3.เจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้
ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเองและบริบทของชุมชนได้ 

ข้อ3 3 ชั่วโมง  
(2 กิจกรรม) 

1. ด้านทักษะการสื่อสาร 
- ผลงานสื่อสาร โต้ตอบ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านความรู้ทักษะการสื่อสาร 
-ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 
 

4. แผนการ
ตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปรียบเทียบผลดี-ผลเสียภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ อย่างมี
เหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าตาม 
2.ก าหนดทางเลือก/หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธ เพื่อเลือกวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี 
3.แสดงทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือชุมชน/สังคม
โดยการแสดงข้อมูลเพ่ือหักล้างความเชื่อ/ความเข้าใจผิดที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความรู้หลักวิชาการประสบการณ์ท่ี
ดี และบริบทของชุมชน 
 
 
 

ข้อ4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ชั่วโมง 
(1 กิจกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านทักษะการก าหนดทางเลือก และการตัดสินใจใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 
-การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคลในการระดมความคิดและก าหนดทางเลือก 
-ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านความคิด 
-ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 
-ผลงานกลุ่ม คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย
ของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
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แผนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความ
สอด 
คล้อง
HL 

ระยะ 
เวลาที่ใช้ 

การประเมินผล 

5. แผนการ
จัดการตนเอง 
 
 
 
 
 
 

1.ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการปฏิบัติตนด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล  
2.ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดได้ 
3.ประเมิน ทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

ข้อ5 1  ชั่วโมง  
(1 กิจกรรม) 
 

1. ด้านทักษะการก าหนดเปูาหมายและวางแผน 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านการจัดท าแผนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- ความสนใจในการถาม-ตอบ 
- ผลงาน คิด วิเคราะห์และแปลผลความเสี่ยง 
- ผลงานการจัดท าแผนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

6. แผนการ
เสนอทางเลือก
ให้ผู้อื่น(บอก
ต่อ) 

1.จูงใจให้ผู้อ่ืนดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ให้ถูกต้องได้ 
2.เสนอทางเลือกให้ผู้อ่ืนร่วมดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลได้ 
3.เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนได้ 
4.ผลิตสื่อและเผยแพร่ประสบการณ์หรือข้อมูลความรู้ด้านการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ที่ถูกต้องให้กับผู้อ่ืนได้ 
 

ข้อ3,6 2 ชั่วโมง  
(2 กิจกรรม) 

1. ด้านทักษะการสื่อสารถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ด้านความคิดตามหลักการ/วิธีการ/วิธีการสื่อสาร
บอกต่อ/ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
- ความสนใจในการถาม-ตอบ 
- ผลงานกลุ่มคิด วิเคราะห์บุคลิกและพฤติกรรมการส่ง
ต่อข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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แผนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความ
สอด 
คล้อง
HL 

ระยะ 
เวลาที่ใช้ 

การประเมินผล 

ภาพรวมของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
HL(Health Literacy) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และประชาชนกลุ่มวัยท างาน 
 
 

  วัดทักษะตาม HL 6 องค์ประกอบ โดยใช้แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ดัง ภาคผนวก ค. 

 
โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ HL(Health Literacy) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 

และประชาชนกลุ่มวัยท างานทั้ง 6 แผน แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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1.แผนเสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
เร่ือง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

 
ระยะเวลาที่ใช ้2 ชั่วโมง  (3 กิจกรรม) 
 
 

 
แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมีหลากหลาย ทั้งใน

แหล่งของชุมชนเอง  ที่ผ่านสื่อเทคโนโลยี Social Media ต่างๆ เช่น facebook/ Youtube / line/ google เป็น
ต้น และ ในแหล่งสื่อหลัก เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมีเดีย รวมถึง แหล่งความรู้จากสถาบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้านสุขภาพ เป็นต้น   

การรู้และสามารถค้นหาข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาด้วยตนเองได้นั้นมี
ความส าคัญ คือ ผู้ที่สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาจากหลายแหล่งได้ จะท าให้มีข้อมูลที่หลากหลาย
เพ่ือยืนยันความเข้าใจของตนเองได้น่าเชื่อถือมากข้ึน  
 
 
 
 

2.1 เลือกแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาที่น่าเชื่อถือได ้
2.2 รู้วิธีการค้นหาข้อมูลและการใช้อุปกรณ์ในการค้นหา สืบค้นแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้

ยาได ้
2.3 ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ 
2.4 มีความรู้และจ าในเนื้อหาสาระส าคัญด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 

   
 

 “การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ” 
 
 
 
 4.1 หลักการและข้ันตอนค้นหาข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาที่มีคุณภาพ 
 4.2 การใช้เทคโนโลยีค้นหาข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล   
 4.3 การเปรียบเทียบตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน 
 4.4 แหล่งเรียนรู้ข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยา 
 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1.สาระส าคัญ 

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 

4.สาระการเรียนรู ้
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กิจกรรมที่1 ให้ความรู้เรื่องความหมาย ประโยชน์ หลักการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ในการสืบค้นข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยา 
ขั้นตอน 1. วิทยากรกล่าวทักทาย และกระตุ้นให้สมาชิกได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน “กรณี
ต้องการข้อมูล/ความรู้ในการใช้ยาและบริการสุขภาพได้มีการค้นหาข้อมูลจากที่ไหนบ้าง”         
    2. วิทยากรบรรยายประกอบพาวเวอร์พ้อยท์ให้ความรู้ ตามใบความรู้ที่1 “ความหมาย ประโยชน์ 
หลักการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอน” 

       กิจกรรมที่3 ฝึกปฏิบัติเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาที่น่าเชื่อถือ 
จากหลายแหล่งได้             
ขั้นตอน 1. วิทยากรแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 คน จากนั้นแจกใบงานที่2 “ตารางวิเคราะห์      
คัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” 

2. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มพิจารณาข้อมูลที่ได้มาหลากหลายจากค าค้นหาตามใบงานที่1 
-จัดท าตารางวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลที่ก าหนดให้  
-น าเสนอข้อมูล และเหตุผลที่คัดเลือกข้อมูลนั้น  

       3. วิทยากรสรุป สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ว่าการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆมีทั้งข้อมูลที่เป็ นจริง และเป็นเท็จ 
การเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น ควรมีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเปูาหมายการน าไปใช้เท่านั้น การตรวจสอบข้อมูลมีประเด็น
ที่ควรค านึงดังนี้ 

- มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือก ากับไว้ 
- ผู้เขียนเนื้อหาเป็นใคร เป็นหน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลทั่วไป 
- ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน หากหลายๆแหล่งข้อมูลกล่าวไว้ตรงกัน ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
- ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย 

5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี2 ฝึกปฏิบัติการค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล4.0 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถค้นหา และเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาโดยใช้อินเตอร์เนตได้ 
ขั้นตอน  1.วิทยากรบรรยายประกอบพาวเวอร์พ้อยท์ตามใบความรู้ที่2 เรื่อง “วิธีสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต”   
  2. ฝึกปฏิบัติการค้นหาข้อมูลการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
       - วิทยากรก าหนดประเด็นความรู้ที่จะให้แต่ละกลุ่มไปสืบค้น 
        - แบ่งกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือค้นคว้า สืบค้นข้อมูล 
       - แจกใบงานที่1 “เข้าถึงข้อมูลการใช้ยา” 
        - สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูล โดยศึกษาจากหลายแหล่ง เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บ
ไซด์ต่างๆ เป็นต้น 
       - ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้ รวมทั้งอภิปรายซักถาม เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันทั้งทางด้านความรู้ที่ได้รับและแหล่งข้อมูล 
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สรุปขั้นตอนการค้นหา และเข้าถึงข้อมูล 
1. ขั้นก าหนดหัวข้อ เพื่อจะได้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. ขั้นค้นหาข้อมูล  สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากในชุมชน ห้องสมุด Social Media  
3. ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล  เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลเจอได้ 
4. ขั้นเตรียมอุปกรณ์  เป็นขั้นตอนการเลือกเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล 
5. ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล  สามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้ อินเตอร์เนต หรือเอกสารที่มีความ

เชื่อถือได้ จากนั้นจึงจะสามารถรวบรวม จดบันทึกข้อมูลได้ 
6. ขั้นพิจารณาและสรุป  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล  เมื่อเราน าข้อมูลที่ค้นหาได้แล้ว และ

ท าการรวบรวมจดบันทึก เราก็ต้องน าข้อมูลนั้นมาพิจารณาและสรุปสิ่งที่เราต้องการค้นหา ตามหัวข้อที่เราก าหนด 
จากนั้นจึงจะน าเสนอข้อมูลได้ 
 
 

6.1 โทรศัพท์มือถือ/เทคโนโลยี  Social Media เช่น facebook/ Youtube / twitter/ line/ google 
 6.2 กระดาษA4  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ 

6.3 ใบความรู้ที1่ “ความหมาย ประโยชน์ หลักการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน” 
 6.4 ใบความรู้ที่2 “วิธีสืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนต”              

6.5 ใบงานที่1 “เข้าถึงข้อมูลการใช้ยา” 
6.6 ใบงานที2่ “ตารางวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” 
6.7 ของรางวัล 
 
7.1ด้านทักษะ 
 

7.1 ด้านทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูล/บริการสุขภาพ โดย 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม/บุคคล ตามภาคผนวก ก.และ ข. 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

7.2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการเลือกข้อมูล/บริการสุขภาพ โดย 
- การถาม-ตอบ 
- ผลงานกลุ่มในการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

7.การประเมินผล 
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ใบความรู้ที่ 2 
“วิธีสืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนต” 

 

ใบความรู้ที่ 1 
 

ความหมาย ประโยชน์ หลักการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน 
 

ข้อมูล หมายถึง  ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงท่ีเป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ภาพ เสียง วีดิโอ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ    
ข้อมูลมีหลายประเภท ดังนี้ 
   1. ข้อมูลตัวอักษรคือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขท่ีไม่ใช้ในการค านวณ ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ทะเบียนรถยนต์ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรทัศน์ บ้านเลขท่ี เป็นต้น 
  2. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 ใช้ในการค านวณได้ เช่น คะแนน จ านวนเงิน ราคาสินค้า 
เป็นต้น 
  3. ข้อมูลภาพ คือข้อมูลท่ีเป็นภาพอาจเป็นภาพนิ่ง เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพจากวิดีทัศน์ เป็นต้น 
อาจเก็บไว้ในคอมพิวเตอร ์หรือแผน่ซีดี เป็นต้น 
  4. ข้อมูลเสียง คือ ข้อมูลที่รับรู้ด้วยการได้ยิน จัดเก็บอยู่ในสื่อคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลข้อมลูเสียงด้วยล าโพง 
 แหล่งข้อมูล คือ สถานท่ีที่สามารถ  ค้นคว้า  สืบค้น  เรียนรู้  ข้อมลูต่างๆแต่ละประเภทตามที่เราต้องการและอยู่ในรูปลักษณะแตกต่าง
กันออกไป เช่น                                                                               
          1. สื่อสิ่งพิมพต์่างๆ           
          2. ซีดี  วีซีดี ดีวดีี  วีดีโอ ภาพยนตร ์                                                       
          3. สถานท่ีต่างๆ ห้องสมดุ  โบราณสถาน   สถานท่ีท่องเที่ยว                               
          4. เทคโนโลยตี่างๆ ทีวี  วิทยุ  ระบบอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม 
                                                                                                                      

ประโยชน์ของข้อมลู                                                                                 
1.  ประโยชน์ในการเรยีนรู้  

         2.  ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
         3.  ประโยชน์ในการน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา 
         4.  ประโยชน์ในการน ามาปรับปรงุแก้ไข 
         5.  ประโยชน์ในการเป็นหลักฐานส าคัญต่างๆ 
         6.  ประโยชน์ในการดูแล ปกครอง จัดระเบียบ   วางแผนงาน 
 

หลักการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขัน้ตอน 
คือ  แนวทางหรือแผนซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมลู  ด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยความเรยีบร้อย  ได้ข้อมูลตามความ

ต้องการ  ถูกต้อง  ตรงความเป็นจริง  และน าไปใช้ประโยชน์ได้  มีขัน้ตอนดังนี้ 
1. ขั้นก าหนดหัวข้อ เพื่อก าหนดขอบเขตหรือเปูาหมายของความต้องการให้ชัดเจน   
2. ขั้นค้นหาข้อมูล  สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตา่งๆทั้งจากในชุมชน ห้องสมุด Social Media ฯลฯ 
3. ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล  เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได ้และน่าเชื่อถือ  เพราะจะเป็นแหลง่ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เป็นจริง 
4. ขั้นเตรียมอุปกรณ์  เป็นขั้นตอนการเลือกเตรยีมอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการค้นหาข้อมลู 
5. ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมลู  สามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้  อินเตอร์เนต หรือเอกสารที่มีความเช่ือถือได้ จากน้ันจึง

จะสามารถรวบรวม จดบันทึกข้อมูลได ้
6. ขั้นพิจารณาและสรุป  เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล  เมื่อเราน าข้อมูลที่ค้นหาได้แล้ว และท าการรวบรวมจด

บันทึก เราก็ต้องน าข้อมูลนั้นมาพิจารณาและสรุปสิ่งที่เราต้องการคน้หา ตามหัวข้อที่เราก าหนด จากนั้นจึงจะน าเสนอข้อมลูได ้
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การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine  

 คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืน ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่
โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย 

ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine 

               1. ท าการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/ 
               2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้น  (เวปไซต์ข้อมูล รูปภาพ แผนที่ วิดิโอ  ค าศัพท์) ดังภาพตัวอย่าง สาธิตวิธี
ค้นหา “วิธีอ่านฉลากยา”โดยการเลือกหัวข้อ วิดิโอ หรือรูปภาพ  
               3. พิมพ์ ข้อความ/keyword ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box 
               4. กดท่ีปุุม “ค้นหา” 
               5. ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงออกมาในรูปแบบของลิ้งค์
พร้อมค าอธิบายประกอบ รวมถึงชี้ให้เห็นแหล่งผู้ผลิตข้อมูลนั้นว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
 

                                                                              

ท่ีมา:http://portal.edu.chula.ac.th/ 

ใบความรู้ที่ 2 
“วิธีสืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนต” 
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ใบงานที่ 1 
“เข้าถึงข้อมูลการใช้ยา” 

 
        ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูล ใน 5 ประเด็นที่ก าหนด 
 โดยศึกษาจากหลายแหล่ง เช่น หนังสือ แผ่นพับ ตัวอย่างฉลากยา หรือเว็บไซด์ต่างๆ ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.การอ่านฉลากยา ช่ือแหล่งข้อมูล................................................................... 
ความรู้ที่ได้รับ 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
........................ 

2.การใช้ยาถูกโรค 

3.การใช้ยาถูกขนาด 

4.การใช้ยาถูกเวลา 

5.อาการข้างเคียงของยา 

ช่ือแหล่งข้อมูล................................................................... 

ความรู้ที่ได้รับ 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
........................ 

ช่ือแหล่งข้อมูล................................................................... 

ความรู้ท่ีได้รับ 
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

ช่ือแหล่งข้อมูล................................................................... 

ความรู้ที่ได้รับ 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ช่ือแหล่งข้อมูล................................................................... 
ความรู้ท่ีได้รับ 
..................................................................
..................................................................
..................................................................
............... 
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      ค าชี้แจง ให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากค าค้นหาตามใบงานที่1 (หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)  
                  ใส่เครื่องหมายถูก / ในช่องว่าง ตามความเป็นจริง  
 

 
(ตัวอย่าง) 

ค าค้นหาหัวข้อ 
 “การอ่านฉลากยา” 

แหล่งข้อมูล 
 

ข้อมูลซ้ าๆตรงกัน
กับหลายแหล่ง 

ความถูกต้องและ
ทันสมัย 

สรุปอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

หน่วยงาน
ด้าน

สุขภาพ 

อื่นๆ มาก ปาน
กลาง 

น้อย มาก ปาน
กลาง 

น้อย  

 
 
…………………………. 

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
………………………… 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
………………………. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
………………………. 

         

 
การตรวจสอบข้อมูล   

ข้อมูลที่ได้มาจากการสืบค้นบนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีจ านวนมากมายนั้น ก่อนจะน าไปประมวลผลเพื่อจัดท า
สารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเปูาหมายการ
น าไปใช้เท่านั้น การตรวจสอบข้อมูลมีประเด็นที่ควรค านึงดังนี้ 

- มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือก ากับไว้ 
- ผู้เขียนเนื้อหาเป็นใคร เป็นหน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลทั่วไป 
- ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน หากหลายๆแหล่งข้อมูลกล่าวไว้ตรงกัน ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
- ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย 
 

สรุปข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ได้แก่................................................................................... 
 
 

ใบงานที2่ 
“ตารางวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” 

ข้อมลูทีห่นึง่ 

ข้อมลูทีส่อง

ข้อมลูทีส่าม

ข้อมลูที่ฯลฯ
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2.แผนเสริมสร้างความเข้าใจ 
เร่ือง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ระยะเวลาที่ใช้ 2  ชั่วโมง  (2 กิจกรรม) 

 
 
   ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการใช้ยา หากขาดความรู้ที่ถูกต้องจะ
ส่งผลให้ตัดสินใจใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และใช้มากเกินความจ าเป็น ส่งผลต่อการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตอย่างมี
นัยส าคัญ การอ่าน และการฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้รับสารมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา 
สามารถตีความและอธิบายความรู้ที่ได้รับต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 
 
 
     

1) ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้จากหลายแหล่ง เพ่ือยืนยันความเข้าใจของตนเอง  
2) อธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในการที่จะน าไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจ าวันได้ 
3) วิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติ ได้อย่างมีเหตุผลอ่านฉลาก เอกสาร และกรอก

ข้อมูลหรือแบบฟอร์มด้านสุขภาพได้ถูกต้อง     
     
 

“ความเข้าใจในข้อมูล และบริการสุขภาพ” 
 
     
 

ทักษะการอ่าน การฟัง การค านวณตัวเลข และการตีความจากข้อมูล/สัญญลักษณ์ต่างๆในเนื้อหาสาระ
ด้านสุขภาพและบริการสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1.สาระส าคัญ 

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีต้องการ
พัฒนา

4.สาระการเรียนรู ้
พัฒนา 
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6.1 ใบความรู้ที่1 “ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการใช้ยา” 
6.2 ใบความรู้ที2่ “ข้อปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย” 
6.3 ใบความรู้ที3่ “การใช้สมุนไพร และยาปฏิชีวนะ” 
6.4 แบบวัดความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
6.5 ใบงาน“ประสบการณ์ : การใช้ยา” 
6.6 ตัวอย่างฉลากยาน้ า/ ยาเม็ด 

 
  

7.1 วัดทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 
           -การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และรายบุคคลตามภาคผนวกก.และข. 

-ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
7.2 วัดความรู้เรื่อง“ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการใช้ยา” 
          -แบบวัดความรู้“ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการใช้ยา” 
 -ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 

5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

7.การประเมินผล 
 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้ยา 
ขั้นตอน 1. วิทยากรใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้สมาชิกเกิดความสนใจเรื่อง การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

2. วิทยากรแจก -ใบความรู้ที่1 “ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการใช้ยา” 
-ใบความรู้ที่2 “ข้อปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย” 
-ใบความรู้ที่3 “การใช้สมุนไพร และยาปฏิชีวนะ” 

3. วิทยากรบรรยายประกอบพาวเวอร์พ้อยท์ให้ความรู้ เรื่อง ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการ
ใช้ยา รวมถึงการใช้ยาสมุนไพรและยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

4. วิทยากรสาธิต และฝึกการอ่านฉลากยาน้ า และยาเม็ด   
5. วิทยากรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีความรู้และบอกหรืออธิบายในเนื้อหา
สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได ้ 
ขั้นตอน  1.วิทยากรแจกใบงาน“ประสบการณ์ : การใช้ยา” ให้กับสมาชิกทุกคนเขียนประสบการณ์การใช้ยาของ
ตนเอง เคยใช้ยาประเภทไหนบ้าง รับยาจากที่ไหน ใช้ยาอย่างไร เกิดผลกับตนเองอย่างไร 
            2. เปิดอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยา 
            3. วิทยากรและสมาชิกร่วมกันสรุปถึงความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
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         ยาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาความเจ็บปุวย โดยทั้งการบ าบัด บรรเทาอาการและก าจัดสาเหตุ
ของโรค แต่ก็มีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวเอง  จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมีโทษ
น้อยสุด 
ประเภทของยา 
1. จ าแนกตามพระราชบัญญัติยา  5  กลุ่ม  
        1.) ยาสามัญประจ าบ้าน  คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกไว้ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้เอง    
หาซื้อได้โดยทั่วไป จะต้องมีค าว่า “ยาสามัญประจ าบ้าน”ก ากับไว้บนฉลาก เช่น พาราเซตามอล ยาแก้ไอ เป็นต้น 
        2.) ยาอันตราย คือ ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจ าบ้าน  การใช้ยานี้ต้องผ่านการดูแลจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  เช่น แพทย์ เภสัชกร ยากลุ่มนี้ จะมีค าว่า“ยาอันตราย” ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุ  
        3.) ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตราย คือ ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทางเภสัช
กรรม มีบรรจุหีบห่อปิดไว้ มีฉลากครบถ้วนและเป็นยาที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้ จัดให้เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพย์ติด  เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่ยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย 
เช่น ยาแก้ไข้หวัดสูตรผสม และยาที่ใช้ภายนอก   ที่โฆษณาอย่างแพร่หลาย 
        4.) ยาสมุนไพร  คือ ยาที่ได้จากพืช หรือสัตว์ หรือแร่ธาตุที่ไม่ได้น าไปปรุงแต่งใดๆ  เช่น ว่านหางจระเข้ ใบ
มะขามแขก ตับปลา   ดีแกลือ เป็นต้น  
       5.) ปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาต้านจุลชีพ หมายถึง ยาที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต เพ่ือใช้รักษาโรคติดเชื้อ 
ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของยาในการก าจัดเชื้อแต่ละชนิด เช่น ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านไวรัส 
และ ยาต้านเชื้อรา 
 2. จ าแนกยาตามวิธีการใช้ 
        1.) ยาที่ใช้ส าหรับภายใน คือ ยาที่ใช้เพื่อหวังผลในทางรักษาท้ังตัว ได้แก่ ยารับประทานและยาฉีด 
       2.) ยาที่ใช้ส าหรับภายนอก คือ ยาที่ใช้เพื่อหวังผลการรักษาเฉพาะที่ ได้แก่ ยาทา ยาหยอด ยาดม 
             ยาช าระล้างบาดแผล ฯลฯ 
ประโยชน์ของการใช้ยา  

1. รักษาโรคให้หายขาด  

2. ควบคุมหรือบรรเทาอาการ 

3. ใช้ยาในการปูองกันโรค 

 รูปแบบของยา 
 
 
 
 
 

1.ยาเม็ด  (Tablet)  7.ยาน้ าแขวนตะกอน (Suspension)  

2.ยาแคปซูล (Capsule) 8.โลช่ัน (Lotion)  
3.ยาผง (Powder) 9.ครีม (cream)  
4.ยาน้ าใส (solution) 10.ยาขี้ผึ้ง (ointment)  
5.ยาน้ าเชื่อม (syrup) 11.เจล (Gel)  
6.ยาอิลิกเซอร์ (Elixir) 12.ยาเหน็บ (suppository)  

ใบความรูท้ี่1 

“ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของการใช้ยา” 
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ข้อปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
           1. การอ่านฉลากยาและวันหมดอายุ 
           2. ใช้ยาอย่างถูกวิธี 
           3. การสังเกตผลของยาและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
           4. การเก็บรักษา 
 
 
     ฉลากยาที่พบได้บ่อย คือ ฉลากยาจากบริษัทผู้ผลิต และฉลากยาจากสถานพยาบาล/คลินิก/ร้านขายยา  
     อ่านฉลากยาดีๆ มีประโยชน์ : การอ่านฉลากยานับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยรักษา
ประโยชน์และให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นแหล่งที่เราศึกษาหาความรู้ด้านยาด้วย  
     ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากยา 
           1.ชื่อยา มีทั้งชื่อสามัญทางยาและชื่อทางการค้า ยาชนิดเดียวกันอาจมีชื่อการค้าหลายชื่อหรือมีหลายยี่ห้อ 
ผู้ใช้ยาจึงควรทราบสูตร ส่วนประกอบหรือชื่อสามัญทางยาของยาที่ใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงตัวยาที่แพ้ หรือการใช้ยา
ซ้ าซ้อน อันเป็นสาเหตุของการใช้ยาเกินขนาดท่ีอาจจะเป็นอันตรายได้  
           2.วันผลิตและวันหมดอายุ ช่วยให้หลีกเลี่ยงอันตรายจากยาที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้ยาที่หมดอายุ
แล้ว วันหมดอายุของยาจึงบอกช่วงเวลาที่ควรใช้หรือจ่ายยา ผู้ผลิตอาจจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษแทนข้อความ
ภาษาไทย เช่น  MFG. date หรือ MFd ย่อมาจากค าว่า manufacturing date แปลว่าวันที่ผลิต เช่น 
            - MFd 22/6/16 หมายถึง ยานี้ผลิตเมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 หรือ พ.ศ. 2559 
            - EXPหรือ Exp. date ย่อมาจากค าว่า expiration date แปลว่า วันที่หมดอายุ เช่น EXP JUL 17 
หมายถึง ยานี้หมดอายุเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 หรือ พ.ศ. 2560 
          3.ผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้และค าเตือน เป็นข้อความที่ผู้ใช้ยาควรให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญ 
เนื่องจากยานั้นอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ได้ เช่น รับประทานยานี้แล้วอาจท าให้ง่วงนอนไม่ควรใช้
เครื่องจักรหรือขับข่ียานพาหนะ เป็นต้น หากผู้ใช้ยาไม่เข้าใจข้อความในเอกสารก ากับยา สามารถขอค าปรึกษาจาก
เภสัชกรได้  
          4.เลขทะเบียนต ารับยา บนบรรจุภัณฑ์มักจะมีค าว่า Reg. No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา         
สิ่งนี้แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ยานั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่ามีผลใน
การรักษาจริง  
          5.ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบว่ายาดังกล่าวมีข้อควรระวังในการใช้
ยามากน้อยแค่ไหน หรือควรใช้ยานี้ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร   โดยมากจะแสดงข้อความด้วยอักษรสี
แดงบนบรรจุภัณฑ์  

ใบความรูท้ี่2 

“ข้อปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย” 
 

1.การอ่านฉลากยาและวันหมดอายุ 
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          6.ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับยาของบริษัทนั้นๆ 
ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพ่ือร้องเรียนได้ถูกต้อง โดยระบุเลขที่หรือครั้งที่ผลิตของยานั้นเพ่ือให้
หน่วยงานรับเรื่องท าการตรวจสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
          7.ชื่อและนามสกุลของผู้ปุวย  ฉลากยาจากสถานพยาบาลจะแสดงชื่อและนามสกุลของผู้ปุวยก ากับ          
ทุกครั้ง นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการส่งมอบยาให้ผู้ปุวยถูกรายแล้ว ยังมีความหมายอีกนัยหนึ่งเพ่ือเตือนใจ
ผู้ปุวย คือ ไม่ควรแบ่งยาให้ผู้อ่ืนหรือรับประทานยาของผู้อื่น เนื่องจากแต่ละคนอาจมีโรคที่แตกต่างกัน หรือยามีข้อ
ห้ามใช้ในผู้ปุวยบางราย ความรุนแรงของโรคต่างกัน รวมถึงขนาดยาที่ใช้แตกต่างกัน นอกจากจะไม่ช่วยในการ
รักษา อาจส่งผลเสียต่อผู้อื่นได้  
 
 
  1) รู้ชื่อยา เมื่อใช้ยาใดต้องรู้ชื่อยา ซึ่งต้องเป็นชื่อทางยาไม่ใช่ชื่อการค้า  
  2) วิธีใช้ :  
      2.1 ใช้ยาให้ถูกโรค ต้องพิจารณาว่าเราเป็นโรคอะไร แล้วจึงใช้ยาที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคนั้นและ 
             การใช้ยาทุกครั้งต้องได้รับการแนะน าจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อน 
      2.2 ใช้ยาให้ถูกขนาด ปริมาณยาที่ใช้จะมีขนาดแตกต่างกัน เช่น ทารก เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ จะมีขนาด 
            การใช้ยาที่ไม่เท่ากัน ไม่ใช้ยาเกินขนาดที่แพทย์สั่ง หากใช้เกินจะเกิดอันตราย  แต่ถ้าใช้น้อยเกินไปจะ 
            ไม่มีผลในการรักษา กรณีท่ีต้องการตวงยาจะมีเกณฑ์ ดังนี้ 
          * ขนาดยา 1 ซีซี        เท่ากับ   15-20 หยด 
          * ขนาดยา 1 ช้อนชา   เท่ากับ   4-5     ซีซี (ช้อนชาไทยที่ใช้ตามบ้านเท่ากับ 3 ซีซี) 
          * ขนาดยา 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ    15      ซีซี (ช้อนโตะ๊ไทย เท่ากับ 15 ซซี)ี 
          * ขนาดยา 1 ออนซ์    เท่ากับ    30      ซีซี หรือ 2 ช้อนโต๊ะมาตรฐาน (3 ช้อนโต๊ะไทย) 
          * ขนาดยา 1 ลิตร      เท่ากับ    1,000 ซีซี หรือ ประมาณ 1 ขวดแม่โขงชนิดกลม 
       2.3 ใช้ยาให้ถูกเวลา 
          * จ านวนครั้งของการทานยาในวันหนึ่งๆจะไม่เท่ากัน และยาบางชนิดรับประทานต่อเนื่อง 5-7 วัน  
             บางครั้งอาจถึง 10 วัน  
          * ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที - 1 ชั่วโมงเพราะยาดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่าง  
          * ยาหลังอาหาร กินยาหลังอาหารประมาณ 15 -30 นาที 
          * ยาพร้อมอาหาร ต้องรับประทานทันที เนื่องจากเป็นยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
          * ยาก่อนนอน วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอนตอนเย็นเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นยาที่มีคุณสมบัติกดประสาทหรือ 
             กล่อมประสาท เมื่อรับประทานแล้วจะท าให้ง่วงนอน 
       2.4 ใช้ยาให้ถูกบุคคล ควรใช้ยาให้ถูกกับสภาพของบุคคล เพราะร่างกายของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน  
       2.5 ใช้ยาให้ถูกทาง ยามีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ยากิน ยาฉีด ยาเหน็บ จึงจ าเป็นต้องใช้ยาให้ถูกทาง 
 
 
   

2.ใช้ยาอย่างถูกวิธี 



22 
 

 
      - สังเกตว่าผลของยาเป็นไปตามแผนการใช้ยาหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น  ควรไปหาแพทย์หรือเภสัชกร 
        อีกครั้ง เพื่อประเมินและปรับการรักษา 
      - ให้ความส าคัญกับอาการต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ 
      - สอบถามล่วงหน้าว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
 

  อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีอาการอย่างไร? 
     1.) อาการจากผลข้างเคียงของยา : อาการเหล่านี้จะเป็นไปตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา 
          แต่ละชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ท้องเสีย, ผิวหนังไวต่อแสง ปวดท้อง เป็นต้น 
     2.) อาการแพ้ยา : เช่น อาการคัน เป็นลมพิษ หายใจไม่สะดวกเนื่องจากเกิดหลอดลมหดตัว/ตีบ 
          ความดันโลหิตต่ า เสยีงแหบจากกล่องเสียงบวม ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  ตั้งแต่ภายหลัง 
          การรับยาไปไม่กี่นาทีถึงประมาณ 72 ชั่วโมง 
 
 
 

     1. ควรเก็บยาไว้ในตู้ต่างหากที่สูงเกินเด็กเล็กเอ้ือมถึง ไม่ควรเก็บในตู้กับข้าวปะปนกับสารอาหาร 
         หรือสารเคมีอ่ืน ๆ  
     2. ควรแยกยาประเภทกินออกจากยาประเภทสูดดมและทาภายนอก  
     3. ไม่ให้ถูกความร้อนหรือแสงแดด การวางบนหลังตู้เย็นหรือโทรทัศน์ก็อาจถูกความร้อน 
         จากเครื่องใช้ไฟฟูาเหล่านี้ได้  โดยทั่วไปแล้วไม่จ าเป็นต้องเก็บในตู้เย็น  การเก็บไว้ในตู้เย็น 
         (ห้ามใส่ตู้แช่แข็ง) อาจรักษาคุณภาพยาได้นานขึ้นแต่ต้องแยกเก็บต่างหาก อย่างมิดชิด  
         เพราะเด็กเล็กอาจเปิดตู้ได้เองและเข้าใจเป็นขนม             
     4. ยาทุกชนิดต้องมีฉลากติดไว้อย่างชัดเจน ถ้าฉลากเลอะเลือนหรือฉีกขาดต้องรีบท าใหม่   
         ถ้าไม่แน่ใจควรทิ้งยาไปเลย หรือปรึกษา เภสัชกร อย่าเดาเอาเอง  
     5. หมั่นตรวจดูวันหมดอายุของยาบนกล่องหรือฉลาก เมื่อหมดอายุควรทิ้งทันที  
     6. ยาที่เปลี่ยนสีหรือลักษณะต่างจากเดิมควรทิ้งทันที เช่น สีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ าที่ใสเปลี่ยนเป็น 
         ขุ่นหรือตกตะกอน  แม้จะยังไม่หมดอายุก็ตาม            
     7. อย่าน ายาอ่ืนมาใส่ในภาชนะบรรจุของยาคนละชนิด เพราะผู้อ่ืนจะเข้าใจผิด หรือในเวลาฉุกเฉิน 
         ตนเองก็อาจลืมและหยิบใช้ยาผิดได้อันตรายจากการใช้ยา  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การสังเกตผลของยาและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 

4.การเก็บรักษา 



23 
 

 
 
 
 
สมุนไพรใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 
    หลักการใช้ยา : สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย คือ 

1. ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรบางครั้งชื่อเหมือนกัน แต่เป็นพืชคนละชนิด เพราะฉะนั้นจะใช้สมุนไพรอะไร 
ก็ต้องใช้ให้ถูกต้นจริงๆ  

2. ใช้ถูกส่วน พืชสมุนไพรไม่ว่าราก ดอก ใบ เปลือก ผล หรือเมล็ด จะมีฤทธิ์ในการรักษา หรือบ าบัดโรคไม่
เท่ากัน 

3. ใช้ให้ถูกขนาด ธรรมชาติของยาสมุนไพร คือ หากใช้น้อยไป ก็จะรักษาไม่ได้ผล แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจเกิด
อันตรายต่อร่างกายได้ เช่นกัน 

4. ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้ต้นสด บางชนิดต้องผสมกับเหล้า บางชนิดใช้ต้มหรือชง ซึ่งหากใช้ไม่
ถูกต้องก็ไม่เกิดผลในการรักษา 

    5.  ใช้ให้ถูกโรค เช่น มีอาการท้องผูก ก็ต้องใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ้าไปใช้สมุนไพรที่มีรสฝาด  
         จะท าให้ท้องยิ่งผูกมากข้ึน 
อันตรายจากการใช้สมุนไพร 
    1. เกิดปฏิกิริยาการแพ้ (Allergic reactions) 
    2. เกิดความเป็นพิษ (Toxic reactions) 
    3. เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse effects) 
    4. เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร (Herb and drug reactions) 
    5. การใช้สมุนไพรผิดชนิด ผิดวิธี (Mistaken plants, Mistaken preparation) 
    6. การปนเปื้อนในสมุนไพร (Contamination) 
    7. สมุนไพรที่มีการปลอมปน (Adulterants) 
การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาสมุนไพร 

1.  ถ้ายาใดไม่เคยกินมาก่อนเลย ควรเริ่มกินในขนาดที่น้อยๆ ก่อน รอดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน 
       ในร่างกายหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงค่อยกินต่อไป 
   2. อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป เพราะยาที่เข้มข้นเกินไป จนท าให้เกิดพิษได้ 
   3. ควรรู้พิษของยาก่อนใช้ จะท าให้มีความระมัดระวังในการใช้มากขึ้น 
   4. ไม่ควรกินยาตัวเดียวทุกวันเป็นเวลานานๆ โดยทั่วไปไม่ควรกินยาอะไรติดต่อกันทุกวันเกินหนึ่งเดือน 
       เพราะจะท าให้เกิดพิษสะสมขึ้นมาได้ 
   5. คนที่อ่อนเพลียมาก เด็กอ่อนและคนชราห้ามใช้ยามาก เพราะคนเหล่านี้มีก าลังต้านทานยาน้อย 
       จะท าให้ยาเกิดพิษได้ง่าย 
 
 

ใบความรูท้ี่3 

“การใช้สมุนไพร”และ “ยาปฏิชีวนะ” 
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การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม 
ยาปฏิชีวนะมีสรรพคุณในการก าจัดเชื้อโรค ที่ท าให้มนุษย์เจ็บปุวยจากการติดเชื้อโรค ท าให้เกิดการอักเสบ 

ฉะนั้นจึงเป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อเท่านั้น และต้องเลือกตัวยาปฏิชีวนะให้ตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุ ไม่ใช่ว่าจะใช้
ยาปฏิชีวนะชนิดใดก็ได้ จึงต้องให้แพทย์หรือเภสัชกรโดยเฉพาะที่มีความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อเป็นผู้วินิจฉัยเลือกตัว
ยาที่ได้ผลกับเชื้อแต่ละชนิด รวมทั้งก าหนดปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสมด้วย 

 

ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ต้องกินให้ครบ 
การรักษาโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ยาปฏิชีวนะนั้น จะต้องกินให้ได้ครบตามขนาด และ

ระยะเวลาที่จะฆ่าเชื้อที่เป็นสาเหตุได้หมด แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว ซึ่งแต่ละโรคจะใช้ขนาดยา และระยะเวลาการ
รักษาต่างกัน หากกินยาไม่ครบ อาจท าให้การรักษาไม่ได้ผล หรือกลับเป็นโรคนั้นใหม่ และเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ
อาจจะเปลี่ยนเป็นเชื้อดื้อยา ท าให้ต้องใช้ยาที่แพงขึ้น ในการรักษา หรือรักษาได้ยากข้ึน 

หากแพ้ยา หรือมีอาการผิดปกติ เช่น มีผื่นลมพิษ ควรจะหยุดยา แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 
เพ่ือให้ค าแนะน าหรือเปลี่ยนเป็นยาชนิดอ่ืนๆ คนที่มีประวัติ การแพ้ยา ควรบันทึกติดตัวไว้ว่าแพ้ยาอะไร และแจ้ง
ให้แพทย์ทราบทุกครั้ง ที่ไปท าการรักษาต่อ ๆ ไป รวมทั้งการท าฟันด้วย 

 
ปัญหาเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ 

การดื้อยา หมายถึง การที่เชื้อโรคท่ีเป็นสาเหตุ ของการเจ็บปุวยดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เคยใช้รักษาได้ผล การ
รักษาโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยา ส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาที่ราคาแพงขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ในบางครั้ง ก็
จ าเป็นต้องใช้ยาที่มีอันตรายกว่ายาเดิม และที่น่ากลัวที่สุดคือ ขณะนี้ได้เริ่มเกิดสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะท้ังหมด ที่มีใช้ในปัจจุบัน และหากเชื้อดังกล่าวถูกคัดเลือกจากการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นกระทั่งมี
จ านวนมากขึ้น โรคติดเชื้อหลายชนิด ซึ่งเคยรักษาได้ก็จะกลายเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ แม้ว่า จะมีเงินมากมายเท่าไรก็
ตาม 
การป้องกันการดื้อยา 

ท าได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคนั้นจริง ไม่ใช้ยาพร่ าเพรื่อเกิน
จ าเป็น และถ้าโรคนั้นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา จะต้องรักษาด้วยชนิดและขนาดยาที่ถูกต้อง และครบตาม
ระยะเวลาที่ควรจะเป็น ชนิดของยาที่ถูกต้องคือ ยาที่ได้ผลต่อเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคโดยตรง ดังนั้นในการใช้
ยาปฏิชีวนะ ควรปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
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ใบงาน  
“ประสบการณ์ : การใช้ยา” 

 
       ให้สมาชิกทุกคนเขียนประสบการณ์การใช้ยาของตนเอง  ตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 
1.เคยใช้ยาประเภทใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.รับยาจากที่ไหน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.วิธีการใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.เกิดผลต่อตนเองอย่างไร/ประโยชน์ที่ได้รับ 
.............................................................................................. ............................…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. ข้อใดคือ ประโยชน์ของการใช้ยาถูกต้องที่สุด 
    ก.   รักษาโรคให้หายขาด 
    ข.   รักษา และควบคุมหรือบรรเทาอาการ 
    ค.   ใช้ยาในการปูองกันโรค 
    ง.   รักษาโรค บรรเทาอาการ และป้องกันโรค 

2. ข้อใดคือ ยาแผนโบราณ 
    ก.  ตับปลา 
    ข.  ยาธาตุบรรจบ 
   ค.  ดีเกลือ 
    ง.  ว่านหางจระเข้ 

3. ยาแก้ไอ จัดเป็นยาประเภทใด 
    ก.  ยาสามัญประจ าบ้าน 
    ข.  ยาแผนโบราณ 
    ค.  ยาสมุนไพร 
    ง.  ยาอันตราย 

4.ฉลากที่ปิดข้างขวดมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ท าให้ทราบวันผลิตและวันหมดอายุ 
ข. ท าให้ทราบชื่อยา ผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้และค าเตือน 
ค. ท าให้ทราบชื่อยาและชื่อผู้ผลิตเท่านั้น 
ง. ท าให้ทราบชื่อยา วันผลิตและวันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิต ผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้และ

ค าเตือน 
5. ข้อใดใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

    ก.   ยาชนิดเดียวกัน ทุกคนในครอบครัวกินได้ในปริมาณที่เท่ากัน 
    ข.   ยาแต่ละชนิด มีชื่อทางยากับชื่อทางการค้าเป็นชื่อเดียวกัน 
    ค.   การใช้ยาทุกครั้งต้องได้รับการแนะน าจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อน 
    ง.    ใช้ยาเกินขนาดเป็นอันตรายได้  แต่ใช้น้อยไม่เป็นไร 

6.ข้อใดเป็นการรับประทานยาหลังอาหารไม่ถูกต้อง 
ก. รับประทานพร้อมกับอาหาร 
ข. รับประทานยาหลังอาหารทันที 
ค. รับประทานยาหลังอาหาร 15 นาที 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

แบบวัดความรู้  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
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ง. รับประทานยาหลังอาหาร 30 นาที 
7.ข้อใดคือ การใช้ยาก่อนอาหารอย่างถูกต้อง 

    ก.   รับประทานยาก่อนอาหาร 5   นาที 
    ข.   รับประทานยาก่อนอาหาร 10 นาที่  
    ค.   รับประทานยาก่อนอาหาร 20 นาที 
    ง.   รับประทานยาก่อนอาหาร 30 นาท ี

8.ข้อใดไม่ใช่ข้อห้าม ส าหรับผู้ที่รับประทานยาก่อนนอน 
    ก.    ขับรถ 
    ข.    อ่านหนังสือ 
    ค.    ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
    ง.    เดินริมน้ า 

9.การที่รับประทานยาแล้วโรคไม่หาย คือ อาการใด 
    ก.   ดื้อยา 
    ข.   ใช้ยาเกินขนาด 
    ค.   ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ 
    ง.   ใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน 

10.ข้อใดไม่ใช่อาการแพ้ยา 
    ก.  ท้องเสีย 
    ข.  อาการคัน  
    ค.  หายใจไม่สะดวก 
    ง.  ความดันโลหิตต่ า 

11.ใครเก็บรักษายาได้อย่างถูกต้อง 
    ก.  หนูนาเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น 
    ข.  แตงโมเก็บยาเรียงตามขนาดของขวดยา 
    ค.  ส้มแยกเก็บยาน้ าและยาเม็ดไว้คนละชั้น 
    ง.  ชมพู่แยกเก็บยาส าหรับใช้ภายในและใช้ภายนอก 

12.ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้สมุนไพรที่ปลอดภัย 
    ก.  แต่ละส่วนของสมุนไพร เช่น  ราก ดอก ใบ มีฤทธิ์ในการรักษาท่ีไม่เท่ากัน 
    ข.  สมุนไพรบางชนิดต้องมีส่วนผสม จึงจะมีผลต่อการรักษา 
    ค.  สมุนไพรหากใช้ขนาดน้อยๆก็จะรักษาไม่ได้ผล  แต่หากใช้มากก็อาจเกิดอันตรายได้ 
    ง.  สมุนไพรที่มีชื่อเหมือนกัน  มีคุณสมบัติเหมือนกัน 
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13.หากท่านอยากแนะน าเพ่ือนให้ทานยาสมุนไพร  ท่านจะแนะน าอย่างไรเพ่ือปูองกันอันตราย 
จากการใช้สมุนไพร 
    ก.   ไม่ควรกินยาตัวเดียวทุกวันเป็นเวลานานๆ เกินหนึ่งเดือน จะท าให้เกิดพิษสะสมได้ 
    ข.   ปริมาณการใช้สมุนไพรสามารถใช้ได้ในปริมาณท่ีเท่ากันๆ กับคนทุกวัย แม้กระทั่งเด็กอ่อน
และคนชรา  
    ค.   ในครั้งแรกของการกินสมุนไพร สามารถกินตามปริมาณท่ีก าหนดได้ 
    ง.   ความเข้มข้นของยาสมุนไพร ไม่มีผลต่อร่างกาย 

14.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับยา 
    ก.  ยามีแต่โทษ 
    ข.  ยาให้แต่ประโยชน์ 
    ค.  ยามีทั้งประโยชน์และโทษ 
    ง.  ยาใช้รักษาโรคได้บางชนิด 

15.ท่านจะเลือกปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก ก่อนใช้ยาทุกครั้ง 
    ก. รับประทานน้ ามากๆ 
    ข. อ่านฉลากยา 
    ค. เขย่าขวด ดูสีของยา  
    ง. ใช้ยาก่อน แล้วค่อยอ่านฉลาก 
 
 

.................................................................................................................  
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3.แผนเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 
 

ระยะเวลาที่ใช ้2  ชั่วโมง  (2 กิจกรรม) 
 
 
 

การซักถาม พูดคุย  แลกเปลี่ยนในชีวิตประจ าวันของชุมชน มีความส าคัญที่จะท าให้บุคคลรับรู้ข้อมูลและ
บริการสุขภาพที่ตรงตามความต้องการ ผู้ปุวยหรือญาติบางคนอาจอายหรือคิดว่าตนเองไม่มีปัญหา หรือไม่มีความรู้
เพียงพอ จึงไม่ซักถามแพทย์/พยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าเมื่อเกิดข้อสงสัย ท าให้การรับรู้ข้อมูลอาจเข้าใจไม่
ครบถ้วนชัดเจน การสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการจึงมีความส าคัญต่อทุกคน 

 
 
    

2.1 บอกเล่าเรื่องราวสุขภาพของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2.2 ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
2.3 เจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อมูลและบริการสุขภาพด้านการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเองและ

บริบทของชุมชนได ้
 

 
    

“ ทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ” (กล้าพูดกล้าถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจนใน
ข้อมูลที่ต้องการ)   
   

 
  

4.1 ทักษะการสื่อสารเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลทางบวกเชิงสร้างสรรค์ 
4.2 ทักษะการถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สาระส าคัญ 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

4.สาระการเรียนรู ้

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
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5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการสื่อสาร โต้ตอบ ถ่ายทอดประสบการณ์กับผู้รู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือให้สมาชิกสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีความรู้มากกว่า รวมถึงมีการฝึกซักถาม
ทวนข้อมูลซ้ าเพ่ือให้แน่ใจว่าเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือข้อมูลอ่ืนๆที่ต้องการอย่าง
แท้จริง 
ขั้นตอน  1. วิทยากรให้สมาชิกที่มีประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ตนเองภายใต้ หัวข้อ 1) ประสบการณ์
แพ้ยารักษาผิวหน้า   2) เมื่อฉันขาดยาเบาหวาน/ความดัน  3) อาการหน้าบวมจากการทานยาลูกกลอน   

- วิทยากรให้เวลาพูดคนละไม่เกิน 3 นาที  
- วิทยากรสรุป สิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมว่า การสื่อสารเพ่ือเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนประทับใจต้องเริ่มจากการทักทาย 

แนะน าตนเอง และเกริ่นน าเข้าสู่เรื่องที่ต้องการเล่า เล่าเรื่องตามล าดับขั้นตอน แล้วจึงสรุปจบอีกครั้งในสิ่งที่ต้องการเน้น
ในประเด็นที่ส าคัญ 

- เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม และซักถามในเรื่องที่ต้องการรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- อัดเทปจากการท ากิจกรรมซักถามที่ผ่านมา แล้วมาเปิดให้กลุ่มได้แลกเปลี่ยนและประเมินว่าเป็นทักษะการ

สื่อสารที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ควรสื่อสารแบบใดจึงจะมีประสิทธิภาพ 
2.วิทยากรสรุป ความส าคัญของการสื่อสารข้อมูลสุขภาพแบบสองทาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ประกอบด้วย 
-การสร้างความรู้สึกสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ จูงใจ ร่วมมือและยอมรับ โดยการใช้ค าขึ้นต้น ฉัน

หรือผมแทนประโยคที่ข้ึนต้นด้วย เธอหรือคุณ ซึ่งมักแฝงความรู้สึกด้านลบ คุกคามและต าหนิ  
-การพูดคุย ซักถามกับผู้ที่มีความรู้มากกว่าเพ่ือให้ได้สาระส าคัญในสิ่งที่ตนเองต้องการรู้อย่างชัดเจนในสาม

ประเด็นคือ ปัญหาสุขภาพนี้คืออะไร  ต้องท าอะไรกับมันบ้าง  ที่ต้องท าอย่างนี้มันดีอย่างไร 
-การพูดคุยซักถาม ควรจะต้องมีการประเมินซ้ าในสิ่งที่ตนเองเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่ โดยไม่อายผู้ที่มีความรู้

มากกว่า จนกว่าจะแน่ใจว่าตนเองเข้าใจแล้วอย่างแท้จริง เช่น “ฉันเข้าใจเรื่องนี้ว่า.....ถูกต้องหรือไม่” 

 กิจกรรมท่ี1 สอนและฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ และสามารถสื่อสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน 1. วิทยากรให้เล่นเกมส์ฉีกกระดาษ เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนโดย 
1.1 แจกกระดาษ A4 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 แผ่น และให้ทุกคนหลับตาแล้วท าตามสั่งของวิทยากรโดยห้ามถาม 
1.2 วิทยากร บอกค าสั่ง 1)พับกระดาษครึ่งหนึ่ง  2)พับกระดาษครึ่งอีกครั้ง 3)ฉีกมุมกระดาษด้านบนขวา 4)ฉีกมุม

กระดาษล่างซ้าย 
1.3 วิทยากรให้ทุกคนเปิดตา แล้วคลี่กระดาษของตัวเองออก เปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ จะเห็นได้ว่ามีรูปร่างไม่เหมือนกัน 
1.4 วิทยากรสรุปว่า การกระท าของเราจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้นหากต้องการให้ใครท าได้ตาม

วัตถุประสงค์ ควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทาง คือถาม-ตอบได้นั่นเอง 
2. วิทยากรแจกใบความรู้ “ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” 
3. วิทยากรสอน”ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” โดยใช้ Power point ประกอบการสอน 
4. วิทยากรให้สมาชิกเล่าประสบการณ์การสื่อสารที่ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ ตามความ

จริงที่ประสบมาโดยสมัครใจ (ตัวอย่างการเจรจาต่อรอง  ตัวอย่างการปฏิเสธ ที่ท าได้ส าเร็จและไม่ส าเร็จ) 
5. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้

ข้อมูลย้อนกลับ และกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
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 6.1 กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม 

6.2 ใบความรู้ “ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” 
 6.3 Power point “ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”  

6.4 บุคคลผู้มีประสบการณ์การใช้ยา 
6.5 เครื่องบันทึกเทป 

  

 
 

7.1 ด้านทักษะการสื่อสาร 
 - ผลงานสื่อสาร โต้ตอบ ถ่ายทอดประสบการณ์ 

- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
7.2 ด้านความรู้ทักษะการสื่อสาร 

-ความสนใจในการถาม-ตอบของผู้ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

7.การประเมินผล 
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ใบความรู้ 
“ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” 

 

ทักษะ การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน
อย่าง เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความ
ต้องการ การขอร้อง การเตือน และการขอความช่วยเหลือได้ 

 

ทักษะการสื่อสารที่ดี จ าเป็นต้องเรียนรู้ 
 

1.การเป็นผู้พูดท่ีดีและการเป็นผู้ฟังท่ีดี  เป็นผู้พูดที่ดีโดย ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับคนท่ีเราพูดด้วย 
ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับสถานที่ ควรดูว่าเป็นที่ส่วนตัว ที่สาธารณะ หรือ อยู่ในพิธีการ พูดเวลาใด พูดในโอกาสใด การพูด
ให้ผู้ฟังรู้สึกชอบใจ ยังต้องใช้ค าพูดที่สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย เป็นค าพูดในเชิงบวก ไม่พูดติเตียนให้ร้ายผู้อ่ืน รวมถึงใช้
ค าพูดที่ไพเราะพูดด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง  การเป็นผู้ฟังที่ดี ควรค านึงถึงตั้งใจฟังคิดตามไปกับเรื่องที่ก าลังฟังนั้นด้วย
การใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุมีผลไม่ขัดจังหวะผู้พูด คือ ไม่พูดสอดแทรก โต้แย้ง หรือซักถาม เมื่อผู้พูดยังพูดไม่จบควบคุม
อารมณ์ในการฟัง เมื่อไม่พอใจในค าพูดหรือไม่อยากฟังผู้นั้นพูด ต้องรู้จักเก็บอารมณ์ท่ีไม่ดีไว้แสดงความสนใจผู้พูด ซึ่งท าได้
โดยการมองสบตาผู้พูดในบางจังหวะ พยักหน้าเมื่อเห็นด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้พูดมีก าลังใจในการพูด 
 

๒. การสร้างสัมพันธภาพ มีความเอ้ืออาทร ห่วงใยซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบ และท า
หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เองก็ควรรับฟังความคิดเห็นของเด็ก โดยเด็กจะต้องพูดหรือชี้แจงกับ
ผู้ใหญ่อย่างสุภาพ ไม่ก้าวร้าว 

 

3. การต่อรอง หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่อสาร เพื่อร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยแต่ละฝุายจะแสดง
ความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจนความคาดหวังของตนเองให้ทราบ และร่วมกันตัดสินใจ ยอมลดระดับ
ความต้องการ เพื่อการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จของการต่อรองนี้ จะต้องเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝุาย  

 

4.การปฏิเสธเป็นทักษะสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และยอมรับว่าตนเองไม่เห็นด้วย 
โดยไม่เสียสัมพันธภาพอันดีต่อกัน  โดยมีหลักการปฏิเสธ  ดังนี้ 

 

๑) ควรปฏิเสธด้วยค าพูด น้ าเสียง ท่าทางท่ีจริงจังแต่มีความสุภาพ เพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนในการปฏิเสธ  
๒) แสดงความรู้สึกและพฤติกรรมประกอบไปกับเหตุผล  
๓) การขอความเห็นส่วนร่วมกับการแสดงการขอบคุณ การขอโทษ เพ่ือรักษาน้ าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
๔) มีสมาธิในการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้าไม่ควรหวั่นไหวหรือลังเล ควรยืนยันการปฏิเสธ และหาทางออกโดยวิธีการ

ดังนี้ 
-ควรปฏิเสธซ้ าโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งกล่าวค าอ าลา โดยไม่ฟังค าพูดอ่ืนใดอีก เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ลังเลใจ หรือขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  
-มีการต่อรองหรือผัดผ่อน โดยการหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน  
-มีการผัดผ่อน โดยยืดระยะเวลาออกไป เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนใจ 
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4.แผนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติทีถู่กต้อง 
ระยะเวลาที่ใช ้1 ชั่วโมง  (1 กิจกรรม) 
 
 
 ในชีวิตประจ าวัน มีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนมากมายให้เราเลือกและตัดสินใจในการด าเนินชีวิต 
การมีข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบ ในการตัดสินใจ ก าหนดทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อ
การมีพฤติกรรมทีด่ีและพึงประสงค์ 
 
 
 2.1 เปรียบเทียบผลดี-ผลเสียภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ อย่างมีเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าตาม 

2.2 ก าหนดทางเลือก/หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธ เพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี 
2.3 แสดงทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือชุมชน/สังคมโดยการแสดงข้อมูลเพื่อหักล้างความ

เชื่อ/ความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความรู้หลักวิชาการประสบการณ์ท่ีดี และบริบทของชุมชน 
           
 
 

“การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง” 
 
 
 4.1 การวิเคราะห์ แยกแยะแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาได้ถูกต้อง  
 4.2 ตัดสินใจ เลือกวิธีการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีในการใช้ยาได้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา     

1.สาระส าคัญ 

4.สาระการเรียนรู ้

กิจกรรม ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจเลือกวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาได้ถูกต้อง 
 ขั้นตอน   1. วิทยากรกล่าวน า อธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

   2. แบ่งกลุ่มสมาชิก 
   3. แจกใบงานที่1 “เลือกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย” 
   4. ให้สมาชิกศึกษาสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์และสรุปร่วมกันว่า 
       สถานการณ์ไหนมีวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง สถานการณ์ไหนมีวิธีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง  พร้อมบอกเหตุผล 
   5. ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนน าเสนอ  
   6. วิทยากรเปิดอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นในประเด็น “จะใช้

ยาในชีวิตประจ าวันอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย” 
   7. วิทยากรสรุปภาพรวมกิจกรรม 
 

 

5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
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6.1 ใบงานที1่ “เลือกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 

 

       
 

7.1 ด้านทักษะการก าหนดทางเลือก และการตัดสินใจ 
-การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และรายบุคคลในการระดมความคิดและก าหนด

ทางเลือก 
-ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

7.2 ด้านความรู้ 
-ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 
-ผลงานกลุ่ม คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

7.การประเมินผล 
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ใบงานท่ี1 เลือกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ยาโดย 
    -ใส่เครื่องหมาย       ในสถานการณ์ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมบอกเหตุผล 

    -ใส่เครื่องหมาย X   ในสถานการณ์ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีการใช้ยาไม่ถูกต้อง พร้อมบอกเหตุผล 
 

สถานการณ์ที่ 1 
       หน่อยรู้สึกไม่สบาย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล  แพทย์ตรวจดูอาการและให้ยามารับประทานที่บ้าน 
พร้อมแนะน าให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่เริ่มรับประทานยาวันแรก จะรู้สึกไม่
สุขสบายเพราะฤทธิ์ของยา แต่ก็ยอมทนเพ่ือจะได้หายปุวย เมื่อรับประทานมาได้ถึงวันที่ 5 เริ่มรู้สึกว่าดี
ขึ้นจนเป็นปกติ จึงตัดสินใจหยุดกินยา เพราะมองว่าหายดีแล้วและไม่อยากทรมานกับอาการข้างเคียงของ
ยา 
 

................

......... 

เหตุผล
...................................
...................................
...................................

สถานการณ์ที่ 2 
        ทุกครั้งก่อนใช้ยา ก าไลจะต้องอ่านฉลากยา และดูวันหมดอายุท่ีแผงหรือขวดยา หรือหลอดบรรจุยา         
เพ่ือให้มั่นใจว่ายายังไม่ถึงวันหมดอายุ 
     

................

......... 

เหตุผล
..........................................
..........................................

สถานการณ์ที่ 3 
       นิดตัดสินใจซื้อยากินเองจากร้านขายของช า เนื่องจากมีความมั่นใจว่ายาตัวนี้ดีแน่นอน เพราะได้รับ
ค ายืนยันจากญาติ เพื่อนที่เคยกิน และยังได้รับข้อมูลสรรพคุณของยาจากการโฆษณาทางรายการวิทยุ 
    
     

................

......... 

เหตุผล
...........................................
...........................................
.....................................



36 

 
 
 

สถานการณ์ที่ 4 
       กุ้งนางปุวยเป็นโรคเบาหวาน และต้องรับยาจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ทุกครั้งที่ไปรับยาที ่   
ห้องยา จะสนใจฟังค าอธิบายของเภสัชถึงวิธีการใช้ยาและอาการข้างเคียงต่างๆ  ถึงแม้ว่าจะเป็นยาชนิด
เดิมๆท่ีเคยกินอยู่แล้ว เพราะมองว่าการได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์จะท าให้ตนเองใช้ยา        
ได้ถูกวิธี และหายปุวยเร็วขึ้น 
    

................

......... 

เหตุผล
..........................................
..........................................

สถานการณ์ที่ 5 
        กาละแมน ายาของเพ่ือนมาใช้  ด้วยความเอื้อเฟ้ือจากเพ่ือนบ้าน เมื่อฟังว่ามีอาการเหมือนกัน         
ก็ขอยาที่เพ่ือนใช้มาทดลองใช้บ้าง      
        
    

................

......... 

เหตุผล
..........................................
..........................................

สถานการณ์ที่ 6 
          แพรวาได้รับใบสั่งยาจากโรงพยาบาล  จะน าไปซื้อยาทีร่้านยาที่มีเภสัชกรเท่านั้น 
     

................

......... 

เหตุผล
..........................................
..........................................

สถานการณ์ที่ 7 
          ลัดดาจะใช้ยาเก่าท่ีเคยได้รับจากโรงพยาบาล  ถ้ามีอาการปุวยเหมือนเดิม 
     
 

................

......... 

เหตุผล
........................................
........................................
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5.แผนการจัดการตนเอง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ระยะเวลาที่ใช ้1 ชั่วโมง ( 1 กิจกรรม ) 

 
  

การใช้ยาไม่สมเหตุสมผลนับเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกมาอย่างยาวนาน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ปุวยไม่
สามารถใช้ยาที่ได้รับมาจากผู้สั่งใช้ยา ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ปัญหาเชื้อดื้อยา การสูญเสียทรัพยากรและ
การเงินการคลัง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ขาดวินัย และรักความสบาย ฉนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลจึงมีความส าคัญทั้งกับสุขภาพตนเอง  ครอบครัว รวมถึงภาพรวมของ เศรษฐกิจ และสังคม  
 
 

 
2.1 ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการปฏิบัติตนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
2.2 ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดได้ 
2.3 ประเมิน ทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ด ี
 

 
 

 “การจัดการตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง” 
 

  
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.สาระส าคัญ 
 

4.สาระการเรียนรู้  
 

กิจกรรม  ฝึกปฏิบัติจัดการยาที่เหมาะสมด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จ าลอง   
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือให้ กลุ่มเปูาหมายสามารถจัดการตนเองตามแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ขั้นตอน 1. วิทยากรน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการซักถามถึงปัญหาจากการใช้ยา พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัญหาการ
ใช้ยา เพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงสภาพปัญหาจริงในชีวิตประจ าวัน  และขออาสาสมัครสมาชิกอย่างน้อย 2-3 คน ได้เล่า
ถึงประสบการณ์ปัญหาจากการใช้ยา 
    2. วิทยากรสรุปประเด็นปัญหาการใช้ยาจากสถานการณ์ท่ีสมาชิกได้บอกเล่า และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมการใช้ยาดังกล่าว กระตุ้นให้สมาชิกได้วิเคราะห์ วิจารณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงต้นตอ
หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเหล่านี้  และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
    3. แบ่งกลุ่มสมาชิก พร้อมแจกใบงาน “จัดการอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการใช้ยา” 
    4. ให้มีการอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ว่าจะจัดการตนเองอย่างไร เพ่ือให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและหาข้อสรุป
ร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติในการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
    5. น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 
    6. เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการใช้ยาที่ถูกต้อง  
    7. วิทยากรสรุปแนวทางการปฏิบัติในการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย สมเหตุผล 
 

5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 7.1 ใบงานที1่ “จัดการอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการใช้ยา” 
 

  
 

8.1 ด้านทักษะการก าหนดเปูาหมายและวางแผน 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และรายบุคคลตามภาคผนวก ก.และ ข. 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

8.2 ด้านความรู้ในการจัดท าแผนจัดการตัวเอง 
- ความเข้าใจในการถาม-ตอบ 
- ผลงาน คิด วิเคราะห์และแปลผลความเสี่ยง 
- ผลงานการจัดท าแผนการจัดการตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ 
 

8.การประเมินผล 
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ใบงานที1่  
“จัดการอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการใช้ยา” 

 
            ให้สมาชิกมีการอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ว่าจะจัดการตนเองอย่างไร เพ่ือให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย 
  และหาข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
 

 
สถานการณ์ที่ 1  
 ปุวยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค ต้องใช้ยาหลายขนาน 
 จ าไม่ได้เกิดความสับสน ท าให้ลืมกินยาบางอย่าง  
 จะมีแนวทางในการจัดการตนเองอย่างไรให้สามารถ 
 รับประทานยาได้ครบทุกขนานและถูกต้อง  
 
 
 
สถานการณ์ที่ 2   
อ่านฉลากไม่ชัด จะท าอย่างไรเมื่อมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ยาเพ่ือบรรเทาอาการและรักษาโรค 
ที่เป็นอยู่ 
 
 
 

 
สถานการณ์ที่ 3  
มีอาการคัน เป็นลมพิษภายหลังกินยา 
จะปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้ปลอดภัยจากการใช้ยา 
 
 
 
 
 
สถานการณ์ที่ 4  
เมื่อใช้ยาหยอดตาแล้วใช้ไม่หมด  
จะเก็บรักษายาอย่างไร ให้สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป 
จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
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6.แผนการเสนอทางเลือกให้ผู้อื่น (บอกต่อ) 
เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

 

ระยะเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง ( 2 กิจกรรม)  
 
    
      

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  นอกจากจะมีประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัวแล้วยังมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักต่อการมี
พฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง และพึงประสงค์อย่างยั่งยืน  การบอกต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยผู้รู้  หรือมี
ประสบการณ์การใช้ยา รวมถึงผลิตและเผยแพร่ประสบการณ์หรือข้อมูลความรู้ ที่ถูกต้องให้กับผู้ อ่ืน จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจ /เสนอทางเลือก /เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในสังคม  
 
 
 

 2.1 จูงใจให้ผู้อ่ืนดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้ถูกต้องได้ 
2.2 เสนอทางเลือกให้ผู้อ่ืนร่วมดูแลสุขภาพตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้ 
2.3 เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ 
2.4 ผลิตสื่อและเผยแพร่ประสบการณ์หรือข้อมูลความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ที่ถูกต้องให้กับ

ผู้อื่นได ้
 
 
 
         “การเสนอทางเลือกให้ผู้อื่น หรือบอกต่อเพ่ือการมีสุขภาพดี” 
 
 
  

1. ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ในการใช้ยาถูกต้องอย่างสมเหตุสมผล 
2. ทักษะการส่งต่อข้อมูลอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สาระส าคัญ 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 

4.สาระการเรียนรู ้
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5.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
กิจกรรมที่1 สื่อสาร บอกต่อ แบ่งปันความรู้  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพ่ือให้สมาชิกสื่อสาร บอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาให้ผู้อื่นได้ 

ขั้นตอน 1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
   2. วิทยากรซักถามสมาชิกถึงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้สมาชิกร่วมกันเสนอ 
  3. วิทยากรจัดกลุ่มองค์ความรู้ที่สนใจอย่างน้อย 3 ประเด็นเรื่องจากข้อ2  เช่น การอ่านฉลากยา  การ

เก็บรักษายา  การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย เป็นต้น แล้วขึ้นกระดาน flipchart ให้เห็นทั่วกัน 
  4. แบ่งกลุ่มสมาชิกตามจ านวนประเด็นเรื่องที่ก าหนด แจกใบงานที่1 “รู้แล้วบอกต่อ”และแจกเอกสาร

ความรู้เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ ให้แต่ละกลุ่ม  
5.ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม และเลือกเลขานุการกลุ่มท าหน้าที่                 

จดประเด็นและบันทึก 
  6. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารความรู้ที่แจกให้รวมทั้งเว็บไซด์ต่างๆ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการจัดท าเนื้อหาความรู้ในรูปแบบตามใบงาน  โดยวิทยากรเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาในแต่ละกลุ่ม 

   7. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มใหญ่ 
  8. วิทยากรซักถามและเปิดโอกาสให้สมาชิกตกลงร่วมกันถึงช่องทางการเผยแพร่ให้กับประชาชนใน

ชุมชน เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน เป็นต้น  พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  และบันทึกลงในแบบฟอร์มใบงานที่2 “ตารางเผยแพร่ความรู้” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
เผยแพร่ 

  9.วิทยากรสรุปช่องทางและตารางการเผยแพร่ รวมถึงผู้รับผิดชอบด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกทราบโดยทั่ว
กัน และเน้นย้ าให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ตามตารางที่ก าหนด 

10. วิทยากรให้สมาชิกร่วมกันระบุวัน เวลาและสถานที่ที่จะนัดเจอกันอีกครั้ง หลังจากท่ีด าเนินการ
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน 

11.วิทยากรสรุปภาพรวมของกิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี2 สร้างความตระหนักให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปใช้ หรือส่งต่อให้ผู้อ่ืน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายเห็นความส าคัญของการคัดกรองตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือ
ได้ก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น 
 
2.1 ใบงานที3่  “ข่าวเด่นเย็นนี”้ 

1. วิทยากรกล่าวน า สังคมออนไลด์ มีความส าคัญต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบัน หากไม่มีการคัดกรอง
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนจะท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  การตรวจสอบข้อมูลก่อนจะน าข้อมูลไปใช้หรือส่งต่อให้คน
อ่ืนจึงมีความส าคญัที่ทุกคนควรตระหนักและพิจารณาให้รอบคอบก่อนด าเนินการเสมอ    

2. วิทยากรแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 5 ถึง 10 คนแล้วให้เข้าแถวเรียงหนึ่ง 
3. วิทยากรแจกใบงานที่3 เกมส์กระซิบ“ข่าวเด่นเย็นนี้” ที่เขียนข้อความเหมือนๆกันให้กับหัวหน้าทีม 

อย่าเพิ่งให้อ่านจนกว่าผู้น ากิจกรรมจะนับ 1-2-3 จึงเปิดอ่านได้ แล้ว ให้หัวหน้าทีมรีบกระซิบต่อไป  คนที่1 ที่2  
ที่3 จนกระทั่งถึงคนสุดท้าย ให้เขียนข้อความที่ได้รับลงในกระดาษ  ทีมที่ความถูกต้องและเร็วที่สุดเป็นฝุายชนะ  

4. วิทยากรสรุปสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรม แสดงให้เห็นปัญหาการสื่อสาร ความบิดเบือนของข่าวสาร
เบื้องต้นผ่านหลายขั้นตอน หลายคน หลายปาก  และ ชี้ให้เห็นปัญหาข่าวลือข่าวกรองที่รวดเร็วมักมีข้อผิดพลาด 
จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบทุกครั้ง ก่อนน าไปใช้ หรือส่งต่อให้ผู้อื่น 

 
2.2 ใบงานที4่  “นิทานเครอืข่ายสังคมออนไลน์” 
     1. วิทยากรน าอภิปราย โดยตั้งค าถามต่อไปนี้ 

-สมาชิกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
-เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร 
-การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในทางที่ผิด หรือใช้อย่างไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ตนเองและสังคม อย่างไร 
    1. วิทยากรเล่านิทาน “เครือข่ายสังคมออนไลน์”  
    2. แจกใบงานที่4 “นิทานเครือข่ายสังคมออนไลน์” ให้สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์ พร้อมส่งตัวแทน

น าเสนอ  
- ลักษณะและบุคลิคของตัวละครแต่ละตัว   
- การกระท าที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเก่ียวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลด์ที่เกิดขึ้นใน

นิทานคืออะไร 
- จุดส าคัญ หรือจุดเน้นของเรื่องคืออะไร 

     3. วิทยากรเฉลย เพ่ิมเติม และสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทาน ซึ่งสอนให้รู้ว่า  การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนจะน าข้อมูลไปใช้หรือส่งต่อเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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 7.1  ใบงานที1่  “รู้แล้วบอกต่อ” 

7.2  ใบงานที2่  “ตารางเผยแพร่ความรู้” 
 7.3  ใบงานที3่  “ข่าวเด่นเย็นนี้” 
 7.4  ใบงานที4่  “นิทานเครือข่ายสังคมออนไลน์” พร้อมเฉลย 
 7.5  กระดาษ A4  ดินสอ/ปากกา  กระดาน และกระดาษflipchart 

7.6  หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์เกี่ยวกับการใช้ยา 
 7.7  ของรางวัล 

 
  
 

8.1 ด้านทักษะการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และรายบุคคลด้านการถ่ายทอดความรู้ 
- ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

8.2 ด้านความรู้หลักการ/วิธีการสื่อสารบอกต่อ/ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
- ความสนใจในการถาม-ตอบ 
- ผลงานกลุ่มคิด วิเคราะห์บุคลิกและพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ 
 

8.การประเมินผล 
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ใบงานที่1 
“รู้แล้ว  บอกต่อ” 

 
          ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าเนื้อหาความรู้ตามประเด็นเรื่องที่ก าหนดลงในแบบฟอร์ม                
โดยศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารความรู้ที่แจกให้  เว็บไซด์ต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
                                                     แบบฟอร์ม 
 
                                       ชื่อเรื่อง…………………………………………………………. 
 
       (ความน า)  บอกประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องน าเสนอและสามารถกระตุ้นความสนใจผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................  
       (เนื้อเรื่อง)  น าเสนอเนื้อเรื่องอย่างละเอียด  โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ  (ถ้ามีประสบการณ์การใช้ยา สามารถน ามาเขียนยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................  
       (บทสรุปหรือบทลงท้าย)  เป็นการเน้นย้ าสาระส าคัญของเรื่อง 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที่2 
“ตารางเผยแพร่ความรู้” 

 
  

ล าดับ เรื่อง ช่องทางเผยแพร่ ก าหนดการเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
วัน/เดือน/ปี เวลา 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 



46 

 
 
 
ค าชี้แจง 1.แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆละประมาณ 5 ถึง 10คน  

2.ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวเรียงหนึ่ง (ประมาณ 5 แถว)  
3.หัวหน้าทีมคนแรก ของทุกแถวเปิดอ่านใบงาน”ข่าวเด่นเย็นนี้”พร้อมกัน 
4.หัวหน้าทีมกระซิบต่อไปยังคนที่2  คนที่2กระซิบต่อไปยังคนท่ี3 และกระซิบต่อๆไปจนกระทั่ง

ถึงคนสุดท้าย  
5.ให้คนสุดท้ายเขียนข้อความที่ได้รับจากการกระซิบให้มากและถูกต้องที่สุดลงในกระดาษ   
ทีมท่ีเขียนข้อความได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเป็นฝุายชนะ   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                 
“ข่าวเด่นเย็นน้ี” 

...................................... 
 

   “เย็นวันศุกร์ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนใกล้จะตกหนัก   รถเก๋งสองคันที่วิ่งมาด้วย
ความเร็วชนกันอย่างรุนแรงใกล้สี่แยก อสมท.คนขับทั้งสองเสียชีวิต เครื่องยนต์
ระเบิดดังสนั่น มีคนมุงดูนับร้อย แฟนสาวของคนขับคอพับ ภายในรถมีขวดสุรา 
และเลือดนองเต็มคัน คนที่เห็นเหตุการณ์ช่วยโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพระราม
เก้า เมือ่ต ารวจทางหลวงมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของ
รถหายหมด” 

  

 

ใบงานที ่3 
 เกมส์กระซิบ“ข่าวเด่นเย็นน้ี”  
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     ใบนิทาน “เครือข่ายสังคมออนไลน์”  
 

ลุงนิ่มชอบส่งข้อมูลต่างๆไปให้เพ่ือนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งในข้อความเหล่านั้นมักจะอ้างว่าส่ง
มาจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงาน หรือ เป็นผู้มีชื่อเสียง 

 

วันหนึ่งลุงนิ่มได้รับข้อความ แนะน าการปรุงยาผีบอกช่วยให้คนเลิกติดสุรา โดยใส่ดอกหญ้าและผลไม้กับ
ผักรวม 5 ชนิดผสมน้ าส้มสายชูและน้ าผึ้งน้ าหมักไว้ 1 สัปดาห์แล้วจึงทาน ลุงนิ่มจึงรีบส่งข้อมูลนี้ให้กับเพ่ือนๆใน 
facebook  /line  ด้วยความหวังดีทันที   เมื่อปูาดาวได้รับข้อความก็สนใจได้น าสูตรยาผีบอกนั้นไปทดลองท าให้
หลานชายทันที  ส่วนลุงหมายได้รับข้อความนี้ มีความสนใจในสูตรยานี้เช่นกัน จึงไปค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมและ
สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญท าให้พบว่าสูตรยานั้นเป็นเพียงข้อความท่ีบอกต่อกันและอาจมีอันตรายเมื่อรับประทาน
เนื่องจากกรรมวิธีที่ไม่สะอาด ดังนั้นลุงหมายจึงรีบส่งข้อมูลไปให้เพื่อนทุกคนได้รับทราบ  โชคดีท่ีปูาดาวยังไม่ได้
ให้หลานชายรับประทานยาที่ท า จึงปลอดภัย    

  
ลูกหลานของปูาดาวเมื่อทราบเรื่องจึงพากันมาขอบคุณลุงหมายเป็นการใหญ่ รวมทั้งเพ่ือนคนอ่ืนๆใน 

เฟสบุค/ไลน์ก็พากันชื่นชม ที่ลุงหมายรู้จักตรวจสอบข้อมูลก่อน ท าให้ไม่เกิดความเสียหายบานปลาย และยังเป็น
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

 
 

................................................................................. 
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ค าชี้แจง ให้สมาชิกทุกคนจับใจความจากการฟังนิทานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากนั้นให้ช่วยกัน
วิเคราะห์ตัวละคร ตามโจทย์ที่ให้ไว้ พร้อมทั้งส่งตัวแทนน าเสนอ 

 

1.เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ในนิทาน คือ 
ก.เฟสบุ้ค   ข.ไลน์    ค.ทวิสเตอร์    ง.อินสตราแกรม    จ.อ่ืนๆ ระบุ............. 
 

2.มีตัวละครที่ส าคัญ........ตัว ได้แก่.................................................... 
ลักษณะและบุคลิกของตัวละคร 

 
 

ชื่อตัวละคร ลักษณะและบุคลิกของตัวละคร 
  
  
  
  

 

3.การกระท าที่เก่ียวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลด์ที่เกิดขึ้นในนิทาน 
-การกระท าท่ีเหมาะสม คือ.................................. 
-การกระท าท่ีไมเ่หมาะสม คือ.............................. 
 

4.จุดส าคัญ หรือจุดเน้นของเรื่องคืออะไร……………………….. 
..................................................................................................................  

เฉลย 
1.เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเกีย่วข้อง ในนิทาน คือเฟสบุ้ค  และไลน์     
2.มีตัวละครที่ส าคญั...3..ตัว ได้แก่ลุงนิ่ม ปูาดาว และลุงหมาย 
   ลักษณะและบุคลคิของตัวละครแต่ละตัว   
    ลุงนิ่ม : เช่ือคนง่าย ชอบส่งข้อมูลโดยไมต่รวจสอบ 

ปูาดาว :เชื่อคนง่าย     
ลุงหมาย:มีเหตผุล ช่างสงสัย 

3.การกระท าท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลด์ที่เกิดขึ้นในนิทาน คอือะไร 
การกระท าท่ีเหมาะสม  คือ ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปใช้ 
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม คือ เชื่อง่าย ไม่ตรวจสอบข้อมูล 
4.จุดส าคญั หรือจุดเน้นของเรื่องคืออะไร 
 ปูาดาวน าสตูรยาผีบอกไปท าตาม  แต่ลุงหมายตรวจสอบข้อมูลก่อน 
 

ใบงานที ่4 
“นิทานเครือข่ายสังคมออนไลน์” 
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ภาคผนวก ก.   
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ครั้งที่......... 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………………. 

กลุ่ม............................................................................................................ 

วันที่.......เดือน..................................พ.ศ.................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

         ชื่อ-สกุล 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รวม ระดับคะแนน 
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ผู้สังเกต   

            ผู้น ากิจกรรม 
            .......................... 

เกณฑ์การประเมิน   
80-100  = 4 = ดีมาก 
70-79    = 3 = ด ี
60-69    = 2 = ดีปานกลาง 
50-59    = 1 = ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0-49      = 0 = ต่ ากว่าเกณฑ ์
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ภาคผนวก ข. 

       แบบประเมินผลงานกลุ่ม ครั้งที่......... 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ่ม.................................................................................................................................................... 

วันที่.......เดือน..................................พ.ศ...........................เวลา......................ชั่วโทง 

 

ชื่อ-สกุล ผลงาน การเห็นคุณค่าของงาน 
ความสะอาด

เรียบร้อย 
ความถูกต้อง ความคิด

สร้างสรรค์ 
ความ
ร่วมมือ 

ตรงต่อเวลา ความตั้งใจ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ต้องปรับปรุง 
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ภาคผนวก ค. 
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มวัยท างาน 

เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ค าชี้แจง : 
 แบบประเมินนี้ ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ทักษะและการปฏิบัติด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและประชาชนกลุ่มวัยท างานที่อยู่ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในเรื่อง การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 7 ข้อ 
ตอนที่ 2 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 36 ข้อ 
ตอนที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 4 : พฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จ านวน 3 ข้อ 
 ข้อมูลที่ได้จะน ามารวบรวมและวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ทราบระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มวัยท างาน ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบ จึงขอให้ท่านตอบข้อค าถามตามความเป็นจริง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพ ให้
อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยท างานเกิดทักษะและมีการปฏิบัติทางสุขภาพได้ถูกต้องต่อไป 
ค านิยาม : 
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยท างานมีความสามารถและ
ทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ กล้าซักถาม ตัดสินใจเลือกปฏิบัติเพ่ือการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนน าไปปฏิบัติตามเพ่ือ
การมีสุขภาพท่ีด ี
 พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยท างานมีการปฏิบัติตัวเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อคนในชุมชน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
     รหัส.........................................................................  

   ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน............................................  ชื่อต าบล................................................. 
    ชื่ออ าเภอ.....................................................  ชื่อจังหวัด................................................ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เลขที่บัตรประชาชน              
2. ท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

       1. เป็น  2.ไม่เป็น 
3. เพศ   1.ชาย  2. หญิง  
4. วัน/เดือน/ปีเกิด          
5. ท่านมีโรคประจ าตัว 

 

 

 

ก่อนด าเนินการ

ด าเนินกาหลังด าเนินการ 
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1.  โรคเบาหวาน  2.  โรคความดันโลหิตสูง 
3.   โรคหลอดเลือดหัวใจ  4.  โรคไต 
5.   อ่ืนๆ.......................................... 

ตอนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับตัวท่าน 
ข้อที่ ข้อค าถามประเมินจาก การรับรู้ ความรู้สึก ความเชื่อมั่น 

ความสามารถ หรือทักษะด้านสุขภาพของตนเอง 
ระดับความเป็นจริงตรงกับตัวท่าน 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
1. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

เพ่ือลดปัญหาสุขภาพที่ฉันกังวลอยู่ได้ 
5 4 3 2 1 

2. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องได้จากหลายแหล่ง 
เช่น จากผู้รู้ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

3. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงใคร 5 4 3 2 1 
4. ฉันสามารถไปพบแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข หรือผู้

ให้บริการในด้านสุขภาพของฉัน 
5 4 3 2 1 

5. ฉันมั่นใจว่า แหล่งบริการสุขภาพที่ฉันเลือกใช้นั้น สามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของฉัน 

5 4 3 2 1 

6. ฉันสามารถสืบค้น หาแหล่งบริการสุขภาพได้ตรงกับสภาพ
ปัญหาที่ฉันหรือคนในครอบครัวของฉันเป็นอยู่ 

5 4 3 2 1 

ความเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ      
7. ฉันรู้และเข้าใจในค าอธิบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเรื่อง

โรค อาการหรือการดูแลสุขภาพและบริการจากผู้ให้บริการ
สุขภาพได้ 

5 4 3 2 1 

8. ฉันอ่านด้วยความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือ เอกสารหรือแผ่นพับ โปสเตอร์ ผลการตรวจสุขภาพท่ี
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปูองกันโรคได้ 

5 4 3 2 1 

9. ฉันรู้และเข้าใจในข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
นิตยสาร เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

10. ฉันรู้และเข้าใจในข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์ เช่น อินเตอร์เน็ต ยูทูป โปรแกรมใช้งานบนมือถือ 
(แอพพลิเคชั่น) แท็ปเล็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

11. ฉันสามารถเข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ ที่น าเสนอในลักษณะ
รูปภาพหรือสัญลักษณ์ เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ 

5 4 3 2 1 
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ข้อที่ ข้อค าถามประเมินจาก การรับรู้ ความรู้สึก ความเชื่อมั่น 
ความสามารถ หรือทักษะด้านสุขภาพของตนเอง 

ระดับความเป็นจริงตรงกับตัวท่าน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เครื่องหมายต่างๆ ในแหล่งบริการสุขภาพหรือในสถานที่
ต่างๆ ได้ 

12. ฉันอ่านและเข้าใจในค าอธิบายต่างๆ บนฉลากอาหารหรือยา 
ถึงวิธีการกิน การใช้ ส่วนผสม วันหมดอายุ และประโยชน์ที่
ได้รับ 

5 4 3 2 1 

กำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ      
13. ฉันสามารถบอกเล่าข้อมูลสุขภาพของฉันให้หมอ พยาบาล

หรือคนอ่ืนรับรู้และเข้าใจสุขภาพของฉันได้ 
5 4 3 2 1 

14. ฉันกล้าที่จะซักถามสิ่งที่ฉันกังวล หรืออยากรู้กับผู้ให้บริการ
สุขภาพได้ 

5 4 3 2 1 

15. ฉันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวทางปฏิบัติตน
เกี่ยวกับสุขภาพกับผู้ให้บริการสุขภาพได้ 

5 4 3 2 1 

16. ฉันสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกับผู้รู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือให้หายสงสัยได้ 

5 4 3 2 1 

17. เมื่อฉันได้รับหรือได้ยินมาจากผู้อื่น ฉันกล้าซักถามสิ่งที่ฉัน
สงสัยจากผู้ให้บริการสุขภาพ 

5 4 3 2 1 

18. ฉันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการสุขภาพ
ได้ เพ่ือให้ฉันได้รับข้อมูลหรือการบริการที่เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวันของฉัน 

5 4 3 2 1 

การตัดสินใจด้านสุขภาพ      
19. ฉันมักเปรียบเทียบข้อมูลด้านสุขภาพจากหลายแหล่งนั้น

ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือท าตาม 
5 4 3 2 1 

20. เมื่อมีข้อมูลด้านสุขภาพใหม่ๆ เข้ามา ฉันจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นก่อนตัดสินใจเชื่อหรือท า
ตาม 

5 4 3 2 1 

21. เมื่อฉันเห็นโฆษณาสินค้าและสนใจในสินค้านั้น ฉันจะหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้ 

5 4 3 2 1 

22. ฉันน าข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมาใช้
ประกอบการยืนยันข้อมูลนั้น ก่อนตัดสินใจเชื่อและท าตาม 

5 4 3 2 1 

23. ฉันมักตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการสอบถาม 5 4 3 2 1 
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ข้อที่ ข้อค าถามประเมินจาก การรับรู้ ความรู้สึก ความเชื่อมั่น 
ความสามารถ หรือทักษะด้านสุขภาพของตนเอง 

ระดับความเป็นจริงตรงกับตัวท่าน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

จากผู้รู้ด้านสุขภาพนั้น ก่อนที่จะน าข้อมูลไปใช้หรือท าตาม 
24. ฉันใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อดีข้อเสียของข้อมูลสุขภาพที่

ได้รับจากบุคคลหรือสื่อต่างๆก่อนที่จะปฏิบัติตาม 
5 4 3 2 1 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง      
25. ฉันน าข้อมูลความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพของฉัน ไปใช้ใน

การปูองกันการเจ็บปุวยของตนเอง 
5 4 3 2 1 

26. ฉันควบคุม ก ากับสุขภาพตนเอง เช่น ชั่งน้ าหนัก ตรวจ
สุขภาพประจ า มองโลกในแง่บวก ลดอาหารท าลายสุขภาพ 
ออกก าลังกายเสมอ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

27. ฉันหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายและอารมณ์ของ
ตนเอง จิตใจตนเอง เพ่ือคอยก ากับสุขภาพตนเองให้ดีเสมอ 

5 4 3 2 1 

28. ฉันวางแผนท ากิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของฉัน 5 4 3 2 1 
29. ถึงแม้ฉันจะมีงานยุ่ง แต่ฉันก็สามารถแบ่งเวลาเพื่อดูแล

สุขภาพตนเองได้ 
5 4 3 2 1 

30. ฉันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ฉันอยู่ในสถานที่
เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดีได้ 

5 4 3 2 1 

การบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ      
31. ฉันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรือประสบการณ์สุขภาพ

ของฉันให้ผู้อื่นท าตาม 
5 4 3 2 1 

32. ฉันชักชวนให้ผู้อ่ืนลดการกระท าท่ีเป็นโทษต่อสุขภาพของ
เขาได้ 

5 4 3 2 1 

33. ฉันชักชวนให้ผู้อ่ืนเพิ่มการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของเขาได้ 

5 4 3 2 1 

34. ฉันกล้าเตือนผู้อ่ืนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ไม่ให้
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ลดรับประทานอาหาร หวาน มัน 
เค็ม เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

35. ฉันเสนอทางเลือกเพ่ือสุขภาพที่ดีให้กับผู้อ่ืน เช่น เพ่ิมผัก
ผลไม้ลดโรค เลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงปุวยโรควัณโรค เป็น
ต้น 

5 4 3 2 1 

36. ฉันมักจูงใจให้ผู้อื่นหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น ลดรายจ่ายต่อการรักษาพยาบาล  จะได้อยู่กับลูกหลาน

5 4 3 2 1 
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ข้อที่ ข้อค าถามประเมินจาก การรับรู้ ความรู้สึก ความเชื่อมั่น 
ความสามารถ หรือทักษะด้านสุขภาพของตนเอง 

ระดับความเป็นจริงตรงกับตัวท่าน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไปนานๆ ถ้าหมัน่ดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
 
ตอนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันวัณโรคในชุมชน 
           โปรดท าเครื่องหมาย หรือ  ล้อมรอบตัวเลือก ก ข ค ง ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดคือ ประโยชน์ของการใช้ยาถูกต้องที่สุด 
    ก. รักษาโรคให้หายขาด 
   ข. รักษา และควบคุมหรือบรรเทาอาการ 
    ค. ใช้ยาในการปูองกันโรค 
   ง. รักษาโรค บรรเทาอาการ และป้องกันโรค 

2. ข้อใดคือ ยาแผนโบราณ 
    ก. ตับปลา 
    ข. ยาธาตุบรรจบ 
   ค. ดีเกลือ 
    ง. ว่านหางจระเข้ 

3. ยาแก้ไอ จัดเป็นยาประเภทใด 
    ก. ยาสามัญประจ าบ้าน 
    ข. ยาแผนโบราณ 
    ค. ยาสมุนไพร 
    ง. ยาอันตราย 

4.ฉลากที่ปิดข้างขวดมีประโยชน์อย่างไร 
ก.ท าให้ทราบวันผลิตและวันหมดอายุ 
ข.ท าให้ทราบชื่อยา ผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้และค าเตือน 
ค.ท าให้ทราบชื่อยาและชื่อผู้ผลิตเท่านั้น 
ง.ท าให้ทราบชื่อยา วันผลิตและวันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิต ผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้และค า
เตือน 

5. ข้อใดใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    ก. ยาชนิดเดียวกัน ทุกคนในครอบครัวกินได้ในปริมาณท่ีเท่ากัน 
    ข. ยาแต่ละชนิด มีชื่อทางยากับชื่อทางการค้าเป็นชื่อเดียวกัน 
    ค. การใช้ยาทุกครั้งต้องได้รับการแนะน าจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อน 
   ง. ใช้ยาเกินขนาดเป็นอันตรายได้  แต่ใช้น้อยไม่เป็นไร 

6. ข้อใดเป็นการรับประทานยาหลังอาหารไม่ถูกต้อง 
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ก. รับประทานพร้อมกับอาหาร 
ข. รับประทานยาหลังอาหารทันที 
ค. รับประทานยาหลังอาหาร 15 นาที 
ง. รับประทานยาหลังอาหาร 30 นาที 

7. ข้อใดคือ การใช้ยาก่อนอาหารอย่างถูกต้อง 
    ก. รับประทานยาก่อนอาหาร 5   นาที 
    ข. รับประทานยาก่อนอาหาร 10 นาที่  
    ค. รับประทานยาก่อนอาหาร 20 นาที 
    ง. รับประทานยาก่อนอาหาร 30 นาที 

8. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้าม ส าหรับผู้ที่รับประทานยาก่อนนอน 
    ก. ขับรถ 
    ข. อ่านหนังสือ 
    ค. ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร 
    ง. เดินริมน้ า 

9. การที่รับประทานยาแล้วโรคไม่หาย คือ อาการใด 
    ก. ดื้อยา 
    ข. ใช้ยาเกินขนาด 
    ค. ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ 
    ง. ใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน 

10. ข้อใดไม่ใช่อาการแพ้ยา 
    ก. ท้องเสีย 
    ข. อาการคัน  
    ค. หายใจไม่สะดวก 
   ง. ความดันโลหิตต่ า 

11. ใครเก็บรักษายาได้อย่างถูกต้อง 
    ก. หนูนาเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น 
    ข. แตงโมเก็บยาเรียงตามขนาดของขวดยา 
    ค. ส้มแยกเก็บยาน้ าและยาเม็ดไว้คนละชั้น 
    ง. ชมพู่แยกเก็บยาส าหรับใช้ภายในและใช้ภายนอก 

12. ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้สมุนไพรที่ปลอดภัย 
    ก. แต่ละส่วนของสมุนไพร เช่น  ราก ดอก ใบ มีฤทธิ์ในการรักษาที่ไม่เท่ากัน 
    ข. สมุนไพรบางชนิดต้องมีส่วนผสม จึงจะมีผลต่อการรักษา 
    ค. สมุนไพรหากใช้ขนาดน้อยๆก็จะรักษาไม่ได้ผล  แต่หากใช้มากก็อาจเกิดอันตรายได้ 
    ง. สมุนไพรที่มีชื่อเหมือนกัน  มีคุณสมบัติเหมือนกัน 

13. หากท่านอยากแนะน าเพ่ือนให้ทานยาสมุนไพร ท่านจะแนะน าอย่างไรเพ่ือปูองกันอันตรายจากการใช้สมุนไพร 
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    ก. ไม่ควรกินยาตัวเดียวทุกวันเป็นเวลานานๆเกินหนึ่งเดอืนจะท าให้เกิดพิษสะสมได้ 
    ข. ปริมาณการใช้สมุนไพรสามารถใช้ได้ในปริมาณที่เท่ากัน กๆับคนทุกวัยแม้กระทั่งเด็กอ่อนและคนชรา  
    ค. ในครั้งแรกของการกินสมุนไพร สามารถกินตามปริมาณที่ก าหนดได้ 
    ง. ความเข้มข้นของยาสมุนไพร ไม่มีผลต่อร่างกาย 

14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับยา 
    ก. ยามีแต่โทษ 
    ข. ยาให้แต่ประโยชน์ 
    ค. ยามีทั้งประโยชน์และโทษ 
    ง. ยาใช้รักษาโรคได้บางชนิด 

15. ท่านจะเลือกปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก ก่อนใช้ยาทุกครั้ง 
    ก. รับประทานน้ ามากๆ 
    ข. อ่านฉลากยา 
    ค. เขย่าขวด ดูสีของยา  
   ง. ใช้ยาก่อน แล้วค่อยอ่านฉลาก      
  
ตอนที่ 4 พฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในชอ่ง  ของแต่ละข้อความท่ีตรงกับการปฏิบัติของท่านในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา 
 ทุกครั้ง        หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นทุกครั้ง 
 บ่อยครั้ง       หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นมากกว่าร้อยละ 50 
 น้อยครั้ง      หมายถึง ท่านปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นน้อยกว่าร้อยละ 50 
 ไม่ปฏิบัติ      หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตรงกับข้อความนั้นเลย 
 

ข้อปฏิบัติ ความถี่ในการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

(100%) 
บ่อยครั้ง 
(>50%) 

น้อยครั้ง 
(<50%) 

ไม่ปฏิบัติ 
(0%) 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     
1. ฉันอ่านฉลากยาให้เข้าใจทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจใช้ยา 4 3 2 1 
2. เมื่อปุวย ฉันกินยาของผู้อ่ืนที่มีอาการคล้ายกัน โดย

ไม่มีค าสั่งจากแพทย์ 
1 2 3 4 

3. ฉันหยุดกินยาปฏิชีวนะเม่ือรู้สึกว่าอาการดีขึ้น 
แม้ว่าจะยังกินยาไม่ครบตามก าหนดก็ตาม 

1 2 3 4 

 
   
                    ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 

100% 

   0% 

 50% 
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ที่ปรึกษา 
 

ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์   ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายชาญยุทธ์   พรหมประพัฒน์   ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา 
รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
คณะผู้จัดท า 

 
นางสาวมะลิ  ไพฑูรย์เนรมิต กองสุขศึกษา 
นางสุภัชญา  ยศประกอบ  กองสุขศึกษา 
นางพิณญาดา อ าภัยฤทธิ์  กองสุขศึกษา 

 
 
 

ผู้จัดพิมพ์   กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง    
จังหวัดนนทบุรี  11000 
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