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คํานํา 
รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ  2558 เรื่อง โครงการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนเพื่อการดแูลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย
โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง และ 2) การรณรงค์และให้ความรูด้า้นการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านประชาชนในชมุชน ซึ่งกลุ่ม
วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติมีแผนที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานไปสู่ชุมชนมากขึ้น โดยรายงานฉบับนี้ 
ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการ ผลการดําเนินงาน ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถปุระสงคแ์ละ
ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ พรอ้มทั้งภาคผนวกซึ่งประกอบดว้ยภาพกิจกรรมในโครงการ   
แบบบันทึกการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง ตัวอย่างสือ่ใหค้วามรู้และ
แผ่นพับให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนชื่อและทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได้ของผู้ร่วม
โครงการ   

คณะผู้ดําเนินโครงการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการดําเนินโครงการฉบับนี้ จักเป็นแนวทางในการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนเปน็กรณีศึกษาแก่ผู้ดําเนินโครงการในปีถัดไป เพื่อใหโ้ครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็น
ประโยชนต์อ่ไป  

ท้ังนี้คณะผู้ดําเนินโครงการ ใคร่ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าทีค่ณะเภสชัศาสตร์ ที่ให้ความ
ร่วมมือจนกระทั่งการดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงด้วยด ีและขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้จัดสรร
งบประมาณให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณการให้บริการวิชาการประจําปี 2558 เพื่อดําเนินโครงการในครั้งนี้ 
 
 
          คณะผู้ดําเนินโครงการ 
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สารบัญ 
 หน้า 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
รายละเอียดของโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- แผนการดําเนินงาน 
- กําหนดการประชมุของโครงการ 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน  
การบูรณาการกับการวิจัย  
ผลการดําเนินงาน  
ข้อเสนอแนะ   
ภาคผนวก   
- ภาพกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่บ้าน   
- ภาพกิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคผ่านประชาชนในชุมชน  
- แบบบันทึกการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง   
- ตัวอย่างสือ่ใหค้วามรู้และแผน่พับให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์การคุม้ครองผู้บริโภค   
- ชื่อและทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได้ของผู้ร่วมโครงการ    
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รายละเอียดของโครงการ 

หลกัการและเหตุผล   
จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่เปลี่ยนตามสภาพจากเดิม ทําให้พฤติกรรมของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่นพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ร่วมกับสภาวะที่เกิดมลพิษทางอากาศ นําไปสู่ระบบการทํางานต่างๆ ของร่างกายที่เสื่อมโทรมลง และ
มีโอกาสท่ีจะเจ็บป่วยได้ง่ายมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็นโรคเรื้อรังที่กําลังเป็นปัญหา
สาธารณสุขทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งจากการประมาณการณ์พบว่า มีผู้ป่วยอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรัง เป็นร้อยละ 5 ของประชากรไทย โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วย เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การสูบบุหร่ี ซึ่งเป็นสาเหตุ
สําคัญที่สุดของโรคนี้ พบว่ามากกว่าร้อยละ 75.4 ของผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังเกิดจากการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ 
มลภาวะทั้งในบริเวณบ้าน ที่ทํางาน และท่ีสาธารณะ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร (biomass 
fuel) และสําหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรต่าง ๆ (diesel exhaust) ก็เป็นสาเหตุที่สําคัญของโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง
เช่นเดียวกัน 

ท้ังนี้ พบว่าการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ประกอบกับภาวะโรคที่ทําให้เกิดการ
เจ็บป่วยหรือการตาย ส่งผลกระทบทําให้เกิดความสูญเสียในด้านคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องให้
ความสําคัญกับการป้องกัน, การตรวจวินิจฉัย, การรักษาและการควบคุมโรคเป็นอันดับแรก  

จากข้อมูลในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา พบว่ามีประชากรที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ มากกว่า
ร้อยละ 50 ที่ได้รับการดูแลรักษาต่ํากว่ามาตรฐาน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการดูแลต่ํากว่า
มาตรฐานนั้น ได้แก่ ความไม่สอดรับของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทําให้เกิด
แนวคิดต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จําเป็น 6 
องค์ประกอบ คือ (1) ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน (2) หน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ (3) การสนับสนุนการ
ดูแลตนเอง (4) การออกแบบระบบการให้บริการ ที่ประกอบด้วย การค้นหาและการคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงตาม
เกณฑ์ที่กําหนด (5) ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ และ (6) ระบบข้อมูลทางคลินิก เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา 

นอกจากนี้ ในสภาวะปัจจุบันมียาและผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายรูปแบบจํานวนมากออกสู่ท้องตลาด 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ในจํานวนนี้มีผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จํานวนหนึ่ง ที่มุ่งส่งเสริมการขายโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนอย่างไม่เหมาะสม ด้วยการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และมัลติมีเดีย เป็นเหตุให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบางผลิตภัณฑ์อาจก่อนให้เกิดโทษจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือสูญเสีย
โอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพของตนอย่างถูกต้อง กอปรกับมีผลิตภัณฑ์สุขภาพจํานวนหนึ่ง ท่ีพบว่าไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหรือไม่มีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้าง รวมถึงมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นเหตุให้มีผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหาย  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความ
พร้อมทั้งทางด้านแหล่งข้อมูลและบุคลากรท่ีจะให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว 
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จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ 
รพ.สต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เคยดําเนินงานโครงการนําร่องมาแล้วใน
ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งโครงการได้รับการสนุนงบประมาณจาก คภ.สสส. และเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ท้ังนี้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการคุ้มครองผู้บริโภคน้ี จะ
ประกอบด้วยการดําเนินกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดก้ันเรื้อรัง และ 2) การรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านประชาชนในชุมชน ซึ่งกลุ่มวิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติมีแผนท่ีจะขยายกลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานไปสู่ชุมชนมากขึ้น โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
โครงการนี้ จะเป็นการเปิดบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดในการ
รักษาด้วยยา และพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยใน รพ.สต. ซึ่งจะสามารถ
เป็นแหล่งดูงานของโรงพยาบาลอื่น และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความย่ังยืนได้   
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อให้การบรบิาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รังด้วยการออกเยี่ยมบ้าน  
2. เพื่อการรณรงค์ให้เกดิองค์ความรู้ในการเฝา้ระวังผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยในชุมชน  
3. เพื่อให้เกดิการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะเภสัชศาสตรแ์ละแหล่ง

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านชุมชนของนักศึกษา (รพ.สต.) 
กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

• ผู้รับบริการ ไดแ้ก่ ผู้ป่วยทีม่ารับบริการ รพ.สต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวดั
อุบลราชธานี ได้แก่ รพ.สต.เมอืงศรีไค, รพ.สต.บัววัด 

• ประชาชนในพืน้ที่ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอบุลราชธานี ไดแ้ก่ รพ.
สต.เมอืงศรีไค, รพ.สต.บัววัด 

• ผู้ให้บริการ ไดแ้ก่ คณาจารย ์และนักศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวนผู้รว่มโครงการ 

• จํานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ทีรั่บการออกเยี่ยมบ้านเพื่อการบริบาลเภสัชกรรม ในพื้นท่ี 
รพ.สต. ในเครอืข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไดแ้ก่ รพ.สต.เมอืงศรีไค, รพ.
สต.บัววัด จํานวน 30 ราย     

• ประชาชนในพืน้ที่ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ รพ.
สต.เมอืงศรีไค, รพ.สต.บัววัด จํานวน 100 ราย       
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การดําเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธกีารดําเนินงานโครงการฯ) 
1. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

 

กิจกรรม 
2557 2558 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม/วิธีการ              

1. นําเสนอโครงการ
เพ่ือเสนอขอรบั
จัดสรรงบประมาณ 

             

2. ประชมุผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการ
เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน และ
กําหนดเป้าหมาย 

/             

3. ตดิตอ่
ประสานงานกับ รพ.
สต. ท่ีจะเข้าไป
ดําเนินกิจกรรม 

/             

4. การดําเนิน
กิจกรรม 
- การบริบาลทาง
เภสัชกรรมโดยการ
ออกเยี่ยมบ้าน 
- การรณรงคแ์ละให้
ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บรโิภค
ผ่านประชาชนใน
ชุมชน 

 / / / / / / / / / /   

5. การประเมนิผล
การดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์
โครงการและตวัชี้วัด
ความสําเร็จของ
โครงการ 

          / /  
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กิจกรรม 
2557 2558 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. สรุปผลการ
ดําเนินงาน และ
จัดทํารายงาน 

           /  

 
 

กิจกรรม 

2557 2558 รวม 
เงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
แผนเงิน  
(บอกจํานวนเงินท่ีมี
แผนจะใช้ในแต่ละ
ไตรมาส) 

1. ค่าใช้สอย   
รวม 20,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ รวม 
16,500 บาท 
 

1. ค่าใช้สอย  
รวม 20,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ รวม 
16,500 บาท 
 

1. ค่าใช้สอย   
รวม 20,000 บาท 
 

1. ค่าใช้สอย   
รวม 17,000 บาท 
 

110,000 
บาท 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน     ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
 
ร่างกําหนดการ 
1. กิจกรรมใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมแกผู่ป้่วยผู้ปว่ยโรคปอดอุดกัน้เรื้อรังท่ีบ้าน จํานวน 3 ครั้งการติดตาม/ราย 
ในพืน้ที ่รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ีได้แก ่รพ.สต.เมืองศรไีค, รพ.สต.
บัววัด  

กิจกรรม / หวัข้อ 
รายชื่อคณาจารย์ที่ให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม 

1. ค้นหาปัญหาดา้นยาพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา   
2. การให้ความรู้และให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยด้านโรค, ยา และการ

ปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม   
3. การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาและการทบทวนการใช้ยา

เทคนิคพิเศษ   
4. การทบทวนวันนัด (next visit)  

อ.ภก.พีระวัฒน์ จินาทองไทย 
อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว 
ผศ.ดร.นอ้งเลก็ คุณวราดิศัย 
อ.ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
อ.ดร.สุทธาสิน ีสุวรรณกุล 
อ.ภก.ณัฐวัฒน ์ตีระวัฒนพงษ ์ 
อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร 
อ.ภญ.จีริสดุา คําสีเขียว 
อ.ภก.ธีระพงษ์ มนตม์ธุรพจน ์
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2. กิจกรรมการรณรงคแ์ละให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคผ่านประชาชนในชุมชน 
- กําหนดใหม้ีกิจกรรมรณรงค์และให้ความรูด้า้นการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านประชาชนในชมุชน  
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับในการดําเนินโครงการฯ :  
1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านยาจากคณาจารย์และเภสชักรที่เข้าร่วมโครงการ ทําให้เกดิความปลอดภัยในการใช้ยา

และได้รับประโยชนส์ูงสดุจากการรักษาด้วยยา 
2. คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีสัมพันธภาพที่ดีตอ่กัน 

ก่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวชิาการระหว่างบุคลากรสาธารณสุข และเกดิความร่วมมอืกันใน
ด้านต่างๆ ท้ังด้านวิชาการ วชิาชีพ และงานวิจัย 

3. ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทเภสัชกรเชิงรุกในงานสร้างเสริมสุขภาพชมุชน ด้านการบริบาลเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยโรคเรือ้รงัและการคุม้ครองผู้บริโภคและสาธารณสุข ตลอดจนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหายาและผลติภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน 

 
ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชีว้ัด หนว่ย ค่าเป้าหมาย 

จํานวนผู้ป่วยท่ีได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม  คน 30   
ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ คน 100   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80   
ระยะเวลาในการดําเนินงาน  เดือน 8   

 
ตัวชีว้ัดตามเกณฑป์ระกันคณุภาพ 
แผนการบูรณาการกับการเรยีนการ

สอน 
ลักษณะการบรูณาการ ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 

วิชา ......เภสชักรรมชมุชน........ 
หลกัสูตร .....เภสัชศาสตรบณัฑิต... 
นักศกึษาชั้นปทีี่  4  

- การนํานักศึกษาออกพื้นที่เพื่อร่วม
ให้บริการวิชาการตามที่กําหนด 
- ให้นักศึกษาศกึษาจากกรณีศึกษา
ผู้ป่วยจริง เก็บข้อมลูปัญหาการใช้ยา
และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
- อาจารย์ท่ีออกไปปฏิบัติงาน ณ 
แหล่งฝึก นําตวัอย่างกรณีศึกษาจาก
ผู้ป่วยจริงมาใช้ในการเรียนการสอน 

- ร้อยละของนกัศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการ 
- จํานวนกรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริง
ที่นักศึกษาได้เก็บข้อมลูและวาง
แผนการแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา 
- จํานวนกรณศึีกษาจากผู้ป่วยจริง
ที่นํามาปรับใชใ้นการเรียนการสอน 

วิชา ......เภสชัศาสตร์นิเทศ........ 
หลกัสูตร .....เภสัชศาสตรบณัฑิต... 
นักศกึษาชั้นปทีี่  1  

- การนํานักศึกษาออกพื้นที่เพื่อ
รณรงค์และใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่  
 

- ร้อยละของนกัศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการ 
- จํานวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 



6 
 

 

งบประมาณ (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน * 20 บาท/คน/ครั้ง * 1 ครั้ง)            2,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 80 บาท/คน/ครั้ง * 1 ครั้ง)            8,000 บาท  
- ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมนอกเวลาราชการ   
  (อตัรา 600 บาท/คน/คร้ัง * 10 คน * 3 คร้ัง)         18,000 บาท  
- ค่าพาหนะผูป้ฏิบัติงาน (อตัรา 2,500 บาท/เที่ยว/คัน * 5 คร้ัง * 2 คัน)        25,000 บาท  
- ค่าจัดทําสือ่ไวนิลและค่าถ่ายเอกสาร     14,000 บาท  

1.2 หมวดค่าวัสด ุ รวม 33,000 บาท  
-  ค่าวัสดุสํานกังาน เช่น แฟม้ กระดาษ ปากกา               5,000 บาท  
-  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ซีดีรอม, external hard drive             5,000 บาท  
-  ค่าวัสดโุฆษณาประชาสัมพันธ์                          3,000 บาท  
-  ค่าวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เคร่ืองวัดสมรรถภาพปอด   20,000 บาท  

 
  รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)   

              หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถนํามาถัวเฉล่ียกันได ้  
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ผลการดําเนนิงาน 

 
1.  กิจกรรมให้บริบาลทางเภสัชกรรมแกผู่้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังที่บ้าน  

- กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมให้บริบาลทางเภสัชกรรมแกผู่้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังทีบ้่าน ในเขตพืน้ที่ 
ตําบลเมอืงศรีไคและพื้นท่ีตําบลบัววัด ที่ถูกบูรณาการเข้ากับรายวิชาเภสัชกรรมชมุชน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 จํานวน 92 คน จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน (โดยมีอาจารย์เป็นผูดู้แลและให้คําแนะนํา จํานวน 1 
คน/กลุ่ม) เพ่ือให้การบริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จํานวน 1 คน  

- มีผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรือ้รัง จํานวน 15 คน ท่ีไดรั้บการบริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเย่ียมบ้าน เป็น
ผู้ป่วยในเขตพืน้ที่ตําบลบัววัด จํานวน 9 คน และ เป็นผู้ป่วยในเขตพื้นทีต่ําบลเมอืงศรีไค จํานวน 5 คน 

- ผู้ป่วยทั้งหมด ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน จํานวน 2 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 - 31 มนีาคม 2558 

- ขั้นตอนการเยีย่มบ้าน มี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ก่อนออกเยี่ยม, ขั้นตอนขณะเยี่ยมบ้าน และขั้นตอนหลังการ
เย่ียมบ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรัง ในพื้นท่ี ตําบลบัววัดและตําบลเมืองศรีไค เป็นดัง
ตารางท่ี 1  

ขั้นก่อนออกเยีย่ม 
1. เตรียมขอ้มูลผูป่้วย สมาชิก

ในครอบครัว 
2. เตรียมแผนที่บ้านผู้ป่วย 
3. นัดหมายผู้ป่วย 
4. เตรียมอุปกรณก์ารเยี่ยม

บ้าน เช่น Peak Flow 
Meter 

 

ขั้นตอนขณะเยี่ยมบ้าน 
1. ค้นหาปัญหาดา้นยาพร้อมหา

แนวทางแก้ปัญหา   
2. การให้ความรู้และให้

คําปรึกษาแก่ผูป่้วยด้านโรค, 
ยา และการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสม   

3. การประเมินความร่วมมือใน
การใช้ยาและการทบทวน
การใช้ยาเทคนคิพิเศษ   

4. การทบทวนวันนัด (next 
visit) 

ขั้นตอนหลังการเยี่ยมบ้าน 
1. อภิปรายร่วมกับ

อาจารย์ประจาํกลุ่ม 
2. สรุปปัญหาและแนว

ทางแก้ไข 
3. ทํา SOAP  
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ตารางที่ 1 ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง ในพื้นที่ ตําบลบัววัดและตําบลเมอืงศรีไค 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
PEFR CAT score mmRC 

ปัญหาที่พบจากการออกเยี่ยมบ้าน กิจกรรมที่ไดท้ํา 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1 นายสายสมร   
ส่องแสง 

430 430 16 16 1 1 - ผู้ป่วยขาดนัด/ไมไ่ด้รับยาต่อเนื่อง: สาเหตุเนื่องจาก
ไม่ว่าง,ทํางาน 

- ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวการจัดการเมื่อเกิดผล
ข้างเคียงจากการใช้ยา: เมื่อเกิดความรู้สึกขมคอ ก็
จะหยุดใช้ยา 

- ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o ผู้ป่วยไม่ใช้ยา จากผลข้างเคียงของยา 
o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะรู้สึกว่าอาการดี

ขึ้นแล้วก็หยุดใช้ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

-  พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ 

-  แนะนําให้กลับไปพบแพทย์และรับการรักษา
ต่อเนื่องแนะนําวิธีการรับประทานยาที่
ถูกต้อง 

-  แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

-  แนะนําวิธีจัดการเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา 
-  อื่นๆ : แนะนําใหผู้้ป่วยค่อยๆ ลดการสูบบุหรี่

ลง แล้วหยุดสูบบุหรี่ 

2 นายพิทยา   
แสงอรุณฉาย 

220 220 31 32 3 3 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o ใช้ผิดเทคนิค: รับประทานยาไม่ถูกต้องจาม

แพทย์สั่ง เพราะไม่เข้าใจวิธีรับประทาน 

-  แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 
- อื่นๆ: ให้กําลังใจผู้ป่วย 

3 นายเหล็ง  
วงมาเกษ 

260 220 16 16 2 2 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะลืมใช้ยา 
o ใช้ผิดเทคนิค เพราะการกดยาไมส่ัมพันธ์กับ

การสูดยา 

-  แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 

-  แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

4 นายสี   
ติ่งสีทา 

385 405 0 2 0 0 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะไม่ตระหนักถึง

ประโยชน์จากการใช้ยาxanthium® 
o ใช้ผิดเทคนิค เพราะการกดยาไมส่ัมพันธ์กับ

การสูดยา 

- แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 
- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล PEFR CAT score mmRC ปัญหาที่พบจากการออกเยี่ยมบ้าน กิจกรรมที่ไดท้ํา 

5 นายแปลง   
พรมสร 

200 200 30 30 3 3 - ผู้ป่วยขาดนัด/ไมไ่ด้รับยาต่อเนื่อง: สาเหตุเนื่องจาก
ผู้ป่วยทําใบนัดหาย และไม่อยากไปรพ.อยู่แล้ว 
เพราะรอนาน และมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

- ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวการจัดการเมื่อเกิดผล
ข้างเคียงจากการใช้ยา: ไม่บ้วนปากหลังการใช้ยาส
เตียรอยด์ 

- ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะรู้สึกว่าอาการดี

ขึ้นแล้วก็หยุดใช้ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

-  แนะนําให้กลับไปพบแพทย์และรับการรักษา
ต่อเนื่อง 

-  แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 

-  แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

-  แนะนําวิธีจัดการเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา 
- ให้คําแนะนําผู้ดูแล เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูก

ละทิ้ง เพิกเฉย 
-  ประสาน/จัดหาผู้ดูแลด้านยาแก่ผู้ป่วย 
 

6 นายบุญจันทร ์ 
บัวจูม 

300 300 8 8 0 0 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก ่
o ใช้ผิดเทคนิค เพราะการกดยาไมส่ัมพันธ์กับ

การสูดยา 

-  แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

7 นายด ี  
คะรินา 

140 145 12 8 0 1 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะรู้สึกว่าอาการดี

ขึ้นแล้วก็หยุดใช้ 
o ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

- แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 
- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

8 นายสุข   
แสงพิทักษ์ 

290 350 6 3 4 1 - ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับโรค 
- ผู้ป่วยมีปัญหาด้านยา   

o ผู้ป่วยพ่นยาเกินขนาดที่ฉลากระบุ 
- ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่

ใช้ผิดเทคนิค เพราะหุบปากไม่สนิททาํให้มียารั่ว
ออกมา 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค 
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรค 

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
PEFR CAT score mmRC 

ปัญหาที่พบจากการออกเยี่ยมบ้าน กิจกรรมที่ไดท้ํา 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

9 พต.ทองสอน   
ก้อนทองด ี

210 220 6 6 0 0 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะรู้สึกว่าอาการดี

ขึ้นแล้วก็หยุดใช้ 
o ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

- แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 
- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 
- อื่นๆ : แนะนําใหผู้้ป่วยค่อยๆ ลดการสูบบุหรี่

ลง แล้วหยุดสูบบุหรี่ 

10 นายสิม  
ขัณฑะวัตร 

250 200 1 2 0 0 - ผู้ป่วยขาดนัด/ไมไ่ด้รับยาต่อเนื่อง เพราะติดธุระไม่
สามารถไปตามนดัได้ 1 ครั้ง 

- แนะนําให้กลับไปพบแพทย์และรับการรักษา
ต่อเนื่อง 

11 นายสัญชาติ  
วงษาสันต์ 

320 320 16 16 1 1 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เพราะรู้สึกว่าอาการดี

ขึ้นแล้วก็หยุดใช้ 
o ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

- แนะนําวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง 
- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 
 

12 นายคํา   
เจริญเชาวน์ 

200 190 28 28 4 4 - ผู้ป่วยขาดนัด/ไมไ่ด้รับยาต่อเนื่อง เพราะไม่มีคนพา
ไป 

- แนะนําให้กลับไปพบแพทย์และรับการรักษา
ต่อเนื่อง 

- ให้คําแนะนําผู้ดูแลเพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูก
ละทิ้ง เพิกเฉย 

- ประสาน/จัดหาผู้ดูแลด้านยาแก่ผู้ป่วย 

13 หลวงพ่อ 
สุพัฒน์ 

500 450 9 10 0 0 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านยา  
o เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยมีอาการ

ปากแห้ง คอแหง้จากการใช้ยาพ่นขยาย
หลอดลม 

- ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวการจัดการเมื่อเกิดผล
ข้างเคียงจากการใช้ยา 

- แนะนําวิธีจัดการเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา 
 

14 นางอุดร  300 300 9 9 1 1 - ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ - เน้นย้ําความสําคัญของความร่วมมือในการใช้
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
PEFR CAT score mmRC 

ปัญหาที่พบจากการออกเยี่ยมบ้าน กิจกรรมที่ไดท้ํา 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

วงมาเกษ o  ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ เนื่องจากลืม ยา ทําให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสําคัญของ
การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 

15 นายสถาพ 
เคนทองด ี

470 430 2 2 0 0 - ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับโรค 
- ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวการจัดการเมื่อเกิดผล

ข้างเคียงจากการใช้ยา โดยผู้ป่วยพ่นยาเสตียรอยด์
เสร็จแล้วไม่บ้วนปาก ใช้วิธีกินน้ําแล้วกลืนลงไป
แทน 

- ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
o ผู้ป่วยใช้ยาไม่สม่ําเสมอ โดยพ่นยาสเตียรอยด์ 

เฉพาะเวลามีอาการ 
o ผู้ป่วยใช้ยาพ่นผิดเทคนคิ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค 
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรค 

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

- แนะนําวิธีจัดการเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา 
- แนะนําเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง 

 
 
หมายเหตุ 
- การแปลผลการประเมินสมรรถภาพปอด (COPD Assessment Test, CAT score) เป็นดังนี้  

o CAT score < 10 คะแนน แสดงว่ามีผลกระทบน้อย   
o CAT score > 10 คะแนน แสดงว่ามีผลกระทบมาก  

- การแปลผล mmRC หรือ Dyspnea score เป็นดังนี้  
o mmRC < 2 ถอืว่าอาการน้อย  
o mmRC ≥ 2 ถือว่าอาการมาก 
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2.  กิจกรรมการรณรงคแ์ละให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคผ่านประชาชนในชุมชน 

- เป็นกิจกรรมรณรงค์และใหค้วามรู้ในการเฝา้ระวังผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไมป่ลอดภัยในชุมชน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของบทบาทเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน ท่ีถูกบูรณาการเข้ากับรายวิชา
เภสัชศาสตร์นิเทศ สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรช์ั้นปีท่ี 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทนําเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกร ตลอดจนเพือ่สรา้ง
ทัศนคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพเภสัชกรรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของเภสัชกรในงาน
สาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกีย่วข้อง  

- กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน จะถูกดําเนินการ
โดยนักศึกษาเภสัชศาสตรช์ั้นปีท่ี 1 จํานวน 110 คน ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 19 - 20 คน กลุ่ม
ละ 1 โครงการ มอีาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน/โครงการ/กลุ่ม เพื่อดําเนินกิจกรรมในโรงเรยีนต้นแบบ ไดแ้ก่ 
รร. บ้านศรีไค และ รร. โนนชาติผดุงวิทย์ ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558  

- ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมรณรงค์และใหค้วามรู้ ในโรงเรียน มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมความพร้อม 
ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการหรือขั้นการดําเนินงานในพื้นที่ ขั้นสรุปผลและประเมินผล  
[1] ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการออกแบบและเขียนโครงการสรา้งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต้นแบบ โดย

นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเลอืกหัวข้อเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการ คิด
รูปแบบการนําเสนอ เน้ือหาการนําเสนอ ตลอดจนการวางแผนเก็บตัวชี้วัดต่างๆ ในการประเมินผล
โครงการ โดยขั้นตอนนี้จะมกีารลงพื้นที่ คัดเลอืกโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาทุก
กลุ่มจะต้องคดิลักษณะและรปูแบบกิจกรรม จัดเตรียมเนือ้หา จัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และหาวิธีการประเมินผล ทั้งนี้จะมีกิจกรรมการประชมุเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกัน
ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ในการเสนอแนะและวิพากษ์โครงการกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพร่วมกันเพื่อเป็นการสะทอ้นผลการออกแบบโครงการก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อดําเนินงานใน
พื้นที่ตอ่ไป  

[2] ขั้นการดําเนินงานในพื้นที่ เป็นขั้นตอนของการนํากิจกรรมท่ีผ่านการวิพากษ์แล้วไปจัดในโรงเรียน
ต้นแบบที่กําหนดไว้ ในวันท่ี 19 มีนาคม 2558 

โดยนักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกจิกรรมรณรงคแ์ละใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวังผลติภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชมุชน โดยครอบคลมุหัวข้อตอ่ไปนี ้ 
1. ความหมายของผลิตภัณฑส์ุขภาพและตัวอย่างผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
2. การดูฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร, ยา, เครื่องสําอาง 
3. ผลติภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัยใสใ่จกับสุขภาพ 
4. ผลติภัณฑ์ยา: รู้ทันการใช้ยา นําพาความสุข 
5. ผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอาง: เคร่ืองสําอางใชอ้ย่างไร จึงปลอดภัยกับร่างกาย   
6. รู้เท่าทันการโฆษณา ไม่เป็นเหยื่อผูผ้ลติ 
ซึ่งจะมสีือ่ทีใ่ช้เป็นสื่อวดิิทัศน์ แผ่นพับ และสือ่การสอน PowerPoint นอกจากนี้จะมีเกมส์และ
กิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย  

[3] ขั้นสรุปผลและประเมินผล เปน็ขั้นตอนการสรุปและประเมนิผลกิจกรรม  
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วันที่ 19 มีนาคม 2558 
กําหนดการรณรงคแ์ละใหค้วามรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภคผ่านประชาชนในชุมชน 

12.30 น.   เดินทางออกจากคณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12.30 – 13.00 น.  เดินทางถึงโรงเรียนบ้านศรีไค และ รร. โนนชาตผิดุงวิทย์  

จัดเตรียมงานในแตล่ะส่วน  
13.00 – 13.10 น.  ละลายพฤติกรรม และ กิจกรรมสันทนาการ 
13.10 – 13.30 น.  แนะนําวิทยากรและแนะนําตวั พี่ ๆ นักศึกษา  

แจกแบบทดสอบ Pre-test (ให้เวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที) 
เปิด VDO แนะนําคณะ และ VDO เสนอบทบาทเภสัชกร 

13.30 – 14.30 น.  กิจกรรมให้ความรู้ ตอนที่ 1 ครอบคลุมหัวข้อตอ่ไปนี้       
o ความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพและตัวอย่างผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
o การดูฉลากผลติภัณฑ์สุขภาพ ไดแ้ก่ อาหาร, ยา, เครื่องสําอาง 
o ผลติภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัยใสใ่จกับสุขภาพ 

14.30 – 14.40 น.  แจกอาหารว่าง  
14.40 – 15.40 น.  กิจกรรมให้ความรู้ ตอนที่ 2 ครอบคลุมหัวข้อตอ่ไปนี้          

o ผลติภัณฑ์ยา: รู้ทันการใช้ยา นําพาความสุข 
o ผลติภัณฑ์เครือ่งสําอาง: เคร่ืองสําอางใชอ้ยา่งไร จึงปลอดภัยกับร่างกาย   
o รู้เท่าทันการโฆษณา ไม่เป็นเหยื่อผูผ้ลติ 

15.40 – 16.00 น.  สันทนาการและเล่นเกมส์ชิงรางวัล 
16.00 – 16.10 น.  แจกแบบทดสอบ Post-test (ให้เวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที) 
16.00 – 16.30 น.  สรุปกิจกรรมและให้ผู้ร่วมโครงการตอบแบบสอบถามประเมินกิจกรรม 
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การประเมินผลการดําเนินโครงการ 

1. ผลการประเมนิโครงการกิจกรรมให้บรบิาลทางเภสชักรรมแกผู่้ป่วยผูป้่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรงัที่บา้น  
1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  

มีผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรือ้รังที่รับบริการเยี่ยมบ้านทั้งหมด 15 คน เป็นเพศชาย 15 คน (ร้อยละ 100)  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ 

พอใจ 
พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
มาก
ที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

1. ความสะดวกในการให้ นศ.เภสัช
ศาสตร ์มาตดิตามเย่ียมบ้าน   

0 0 0 5 
(33.33) 

10 
(66.67) 

4.67 

2. นศ.เภสัชศาสตร์ มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการเยี่ยม
บ้าน 

0 0 1 
(6.67) 

7 
(46.67) 

7 
(46.67) 

4.40 

3. นศ.เภสัชศาสตร์ ย้ิมแย้มแจ่มใส มี
ความเอาใจใส่ในการให้บริการเยี่ยม
บ้านเป็นอย่างดี  

0 0 0 3 
(20.00) 

12 
(80.00) 

4.80 

4. นศ.เภสัชศาสตร์ มีกิริยา วาจาสุภาพ
ในการให้บริการเยี่ยมบ้าน 

0 0 0 3 
(20.00) 

12 
(80.00) 

4.80 

5. ท่านได้รับขอ้มลูหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาทีต่รงกับความต้องการ 

0 0 0 9 
(60.00) 

6 
(40.00) 

4.40 

6. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคปอดอดุก้ันเรือ้รังมากขึ้น 

0 0 0 8 
(53.33) 

7 
(46.67) 

4.47 

7. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับยาที่ใช้ในโรคปอดอดุก้ัน
เร้ือรังมากขึ้น 

0 0 0 5 
(33.33) 

10 
(66.67) 

4.67 

8. ท่านได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตัวในโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง
อย่างชดัเจน 

0 0 0 6 
(40.00) 

9 
(60.00) 

4.60 

9. ระยะเวลาที่ใชใ้นการเยี่ยมบ้านมี
ความเหมาะสม 

0 0 4 
(26.67) 

7 
(46.67) 

4 
(26.67) 

4.00 

10. ระดับความพึงพอใจโดยรวม 0 0 0 3 
(20.00) 

12 
(80.00) 

4.80 
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1.2 ผลการประเมนิผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

o การบรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการ   
กิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรือ้รังที่บ้านสอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่มุง่เน้นให้เกิดประโยชนแ์ก่ผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรัง และเพื่อให้เกดิการ
ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพด้านชุมชนของนักศึกษา (รพ.สต.) โดยผู้ป่วยไดร้ับความรู้และคําปรึกษาด้านโรค, ยา และการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการค้นหาปัญหาด้านการใช้ยาและการทบทวนการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
ต่างๆ ในขณะที่นักศึกษาไดฝ้กึทักษะการออกเยี่ยมบ้าน การประเมินผู้ป่วย การค้นหาปัญหาด้านการ
ใช้ยา และฝึกทักษะการให้คําปรึกษาในผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง 

o ความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน   
• กิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รังที่บ้าน ถูกบูรณาการ

เข้าไปในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการในการเยี่ยมชุมชนของเภสัชกร การให้บรกิารด้านเภสัชกรรมบริบาลแก่ผู้ป่วย
และชมุชน การสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ดังนั้นการบูรณาการเข้าไปในรายวิชาน้ีจึงมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

• รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ที่นําการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรยีมการ ไดแ้ก่ การแต่งตั้งกรรมการดําเนินโครงการและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา ด้วยการอบรมชี้แจงโครงการ อบรมให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะการให้
คําปรึกษาแก่ผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง  2) ขั้นปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ การมอบหมายให้นักศึกษาเข้า
เย่ียมบ้านตามกําหนด โดยมอีาจารย์ประจาํกลุ่มทําหน้าทีใ่ห้คําปรึกษาและลงเยี่ยมบ้านด้วย 3) 
ขั้นสรุปและประเมินผล ได้แก ่การมอบหมายให้นักศึกษารว่มกับอาจารยป์ระจํากลุม่อภิปราย
กรณีศึกษาจากการเยี่ยมบ้าน ในประเด็นของความเหมาะสมของแผนการรักษา การใหคํ้าปรึกษา 
การค้นพบปัญหาจากการออกเยี่ยมบ้านและการแก้ปัญหาในผู้ป่วยเฉพาะราย 

• ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้กับนักศึกษา (มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 92 คน คิดเป็น 100%) 
 

หัวข้อการประเมินกิจกรรม 
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่ 
พอใจ 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

1. รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของรายวิชา 

57 
(61.96) 

35 
(38.04) 

0 0 0 4.62 

2. กิจกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อืน่ๆ หรอืรายวิชาอื่นๆ ได ้

59 
(64.13) 

32 
(34.78) 

1 
(1.09) 

0 0 4.63 

3. กิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมทักษะการคดิ
วิเคราะห์ การใช้ความคิดเพ่ือหาเหตุผล 

51 
(55.43) 

40 
(43.48) 

1 
(1.09) 

0 0 4.54 
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หัวข้อการประเมินกิจกรรม 
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่ 
พอใจ 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 
4. กิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมทักษะการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง  
53 

(57.61) 
38 

(41.30) 
1 

(1.09) 
0 0 4.57 

5. กิจกรรมนี้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของนักศึกษาตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักศึกษา 

53 
(57.61) 

37 
(40.22) 

1 
(1.09) 

1 
(1.09) 

0 4.54 

6. อาจารย์ประจาํกลุ่มเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ซักถาม แสดงความคิดเหน็ ให้
คําแนะนํา และรับฟังข้อคดิเห็นของ
นักศึกษาที่แตกต่าง 

56 
(60.87) 

36 
(39.13) 

0 0 0 4.61 

7. ความตอ้งการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

92 
(100) 

0  0  0  0  5 

 
o การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

• พบว่ากิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรังที่บ้าน ถูกจัดขึ้น 
2 ครั้ง จากเดมิที่กําหนดไว้ 3 ครั้ง เนือ่งจากข้อกําหนดของระยะเวลาทีต่อ้งให้มีความสอดคล้อง
กับรายวิชาเภสัชกรรมชมุชน และจํานวนผูป่้วยที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีเพยีง 15 คน จากเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 30 คน เนือ่งจากจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ใน 2 ตําบลไม่ถึง 30 คน ทั้งน้ีพบว่า
จํานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังท่ีแท้จริงกับจํานวนผู้ป่วยท่ีได้จากฐานข้อมลูของโรงพยาบาลมี
ความไม่สอดคล้องกัน โดยข้อมลูที่คัดกรองได้จากฐานขอ้มูลโรงพยาบาล มผีู้ป่วยโรคปอดอดุกั้น
เร้ือรังจํานวน 30 คน (คัดกรองจากประวัตกิารได้รับยาขยายหลอดลมและการวินิจฉัย) แต่พบว่า
แท้จริงแล้ว ในจํานวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคหดืถึง 15 คน ทําให้มกีารสูญเสียกลุม่ผู้ป่วยเป้าหมายไปใน
โครงการ 

   

คร้ัง วัน/เดือน/ปี สถานที ่
จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

คิดเป็น 
จํานวน 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

คิดเป็น 

1 20 ตค. 57 บ้านผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง 
ต.เมอืงศรีไค และ ต.บัววัด 

15 คน 50%* 90 คน 100% 

2 24 พย.57 บ้านผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง 
ต.เมอืงศรีไค และ ต.บัววัด 

15 คน 50%* 90 คน 100% 

หมายเหตุ *จากเป้าหมาย 30 คน 
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o ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 80 พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ระดับ

มากที่สดุ และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน    
2. ผลการประเมนิโครงการกิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคผ่านประชาชนใน

ชุมชน 
2.1 ความพึงพอใจของนกัเรียนผู้เข้ารว่มโครงการ 

มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการที่มาจากโรงเรียนโนนชาตผิดุงวิทย์ 59 คน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของนักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด เป็นเพศชาย 25 คน (ร้อยละ 55.55) เป็น
เพศหญิง 20 คน (ร้อยละ 44.44) เป็นนักเรียนชั้น ป.4 จํานวน 10 คน (ร้อยละ 22.22) ป.5 จํานวน 4 คน 
(ร้อยละ 8.89) ป.6 จํานวน 17 คน (ร้อยละ 37.78) ชั้น อืน่ ๆ จํานวน 14 คน (รอ้ยละ 31.11) 

ความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ (โรงเรียนโนนชาตผิดุงวิทย์) 

หัวข้อ 
ระดบัความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความน่าสนใจของโครงการ   39 
(86.67) 

6 
(13.33) 

0  0  0  4.87 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ   37 
(82.22) 

8 
(17.78) 

1 
(2.22) 

0  0  4.89 

3. ความเหมาะสมของวันและเวลา    33 
(73.33) 

12 
(26.67) 

0  0  0  4.73 

4. ความเหมาะสมของสถานที่  34 
(75.56) 

11 
(24.44) 

0  0  0  4.76 

5. ความพร้อมของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  28 
(62.22) 

17 
(37.78) 

0  0  0  4.62 

6. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม  
(สันทนาการ และให้ความรู้)     

38 
(84.44) 

7 
(15.56) 

0  0  0  4.84 

7. ความเหมาะสมของหัวขอ้กิจกรรมใหค้วามรู้ 40 
(88.89) 

5 
(11.11) 

0  0  0  4.89 

8. เนื้อหาสาระของกิจกรรมใหค้วามรู้ 42 
(93.33) 

3 
(6.67) 

0  0  0  4.93 

9. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  33 
(73.33) 

12 
(26.67) 

0  0  0  4.73 

10. ประโยชนท์ี่ไดร้ับ ในการนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต   37 
(82.22) 

8 
(17.78) 

0  0  0  4.82 

11. โครงการโดยภาพรวม 36 9 0  0  0  4.80 
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หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(80.00) (20.00) 
 
ความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ (โรงเรียนโนนชาติผดุงวิทย์) 

รายละเอียด 
คะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
(5 คะแนน) 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
(5 คะแนน) 

1. ความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.56 4.73 
2. การดูฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2.58 4.78 
3. ผลติภัณฑ์อาหาร  2.64 4.80 
4. ผลติภัณฑ์ยา 2.62 4.80 
5. ผลติภัณฑ์เครือ่งสําอาง  2.58 4.78 
6. รู้เท่าทันการโฆษณา ไม่เป็นเหยื่อผูผ้ลติ 2.62 4.78 

 
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการที่มาจากโรงเรียนบ้านศรีไค 55 คน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 55 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เป็นเพศชาย 35 คน (ร้อยละ 63.63) เป็นเพศหญิง 
20 คน (ร้อยละ 36.37) เป็นนักเรียนชั้น ป.4 จํานวน 10 คน (ร้อยละ 18.18) ป.5 จํานวน 10 คน (ร้อยละ 
18.18) ป.6 จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 18.18) ชั้น อื่น ๆ จํานวน 25 คน (ร้อยละ 45.45) 

 
ความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ (โรงเรียนบ้านศรีไค) 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความน่าสนใจของโครงการ   48 
(87.27) 

7 
(12.73) 

0  0  0  4.87 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ   36 
(65.45) 

10 
(18.18) 

9 
(16.36) 

0  0  4.49 

3. ความเหมาะสมของวันและเวลา    40 
(72.73) 

13 
(23.64) 

2 
(3.64) 

0  0  4.69 

4. ความเหมาะสมของสถานที่  37 
(67.27) 

18 
(32.73) 

0  0  0  4.67 

5. ความพร้อมของสื่อ/โสตทัศนปูกรณ์  30 
(54.55) 

25 
(45.45) 

0  0  0  4.55 



19 
 

 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม  
7. (สันทนาการ และให้ความรู้)     

42 
(76.36) 

13 
(23.64) 

0  0  0  4.76 

8. ความเหมาะสมของหัวขอ้กิจกรรมให้ความรู้ 44 
(80.00) 

11 
(20.00) 

0  0  0  4.80 

9. เนื้อหาสาระของกิจกรรมใหค้วามรู้ 48 
(87.27) 

7 
(12.73) 

0  0  0  4.87 

10. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  33 
(60.00) 

22 
(40.00) 

0  0  0  4.60 

11. ประโยชนท์ี่ไดร้ับ ในการนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต   47 
(85.45) 

8 
(14.55) 

0  0  0  4.85 

12. โครงการโดยภาพรวม 46 
(83.64) 

9 
(16.36) 

0  0  0  4.84 

 
ความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ (โรงเรียนบ้านศรีไค) 

รายละเอียด 
คะแนนเฉลี่ย 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
(5 คะแนน) 

หลังเข้าร่วมโครงการ 
(5 คะแนน) 

1. ความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.75 4.82 
2. การดูฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2.65 4.87 
3. ผลติภัณฑ์อาหาร  2.85 4.84 
4. ผลติภัณฑ์ยา 2.78 4.85 
5. ผลติภัณฑ์เครือ่งสําอาง  2.71 4.82 
6. รู้เท่าทันการโฆษณา ไม่เป็นเหยื่อผูผ้ลติ 2.60 4.82 
 

2.2 ผลการประเมนิผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชาเภสัชศาสตร์นเิทศ 
o การบรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการ   

กิจกรรมการรณรงค์และใหค้วามรู้ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคผ่านประชาชนในชุมชน สอดคลอ้งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นให้การรณรงค์เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั่วไป โดยให้
ประชาชนมอีงค์ความรู้ในการเฝ้าระวังผลติภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน  

o ความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน   
• กิจกรรมการรณรงค์และใหค้วามรู้ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคผ่านประชาชนในชุมชน ถกูบูรณาการ

เข้าไปในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีจดุมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
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เกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการสร้างทัศนคติและการพัฒนาแนวความคิด
ในงานเภสัชกรรม ซึ่งการคุม้ครองผู้บรโิภคทางสาธารณสุขก็จัดเป็นบทบาทหนึ่งของเภสชักร 
ดังนั้นการบูรณาการเข้าไปในรายวิชานี้จึงมีความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของ
รายวิชา ทําใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทเภสัชกรเชิงรุกในงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ตลอดจน
เรียนรู้สถานการณ์ปัญหายาและผลติภัณฑส์ุขภาพในชุมชน 

• รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ที่นําการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรยีมการ ไดแ้ก่ การแต่งตั้งกรรมการดําเนินโครงการและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา เป็นขั้นตอนการออกแบบและเขยีนโครงการสรา้งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนต้นแบบ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกหัวขอ้เพ่ือการสร้างเสรมิสุขภาพ 
การเขียนโครงการ คิดรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหาการนําเสนอ ท้ังนี้จะมกิีจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ในการเสนอแนะและวิพากษ์
โครงการกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันเพื่อเป็นการสะท้อนผลการออกแบบโครงการ
ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อดําเนินงานในพื้นที่ตอ่ไป  2) ขัน้ปฏิบัติงาน ได้แก ่ขั้นตอนของการนํา
กิจกรรมทีผ่่านการวิพากษ์แล้วไปจัดในโรงเรียนต้นแบบที่กําหนดไว้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 
โดยนักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกจิกรรมรณรงคแ์ละใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวังผลติภัณฑ์ 
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชมุชน โดยครอบคลมุหัวข้อตอ่ไปนี ้ 

i. ความหมายของผลิตภัณฑส์ุขภาพและตัวอย่างผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
ii. การดูฉลากผลติภัณฑ์สุขภาพ ไดแ้ก่ อาหาร, ยา, เคร่ืองสําอาง 
iii. ผลติภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัยใสใ่จกับสุขภาพ 
iv. ผลติภัณฑ์ยา: รู้ทันการใช้ยา นําพาความสุข 
v. ผลติภัณฑ์เครือ่งสําอาง: เครือ่งสําอางใชอ้ย่างไร จึงปลอดภัยกับร่างกาย   
vi. รู้เท่าทันการโฆษณา ไม่เป็นเหยื่อผูผ้ลติ 

ซึ่งจะมสีือ่ทีใ่ช้เป็นสื่อวดิิทัศน์ แผ่นพับ และส่ือการสอน PowerPoint นอกจากน้ีจะมีเกมส์และ
กิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย  
3) ขั้นสรุปผลและประเมินผล เป็นขั้นตอนการสรุปและประเมินผลกิจกรรม  

• ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้กับนักศึกษา (มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 110 คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 
110 คน คิดเปน็ 100%) 

 

หัวข้อการประเมินกิจกรรม 
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่ 
พอใจ 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

1. รายละเอียดกิจกรรมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของรายวิชา 

69 
(62.73) 

19 
(17.27) 

22 
(20.00) 

0 0 4.43 

2. กิจกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อืน่ๆ หรอืรายวิชาอื่นๆ ได ้

60 
(54.55) 

26 
(23.64) 

24 
(21.82) 

0 0 4.33 
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หัวข้อการประเมินกิจกรรม 
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่ 
พอใจ 

คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) 

3. กิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมทักษะการคดิ
วิเคราะห์ การใช้ความคิดเพ่ือหาเหตุผล 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 

50 
(45.45) 

42 
(38.18) 

18 
(16.36) 

0 0 4.29 

4. กิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมทักษะการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

43 
(39.09) 

47 
(42.73) 

20 
(18.18) 

0 0 4.21 

5. กิจกรรมนี้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของนักศึกษาตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักศึกษา 

68 
(61.82) 

23 
(20.91) 

19 
(17.27) 

0 0 4.45 

6. อาจารย์ประจาํกลุ่มเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ซักถาม แสดงความคิดเหน็ ให้
คําแนะนํา และรับฟังข้อคดิเห็นของ
นักศึกษาที่แตกต่าง 

65 
(59.09) 

25 
(22.73) 

20 
(18.18) 

0 0 4.41 

7. ความตอ้งการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

110 
(100) 

0 0 0 0 5 

 
o การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

• พบว่ากิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านประชาชนในชมุชน ถูกจัด
ขึ้นใน 2 โรงเรยีน จากเดิมทีกํ่าหนดไว้ 3 โรงเรียน เนื่องจากมี 1 โรงเรียนที่ปิดภาคการศึกษา ทํา
ให้ไม่มีนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ แตท่ั้งนี้พบว่าจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 2 โรงเรียน มี
ทั้งสิ้น 104 คน คิดเป็น > 100% ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เป้าหมายกําหนดไว้ 100 คน)  
   

วัน/เดือน/ปี สถานที ่
จํานวนนักเรียน

ผู้เข้าร่วม 
จํานวนนักศึกษา 

เข้าร่วม 
19 มีนาคม 2558 โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ 59 คน 36 คน 
19 มีนาคม 2558 โรงเรียนชมุชนบ้านศรีไค 55 คน 74 คน 

 
o ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการจากทั้ง 2 โรงเรียน พบว่าส่วนใหญ่รอ้ยละ 80 พึงพอใจใน

ภาพรวมของโครงการ ระดับมากที่สดุ และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.80 คะแนน (โรงเรียนโนน
ชาดผดุงวิทย์) และ 4.86 คะแนน (โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน      
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ความรู้ทีไ่ด้จากการให้บรกิารวชิาการ 
1. ผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรังส่วนมากมีปัญหาเรื่องความร่วมมือในการใช้ยา  
2. ผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรังส่วนมากมีเทคนิคการใช้ยาสดูพน่ขยายหลอดลมที่ไม่ถูกตอ้ง 
3. ผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรังทีม่ีค่าบ่งชี้สมรรถภาพปอด (PEFR) ที่ไม่ดีนัก จะมีค่าท่ีบ่งชีถ้ึงอาการทางคลินิก 

ได้แก่ ค่า mmRC และ CAT score ท่ีไม่ค่อยดีด้วย  
4. เนื่องจากโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงัมีพยาธิสภาพที่มีการเสือ่มของปอดไปเรื่อยๆ ทําให้การให้การแทรกแซงทาง

คลินิก (intervention) หรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ที่ไม่นานพอหรอืไม่มาก
พอ จะไมส่ามารถเปลี่ยนผลลพัธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยได ้

5. การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชนในการพิจารณาความปลอดภัยในประเด็นต่างๆ ของผลติภัณฑส์ุขภาพ
เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและผลิตภัณฑส์ุขภาพก็มีผลตอ่สุขภาพโดยตรง   

 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. การดําเนินโครงการ    
ปัญหา: จํานวนผู้ป่วยที่ถูกเย่ียมบ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากจาํนวนผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รังที่
แท้จริงกับจํานวนผู้ป่วยที่ได้จากฐานข้อมลูของโรงพยาบาลมีความไม่สอดคล้องกัน โดยข้อมลูที่คัดกรองได้จาก
ฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรื้อรังจํานวน 30 คน (คัดกรองจากประวัติการได้รับยาขยาย
หลอดลมและการวินิจฉัย) แตพ่บว่าแท้จริงแล้ว ในจํานวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคหืดถึง 15 คน ทําให้มกีารสูญเสีย
กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายไปในโครงการ 
ข้อเสนอแนะ: ตรวจสอบสถานะการเป็นโรคของผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก่อนที่จะทําการ
คัดเลอืกโรคเป้าหมายเพ่ือให้การเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ได้จํานวนผู้ป่วยที่แน่ชดัและไม่มีความผิดพลาด 

2. การบูรณาการกับการเรียนการสอน     
ปัญหา: จํานวนครั้งท่ีถูกเยี่ยมบ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขอ้จํากัดด้านเวลา ท่ีตอ้งให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนนํามาบูรณาการในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากกรณีผู้ป่วย 
ข้อเสนอแนะ: กําหนดจํานวนครั้งของการเยี่ยมบ้านไว้ใน course syllabus ของรายวิชาและชีแ้จงใหน้ักศึกษา
ทราบในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคเรียน เพื่อทําให้ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมสอดคลอ้งกับระยะเวลา
เรียน 

3. การบูรณาการกับการวิจยั 
ในปีนี้ยังไม่มีการบูรณาการกับการวิจัย แตม่ีข้อเสนอแนะว่าหากจะทําในปีถัดไปสามารถบูรณาการกับการวิจัย 
โดยสามารถวัดผลกระทบของการโครงการการให้บริบาลเภสัชกรรมดว้ยการออกเยีย่มบ้านในผู้ป่วยโรคเรือ้รัง
ตอ่ทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรมของนักศึกษาได้     
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ภาคผนวก 

1. ภาพกิจกรรมในโครงการ   
1.1 ภาพกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน  
1.2 ภาพกิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคผ่านประชาชนในชุมชน 

2. แบบบันทึกการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รัง  
3. ตัวอย่างสือ่ใหค้วามรู้และแผน่พับให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค  
4. ชื่อและทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได้ของผู้ร่วมโครงการ   
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ภาพกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแกผู่้ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัที่บ้าน 
1.  เตรียมความพร้อมนักศกึษาในโครงการ 
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2.  การให้บรบิาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปว่ยผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีบ้าน 



26 
 

 

          

 

    



27 
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ภาพกิจกรรมการรณรงคแ์ละให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคผ่านประชาชนในชมุชน 
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แบบบันทึกการให้บรบิาลเภสัชกรรมดว้ยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
1. ชื่อ-นามสกลุ...............................HN.......... ที่อยูปจจุบัน........................................... โทร.........................ว/ด/ปที่เยี่ยม........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โรคประจําตวั    ปอดอุดก้ันเรื้อรัง เปนมา.......ป   โรคอื่นๆ ไดแก..................................................................... 

3. เพศ    ชาย   หญิง   อายุ...............ป  ระบุ วัน/เดือน/ป เกิด..................................... 

4. สถานภาพ   โสด    สมรส   มาย/หยา/แยกกันอยู 

5. อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา   ทํานา/ทําไร  รับจางทั่วไป   คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    ขาราชการ 

   ไมไดทํางาน   อื่นๆ ระบุ................................ 
6. ระดับการศกึษาสูงสุด ระบุ.......................................................................... 

7. สิทธิการรักษา   บัตรทอง/30 บาท   ขาราชการ/จายตรง/เบิกได       ประกันสังคม   อ่ืนๆ ระบุ..................... 

8. รายได   มีรายไดแนนอน..................บาท/เดือน            มีรายไดไมแนนอน  

โดยที่   มีเงินเหลือเก็บ/พอใหคนกูยืม    พอใชในแตละวัน   ไมพอใช/ตองกูยืมคนอื่น 

9. ประวัติการแพยา   ไมมี    มี ระบุ...................................................... 

10. ปจจบุันอาศัยอยูกับ  อยูคนเดียว   คูสมรส            บุตร               บิดา/มารดา      อื่นๆระบุ
....................... 

11. การใชยา    จัดยาใชเอง   มีผูดูแลจัดให ซึ่งมีความสัมพันธเปน ระบุ....................    ใหยาทางสายอาหาร 

12. การเกบ็ยา    เหมาะสม   ไมเหมาะสม ระบุ......................................................................................................      

13. ความสะดวกในการไปพบแพทยที่โรงพยาบาลตามนดั   ไมสะดวก    สะดวก 
14. Home Visit Checklist (INHOMESSS) ประเมิน ณ วันที่ ........................................................................................................... 
14.1 Impairments/ Immobility 

Activities of daily living (ADL) Instrumental ADLs 

 ติดสังคม  
(คุมอาการโรคได  
ยังออกงานสังคม) 

 ติดบาน 
(ใชเวลาสวนใหญ 

ในบาน) 

 นอนติดเตียง 
(ชวยเหลือตัวเอง

ไมได) 

 Telephone     Shopping    Meal preparation   Housework   

Laundry    Transportation        Medication management    Money 
management 

Balance and gait problems (Standing balance) Sensory impairments (hearing or visual impairments) 

 เดินไมได    อัมพาตครึ่งซีก   อัมพาตทั้งตัว 

 อ่ืนๆ........................................................................... 

 ไมม ี  มองไมเห็น  อานไมออก  หูไมไดยิน  

 อ่ืนๆ.............................................................................. 

 ไมม ี

ผังครอบครัว (Family genogram) 
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จงวงกลม รอบตัวเลือก และรวมคะแนนเปนระดับความรุนแรงของ BAI (Barthel ADL Index) 
1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสํารับไวใหเรียบรอยตอหนา) 

0. ไมสามารถตักอาหารเขาปากได ตองมีคนชวยปอนให 
1. ตักอาหารเองได แตตองมีคนชวย เชน ตัดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ไว 
2. ตักอาหารและชวยตัวเองไดเปนปกติ 

2. Grooming (ลางหนา, หวีผม, แปรงฟน, โกนหนวด ในระยะ 24-48 
ช่ัวโมงที่ผานมา 

0. ความตองการความชวยเหลือ 
1. ทําไดเอง (รวมทั้งที่ทําไดเองถาเตรียมอุปกรณไวให) 

3. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเกาอ้ี) 
0. ไมสามารถน่ังได (น่ังแลวจะลมเสมอ) หรือตองใชสองคนชวย
ยกข้ึน 
1. ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะน่ังได เชน ตองใชคนที่
แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน หรือใชคนท่ัวไป 2 คน พยุงหรือดัน
ข้ึนมา 
2. ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทําตาม หรือชวย
พยุงเล็กนอย หรือตองมีคนชวยดูแลเพื่อความปลอดภัย 
3. ทําไดเอง 

4. Toilet use (ใชหองสุขา) 
0. ชวยตัวเองไมได 
1. ทําเองไดบาง (อยางนอยทําความสะอาดตนเองไดหลังจาก
เสร็จธุระ) แตตองการความชวยเหลือในบางสิ่ง 
2. ชวยเหลือตนเองไดดี (ข้ึนน่ังและลงจากชักโครกไดเอง, ทํา
ความสะอาดไดเรียบรอยหลังจากเสร็จธุระ, ถอดใสเสื้อผาได
เรียบรอย) 

5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในหองหรือบาน) 
0. เคลื่อนที่ไปไหนไมได 
1. ตองใชรถเข็นชวยตัวเองใหเคลื่อนที่ไดเอง (ไมตองมีคนเข็น
ให) และจะตองเขาออกมุมหองหรือประตูได 
2. เดินหรือเคล่ือนที่โดยมีคนชวย เชน พยุงหรือหรือตองใหความ
สนใจดูแลเพ่ือความปลอดภัย 
3. เดินหรือเคล่ือนที่ไดเอง 

6. Dressing (การสวมใสเสื้อผา) 
0. ตองมีคนสวมใสให ชวยเหลือตัวเองแทบไมไดหรือนอย 
1. ชวยเหลือตัวเองไดราวรอยละ 50 
2. ชวยตัวเองไดดี (รวมท้ังการติดกระดุม รูดซิป หรือใชเสื้อผาที่
ดัดแปลงใหเหมาะสมก็ได) 

7. Stair (การขึ้นลงบันได 1 ช้ัน) 
0. ไมสามารถทําได 
1. ตองการคนชวย 
2. ข้ึนลงไดเอง (ถาตองใชเครื่องชวยเดิน เชน Walker จะตอง
เอาข้ึนลงไดดวย) 

8. Bathing (การอาบน้ํา) 
0. ตองมีคนชวยหรือทําให 
1. อาบนํ้าเองได 

9. Bowel (การกลั้นการถายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
0. กลั้นไมได หรือตองการการสวนอุจจาระอยูเสมอ 
1. กลั้นไมไดเปนบางคร้ัง (เปนนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห) 
2. กลั้นไดปกติ 

10. Bladder (การกลั้นปสสาวะในระยะ 1 สัปดาห ที่ผานมา) 
1. กลั้นไมได หรือใสสายสวนปสสาวะแตไมสามารถดูแลตนเอง
ได 
2. กลั้นไมไดบางครัง้ (เปนนอยกวาวันละ 1 ครั้ง) 
3. กลั้นไดเปนปกติ 

ระดับความรุนแรงของ BAI 

 0 – 4 = very low initial score (total dependence) 

 5 – 8 = Low initial score (severe dependence) 

 9 – 11 = Intermediate initial score (moderately severe 
dependence) 

 12+ = Initial high (mild dependence) 

14.2 Nutrition  Nutrition status; BMI =..................................   

ลักษณะอาหารทีร่บัประทาน    อาหารธรรมดา    อาหารออน    อาหารเหลว    อาหารทางการแพทย...................... 

นิสัยในการกิน    หวาน    มัน    เค็ม    อื่นๆ...................   เหมาะสมกับโรคหรอืไม    เหมาะสม    ไมเหมาะสม 

วิธีรับประทานอาหาร    รับประทานเอง    ญาติปอน    ใหทางสายยาง 
14.3 Home environment  
Exterior of home 

ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน    ความชวยเหลือของเพื่อนบาน    

 ดี  ขัดแยงกัน  ชวยเหลือกันเมื่อมีปญหา     ไมชวยเหลือกัน    
Interior of home 

ความแออัด ความเปนระเบียบ ความเปนสวนตัว อากาศถายเทได แสงสวาง 

 มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  ได  ไมได  พอ  ไมพอ 
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14.4 Other people 

Social supports Living will Power of attorney Financial resources Patient attitudes 

 มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  ดี  ไมด ี

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

14.5 Medication/drugs 

Alcohol use Smoking 

 ดื่ม..........ขวด/
wk 

 ไมดื่ม  เคยดื่มแตเลิกแลว  มี........มวน/วัน  ไมม ี  เคยดื่มแตเลิกแลว 

Prescription drugs Nonprescription drugs  Dietary supplements Medicines organized Medication compliance 

 มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  มี  ไมม ี  สมํ่า 
เสมอ 

 ไมสมํ่า 
เสมอ 

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

 

Medication 
Regimen  

แหลงที่มา 
ของยา 

วิธีใช/เทคนิคการ
ใช 

ที่ผูปวยแสดงให
ดู 

ตรงกับที่ระบุ 

ขอบงใช 
ที่ผูปวยแจง 
ตรงกับที่ระบุ 

ความรวมมือ 
ในการใชยา 

Visit 1 
……/…../…. 

Visit 2 
……/…../…. 

1.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
2.  
 

 รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
3.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
4.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
5.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
6.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
7.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
8.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
9.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  
10.  รพ.  รานยา 

 อ่ืนๆ................ 

 ตรง  

 ไมตรง 

 ตรง  

 ไมตรง 

 มี  

 ไมมี  

 มี  

 ไมมี  

14.6 Examination 
Date BW Ht PEFR CAT score mmRC Dyspnea score  

Visit 1……/…../….       

Visit 2……/…../….        
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14.7 Safety, Spiritual health and Services  

Safety  ปลอดภัย  ไมปลอดภัย..................................  ปลอดภัยระดับปานกลาง 
Health services 
(accessibility) 

 เขาถึงสะดวก  เขาถึงไมสะดวก............................ 
......................................................... 

ระยะหางจากบานถึงสถานพยาบาล
......................km. 

Spiritual Health Idea  ……………………………………………………………………………………….. 
 Feeling  ……………………………………………………………………………………….. 
 Function  ……………………………………………………………………………………….. 
 Expectation  ……………………………………………………………………………………….. 
 

15. ขอมูลความเจ็บปวยและการรกัษา 
1. ใน 1 ปที่ผานมาทานเคยมารับการรักษาที่หองฉุกเฉนิ ดวยอาการหอบ……….ครั้ง            
2. ใน 1 ปที่ผานมาทานเคยมานอนพักในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงักําเริบ จํานวน……….ครัง้            

3. ใน 1 ปที่ผานมาทานเคยไดรับการใสทอชวยหายใจเน่ืองจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงักําเริบ หรือไม       ไมเคย   เคย                     

4. ใน 1 ปที่ผานมาทานเคยใชเครื่องชวยหายใจเนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังกําเริบ หรือไม       ไมเคย   เคย                     
5. ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเม่ือเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัมากอนหรือไม   

 ไมเคย   เคย โดยไดรับจาก...........  
6. ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับยาทีท่านใชเพื่อรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัหรือไม (เชน วิธีการใชยาพน, ขอควรระวงัของยา)   

 ไมเคย   เคย โดยไดรับจาก.......................... 

7. ทานทราบหรือไมวายาที่ใชเปนประจําแตละชนิดมีหนาที่หรือออกฤทธิอ์ยางไร   ไมทราบ   ทราบ                   

8. ยาทีท่านใชพนทันทีเม่ือมีอาการ     ยาขยายหลอดลม     ยาสเตียรอยด  
9. ทานไดรับการสอนวิธีใชยาพนจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 แพทย  พยาบาล  เภสัชกร  เรียนรูดวยตนเอง  อื่นๆ ระบุ............................ 

10. ทานเคยใชวิธีการรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการรกัษาของแพทยหรอืไม    ไมเคย    เคย ระบุ...................... 
11. ในระยะ 1 เดือนที่ผานมา เคยเกดิเหตุการณนี้หรือไม  

เหตุการณ ไมมี มี 
11.1 ทานเคยหยุดใชยา  

- ระบุสาเหตุ เนื่องจาก ..................................................................................... 
- ระบุช่ือยาที่หยุดใช   ...................................................................................... 

  

11.2 ทานเคยลืมใชยา   
11.3 ทานเคยใชยาขนาดนอยกวาทีแ่พทยส่ังเพราะรูสึกวาอาการดีข้ึน   
11.4 ทานเคยใชยาขนาดมากกวาที่แพทยส่ังเพราะรูสึกอาการหอบมากขึ้น   

 
 
 



38 
 

 

 
16.  ผลการประเมินเทคนคิการใชยาสูดพนและแบบตดิตามอาการทางคลินิก 
16.1  ถาผูปวยใช Accuhaler (SeretideAccu. (50/250)) ใช Check list 1 
16.2  ถาผูปวยใช MDI ตองพจิารณาวาผูปวยใช แบบมี spacer หรือไม และเปน spacer แบบไหน 

รูปแบบการใช spacer Check list 

- MDI แบบไมมี spacer  
- MDI แบบมี spacer ไดแก Foldhaler, Aerohaler, Volumetric spacer (ขนาดเล็ก) 

Check list 2 

- MDI แบบมี spacer ที่เปน Volumetric spacer (ขนาดใหญ), Open-end Spacer Check list 3 

 
Check list 1 

ใหทําเครื่องหมาย √ หรือ X 

รายการทบทวน 
Visit ที ่

หมายเหต ุ1 
..../..../.... 

2 
..../..../.... 

ขอมูลทั่วไป    

1. พนยาเอง   ใคร................ 
2. ทราบวายานี้เปนยาผงแหง ไมมีสารชวยขับดันยา     
3. ทราบสรรพคุณยาวาเปนยาสูตรผสมระหวางยาสเตยีรอยด และยาขยายหลอดลมแบบออกฤทธิ์
ยาว (อนุโลม: ผสมระหวางยารักษา/ควบคุมอาการกับยาขยายหลอดลม) 

   

4. บริหารยาถูกตองตามแพทยส่ัง   ไม,อยางไร 
5. เขาใจการดูยาหมด (Counter นับถอยหลัง 60  0)    

6. ดูวันหมดอายุของยาเปน    
7. เก็บยาในที่เหมาะสม (ไมตูเย็น, ไมตากแดด, ไมถังน้ําแข็ง, ไมชื้น)   ระบุ................. 
8. ไปพบแพทยตามนัดสม่ําเสมอ    ขาดยาดวย? 
9. หาหมอ รพ.วารนิฯ ที่เดี่ยวเพื่อติดตามอาการและรับยา   หากไม, ไปไหน 
เทคนคิการใชยา    

1. ถือตลับยาในแนวขนานกับพื้นหรือ mouth piece อยูดานบน    
2. เปดตลับยาจนไดยินเสียง “คลิ๊ก” (เปดสุด)    
3. เลื่อนแกนเจาะเม็ดยาจนไดยินเสียง “คลิ๊ก” (เลื่อนสุด)    
4. เปาลมหายใจออกใหสุดกอนสูดยา โดยไมเปาใส mouth piece      
5. มีแรงสูดยาเพียงพอ (Tester)   Peak Flow....... 
6. กลั้นหายใจสักครู    
7. ทําความสะอาดชองปากทุกครั้งหลังใชยา 
(บวนปาก/แปรงฟน, ไมเคยเปนเชื้อราในชองปากจากยาสูด) 

   

8. ผาแหงสะอาดเช็ด mouth piece กอนปดตลับยา (หากไม, ทําอยางไร)   ....................... 
9. ปดตลับยา 1 จังหวะ จนไดยินเสยีงดัง “คลิ๊ก” (ปดสุด)    
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Check list 2 

ชื่อยา  Seretideevo.(25/125)   Budesonide inh.(200)   Salbutamol inh.(100)   Fenoterol/Ipratopium 

Spacer    MDI w/o spacer      MDI with Foldhaler MDI with Aerohaler  Volumetric Spacer (เล็ก) 

ใหทําเครื่องหมาย √ หรือ X 

 

รายการทบทวน 
Visit ที ่

หมายเหต ุ1 
..../..../.... 

2 
..../..../.... 

ขอมูลทั่วไป    

1. พนยาเอง   ใคร................. 
2. ทราบวายานี้เปนเปนยารูปแบบที่มีสารขับดันยา   ตองสูดใหทัน 
3. ทราบสรรพคุณยา 
- Seretide: สูตรผสมยารักษา/ควบคุมอาการ และยาขยายหลอดลม 
- Steroid: ยาสเตียรอยด/ยารักษา/ยาควบคุมอาการ 
- Bronchodilator: ยาขยายหลอดลม ใชตอนมีอาการเทานั้น 

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

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

 

4. บริหารยาถูกตองตามแพทยส่ัง    ไม,อยางไร 
5. เขาใจการดูยาหมด/ ทราบวายา 1 หลอดใชไดกี่ครั้ง    
6. ดูวันหมดอายุของยาเปน    
7. เก็บยาในที่เหมาะสม (ไมตูเย็น, ไมตากแดด, ไมถังน้ําแข็ง, ไมชื้น)   ระบุ................. 
8. ไปพบแพทยตามนัดสม่ําเสมอ    ขาดยาดวย? 
9. หาหมอ รพ.วารนิฯ ที่เดี่ยวเพื่อติดตามอาการและรับยา   หากไม, ไปไหน 
เทคนคิการใชยา    

1. เขยาหลอดยากอนใชทุกครั้ง   เคาะมือ? 
2. เปาลมหายใจออกใหสุดกอนพนยา    
3. กดยา 1 ครั้ง แลวสูดยาสัมพันธกับการกดยา (สูดครัง้เดียว 2-3 วินาที)   Peak Flow…... 
4. ดึงmouth piece ออก หุบปาก แลวกลั้นหายใจสักครู   ไม. ระบุ........... 
5. กรณีสเตียรอยดทําความสะอาดชองปากทุกครั้งหลังใชยา 
(บวนปาก/แปรงฟน, ไมเคยเปนเชื้อราในชองปาก) 

   

6. w/o spacer: ผาแหงสะอาดเช็ด mouth piece กอนปดตลับยา 
Foldhaler,Aerohaler,Volumetricผาแหงสะอาดเช็ดmouth piece กอนเก็บ 
และกล้ัวน้ําสบูออนๆ ผ่ึงลมใหแหง อยางนอย 2-4 wk/ครั้ง ไมขัด/เช็ด/ถู 

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

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

ไม, ระบุ........... 
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Check list 3 

ชื่อยา Seretide evo.(25/125)   Budesonide inh.(200)   Salbutamol inh.(100)   Fenoterol/Ipratopium(50/20) 

Spacer   Volumetric Spacer (ใหญ)    Open-end Spacer ระบุ...................................................... 

ทําเครื่องหมาย √ หรือ X 

 

รายการทบทวน 
Visit ที ่

หมายเหต ุ1 
..../..../.... 

2 
..../..../.... 

ขอมูลทั่วไป    

1. พนยาเอง   ใคร................. 
2. ทราบวายานี้เปนเปนยารูปแบบที่มีสารขับดันยา   ตองสูดใหทัน 
3. ทราบสรรพคุณยา 
- Seretide: สูตรผสมยารักษา/ควบคุมอาการ และยาขยายหลอดลม 
- Steroid: ยาสเตียรอยด/ยารักษา/ยาควบคุมอาการ 
- Bronchodilator: ยาขยายหลอดลม ใชตอนมีอาการเทานั้น 

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

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

 

4. บริหารยาถูกตองตามแพทยส่ัง    ไม,อยางไร 
5. เขาใจการดูยาหมด/ ทราบวายา 1 หลอดใชไดกี่ครั้ง    
6. ดูวันหมดอายุของยาเปน    
7. เก็บยาในที่เหมาะสม (ไมตูเย็น, ไมตากแดด, ไมถังน้ําแข็ง, ไมช้ืน)   ระบุ................. 
8. ไปพบแพทยตามนัดสม่ําเสมอ    ขาดยาดวย? 
9. หาหมอ รพ.วารนิฯ ที่เดี่ยวเพื่อติดตามอาการและรับยา   หากไม, ไปไหน 
เทคนคิการใชยา    

1. เขยาหลอดยากอนใชทุกครั้ง   เคาะมือ? 
2. เปาลมหายใจออกใหสุดกอนพนยา    
3. สูดยาจาก Spacer ถูกตอง 
- Volumetric (ใหญ): 1 กด 2 สูด เสร็จสูดที่ 1 ปดปลาย Spacer ปองกันยาลอยออกจาก 
Spacer แตละสูด สูดลึกๆ แลวกลั้นหายใจ 
- Open-end: ครอบทั้งปากและจมูก 1 กด สูดยาทางปาก 5-10 ครั้งชาๆ หรือ 1 กด ครอบ 
Spacer ไว 30 วินาท-ี1 นาที  

**หากใชมากกวา 1 กด พักสักครู พรอมแลวคอยทํากดถัดไป** 

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

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

Peak Flow…... 
ไม, ระบุ........... 

5. กรณีสเตียรอยดVolumetric: ทําความสะอาดชองปากทุกครั้งหลังใชยา 
Open-end: ทาํความสะอาดใบหนาและชองปากทุกครัง้หลังใชยา 

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

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

 

6. Volumetric ผาแหงสะอาดเช็ด mouth piece กอนเก็บ 
และกล้ัวน้ําสบูออนๆ ผ่ึงลมใหแหง อยางนอย2-4wk/ครั้งไมขัด/เช็ด/ถู 
Open-end: กลั้วน้ําสบูออนๆ ผ่ึงลมใหแหง อยางนอย2-4wk/ครัง้ไมขัด/เช็ด/ถู 

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

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

 

 



41 
 

 

 

17. แบบประเมินผลการควบคุมโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังในชวง 4 สัปดาหทีผ่านมา 

ขอคําถาม 

คาคะแนนทีไ่ด 
ในแตละขอยอย 

Visit 1 
……/…../…. 

Visit 2 
……/…../…. 

1. ผูปวยมีอาการไอหรือหายใจไมอ่ิมหรือหายใจมีเสียงหวีดในชวงกลางวันบางหรือไม  
(จํานวนครั้งของอาการที่เกิดใน 1 เดือนหารดวย 4 เพ่ือเปนคาเฉลี่ยตอสัปดาห)  

0.   ไมมี  
1.   มีอาการนอยกวา 1 ครัง้/สัปดาห  
2.   มีอาการมากกวาหรือเทากับ 1 ครั้ง/สัปดาห  
3.   มีอาการทุกวัน  
4.   มีอาการเกือบตลอดเวลาทําใหมีปญหากับการทํากิจวัตรประจําวัน  

  

2. ผูปวยตองลุกข้ึนมาไอหายใจฝดและแนนหนาอกหายใจมีเสียงหวีดในชวงกลางคืนหรือไม  
(จํานวนครั้งของอาการที่เกิดใน 1 เดือนหารดวย 4 เพ่ือเปนคาเฉลี่ยตอสัปดาห)  

0.   ไมมี  
1.   มีอาการนอยกวาหรือเทากับ 2 ครั้ง/เดือน 
2.   มีอาการมากกวา 2 ครัง้/เดือน  
3.   มีอาการมากกวา 1 ครัง้/สัปดาห  
4.   มีอาการเกือบทุกวัน  

  

3. ผูปวยใชยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม) บางหรือไม  
(จํานวนครั้งของการใชยาขยายหลอดลมใน 1 เดือนหารดวย 4)  

0.   ไมใช  
1.   ใชนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห  
2.   ใชเกือบทุกวัน  
3.   ใชทุกวัน  
4.   ใชมากกวา 4 ครั้ง/วันติดตอกันตั้งแต 2 วันข้ึนไป 

  

4. ผูปวยใชยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม) บางหรือไม  
(จํานวนครั้งของการใชยาขยาย หลอดลมใน 1 เดือนหารดวย 4)  

0. ไมเคย                                  
1. เคย  

  

5. ผูปวยเคยหอบมากจนตองเขาโรงพยาบาลหรือไม  
0. ไมเคย                                  
1. เคย 

  

6. คุณมีผลขางเคียง (adverse drug reaction) จากการใชยาหรือไม 
0. ไมมี                                  
1. มี 

  

7. ขณะน้ีอาการเหน่ือยหอบของคุณเปนอยางไร (mmRC Dyspnea score)  
0. ไมมีอาการเหน่ือยเพียงแครูสึกหายใจหอบขณะออกกําลังกายอยางหนักเทาน้ัน  
1. หายใจหอบเมื่อเดินอยางเรงรีบบนพ้ืนราบหรือเมื่อเดินข้ึนที่สูงชัน  
2. เดินบนพื้นราบไดชากวาคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกันเพราะหายใจหอบหรือตองหยุดเพื่อหายใจเม่ือ

เดินปกติบนพ้ืนราบ  
3. ตองหยุดเพ่ือหายใจหลังจากเดินไดประมาณ 100 เมตรหรือหลังจากเดินไดสักพักบนพื้นราบ  
4. หายใจหอบมากเกินกวาที่จะออกจากบานหรือหอบมากขณะแตงตัวหรือเปลี่ยนเครื่องแตงตัว 
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18. แบบประเมินสมรรถภาพปอด (COPD Assessment Test, CAT score) 

ขอคําถาม 

คาคะแนนทีไ่ด 
ในแตละขอยอย 

Visit 1 
……/…../…. 

Visit 2 
……/…../…. 

  
 

   

1. ขาพเจาไมเคยมีอาการไอ 0 1 2 3 4 5 ขาพเจาไอตลอดเวลา   
2. ขาพเจาไมมีเสมหะในปอดเลย 0 1 2 3 4 5 ปอดของขาพเจาเต็มไปดวยเสมหะ   
3. ขาพเจาไมรูสึกแนนหนาอกเลย 0 1 2 3 4 5 ขาพเจารูสึกแนนหนาอกมาก   
4. เมื่อขาพเจาเดินข้ึนเนินหรือ 
ข้ึนบันไดหน่ึงชั้น 
ขาพเจายังคงหายใจไดคลอง 

0 1 2 3 4 5 เมื่อขาพเจาเดินข้ึนเนินหรือ 
ข้ึนบันไดหนึ่งชั้น 
ขาพเจารูสึกเหนื่อยหอบอยางมาก 

  

5. ขาพเจาทาํกิจกรรมตางๆ 
ที่บานไดโดยไมจํากัด 

0 1 2 3 4 5 ขาพเจาทํากจิกรรมตางๆ 
ที่บานไดอยางจาํกดัมาก 

  

6. ขาพเจามีความม่ันใจที่จะออก 
ไปนอกบาน 
ทั้งๆที่ปอดขาพเจามีปญหา 

0 1 2 3 4 5 ขาพเจาไมมีความม่ันใจเลยที ่
จะออกไปนอกบาน 
เพราะปอดขาพเจามีปญหา 

  

7. ขาพเจานอนหลบัสนิท 
 

0 1 2 3 4 5 ขาพเจานอนหลับไมสนิท 
เพราะปอดขาพเจามีปญหา 

  

8. ขาพเจารูสึกกระฉับกระเฉง 
อยางมาก 

0 1 2 3 4 5 ขาพเจารูสึกออนเพลยีและ 
เหน่ือยลา 

  

 

คาคะแนน 
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19. สรุปปญหาทีพ่บจากการเยี่ยมบานและกิจกรรมที่ไดทําในการเยี่ยมบาน  
ปญหาที่พบจากการเยี่ยมบาน (ใหระบุสาเหตุลงใน..............................) กิจกรรมที่ไดทํา 

 ผูปวยขาดนัด/ไมไดรับยาตอเน่ือง................................................... 

 ผูปวยขาดความรูเกี่ยวกับโรค........................................................ 

 ผูปวยขาดความรูเกี่ยวการจัดการเมื่อเกิดผลขางเคียงจากการใชยา
.........................................................................................................    

 ปญหาดานยา   

 การไมไดรับยาท่ีสมควรจะไดรับ .....................................  

 การเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม .......................................... 

 ไดรับยาซ้ําซอน.............................................................. 

 ขนาดยาต่ํากวาการรักษา ............................................... 

 ขนาดยาที่มากเกินไป .................................................... 

 การไมไดรับยาท่ีแพทยสั่ง .............................................. 

 อาการไมพึงประสงคจากยา ........................................... 

 ปฏิกิริยาระหวางยา ........................................................ 

 การไดรับยาที่โดยไมมีขอบงใชทางวิชาการ...................... 

 ความรวมมือในการใชยา................................................. 
o ไมใชยา……………………………………….. 
o ไมสม่ําเสมอ.................................................. 
o ใชผิดเทคนิค................................................. 

 พฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 
o อาหาร...................................................................... 
o การออกกําลังกาย...................................................... 
o เครียด....................................................................... 

 Elderly mistreatment เชน ผูสูงอายุถูกละทิ้ง, เพิกเฉย
......................................................................................................  

 อ่ืนๆ........................................................................................... 

 แนะนําใหกลับไปพบแพทยและรับการรักษาตอเน่ือง 

 ประสานงานแพทยเพ่ือแกไขปญหาผูปวยเฉพาะราย 

 ใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรค 

 ใหความรูเกี่ยวกับอาการของโรค 

 ใหความรูเกี่ยวกับโรคแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 แนะนําวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตอง 

 แนะนําเทคนิคการใชยาท่ีถูกตอง 

 ออกแบบอุปกรณชวยเพิ่มความรวมมือในการใชยา 

 แนะนําวิธีการสังเกตผลขางเคียงจากยา 

 แนะนําวิธีจัดการเมื่อเกิดผลขางเคียงจากยา 

 ใหคําปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม 
o อาหาร............................................................... 
o การออกกําลังกาย............................................... 
o เครียด................................................................ 

 ใหคําแนะนําผูดูแลเพ่ือแกปญหาผูสูงอายุถูกละทิ้ง เพิกเฉย 

 ประสาน/จัดหาผูดูแลดานยาแกผูปวย 

 อ่ืนๆ..................................................................................... 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
20. แบบประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอการประเมิน 
ไม 

พอใจ 
พอใจ 
นอย 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
มาก
ที่สุด 

1. ความสะดวกในการให นศ.เภสัชศาสตร มาติดตามเยี่ยมบาน        
2. นศ.เภสัชศาสตร มีความรู ความสามารถในการใหบริการเยี่ยมบาน      
3. นศ.เภสัชศาสตร ยิ้มแยมแจมใส มีความเอาใจใสในการใหบริการเยี่ยมบานเปนอยางดี       
4. นศ.เภสัชศาสตร มีกิริยา วาจาสุภาพในการใหบริการเยี่ยมบาน      
5. ทานไดรับขอมูลหรือแนวทางการแกปญหาที่ตรงกับความตองการ      
6. ทานไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากข้ึน      
7. ทานไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับยาที่ใชในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากข้ึน      
8. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยางชัดเจน      
9. ระยะเวลาที่ใชในการเยี่ยมบานมีความเหมาะสม      
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10. ระดับความพึงพอใจโดยรวม      

 

ตัวอย่างส่ือให้ความรู้และแผ่นพับให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค 
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ชื่อและทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได้ของผู้ร่วมโครงการ 
 

รายชือ่ผูปวยผูเขารวมกิจกรรม  

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558 
ลําดับ
ที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู 
1 นายสายสมร  สองแสง   47 หมูที่ 8 บานดอนกลางใต ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
2 นายพิทยา  แสงอรุณฉาย  94 หมูที่ 7 บานดอนกลางเหนือ ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
3 นายเหล็ง วงมาเกษ  50 หมูที่ 10 บานหนองโก ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4 นายส ี ติ่งสีทา 47 หมูที่ 2 บานหนองสองหอง ตําบลบัววดั อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
5 นายแปลง  พรมสร  3 หมูที่ 13 เทศบาลเมืองศรีไค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
6 นายบญุจันทร  บัวจูม 101 หมูที่ 5 เทศบาลเมืองศรีไค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
7 นายด ี คะรินา  162 หมูที่ 10 บานโนนสมบูรณ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
8 นายสุข  แสงพิทักษ   87 หมูที่ 7 บานดอนกลางเหนือ ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
9 พต.ทองสอน  กอนทองดี 41 หมูที่ 5 บานวัด ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
10 นายสิม  ขัณฑะวัตร 179 หมูที่ 6 เทศบาลเมืองศรีไค ตําบลเมืองศรไีค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
11 นายสญัชาต ิ วงษาสันต 14 หมูที่ 3 บานเกานอย ตําบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
12 นายคํา  เจริญเชาวน 3 หมูที่ 8 เทศบาลเมืองศรีไค ตาํบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
13 หลวงพอสุพัฒน วัดดอนกลาง ตาํบลบัววัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
14 นางอุดร  วงมาเกษ 66 หมูที่ 7 บานโนนงาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอบุลราชธานี 
15 นายสถาพร  เคนทองด ี 14 หมูที่ 2 บานหนองสองหอง ตําบลบัววดั อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายชือ่นักเรียนผูเขารวมกิจกรรม  

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู 

1 ดญ.สุจิตรา  พาเรื่อง โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

2 ดญ.อุมาวด ี ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

3 ดญ.สุทธิดา  พิลา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

4 ดช.เอกณรงค  ทวนทอง โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

5 ดช.ดลฤทธิ ์ วงมาเกษ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

6 ดช.โยธิน  ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

7 ดช.ดนุพร  ออนกัณหา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

8 ดช.สราวุฒิ  สุพร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

9 ดช.รณกร  จิตรปรีดา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

10 ดช.บญุธรรม  คาํบุญมา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

11 ดช.เทพพิทักษ  ศิริมูล โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

12 ดช.ภูวิศ  ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

13 ดช.มนตชัย  ภารการ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

14 ดช.เกรียงศักดิ ์ คําพะทา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

15 ดช.อนุษิต  พิมมะศร ี โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

16 ดช.สิทธิพงษ  ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

17 ดช.พงศพัศ สาระวิทย โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

18 ดช.นพนนท นันชัย โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

19 ดช.เดชา  วงมาเกษ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

20 ดญ.ชลธิชา วงมาเกษ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

21 ดช.วุฒินันท  ขันทวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

22 ดช.บุรินทร  สมนึกตน โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

23 ดช.ณัฐวัตร  แสงกลา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

24 ดช.ชนะชัย  เหลากาสี โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 
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รายชือ่นักเรียนผูเขารวมกิจกรรม  

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

25 ดช.ธีรพงษ  ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

26 ดช.ไชยา เทพมาลี โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

27 ดช.นฤนาถ  ลาวัลย โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

28 ดญ.ชนันภรณ  ตารุวัน โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

29 ดญ.ศรัณยา  บุณรัก โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

30 ดช.อัครเดช  บุญตา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

31 ดช.พิชิตพงศ  สระแกว โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

32 ดช.อภิวัฒน โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

33 ดช.เสด็จ  วงพรม โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

34 ดช.ชัยฤทธ์ิ  เทพมาลี โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

35 ดช.ชัยวัตร สืบสิงห โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

36 ดช.อนุภาพ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

37 ดช.ภูริเดช  จันแกว โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

38 ดช.วิเชษฐ  นูถอง โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

39 ดช.พัด โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

40 ดญ.สกุลแกว จันทะไขสร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

41 ดญ.วีรยา  ดําพะธิก โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

42 ดช.เอกพล วงคมาเกษ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

43 ดช.เจษฎา  คําพะทา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

44 ดญ.ลลิตา  สุพล โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

45 ดช.ปฏภิาน  เปนเสนาะ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

46 ดญ.สุทิตตา คูนเสนา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

47 ดญ.ปวีณา  คําบุญมา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

48 ดญ.อารยา  คุมไขนุน โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

49 ดญ.พลอยไพลิน  ตัลนิล โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

50 ดญ.ปะริตา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

51 ดญ.ขวัญมันส  เปนเสนาะ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 
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รายชือ่นักเรียนผูเขารวมกิจกรรม  
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วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

52 ดญ.กนกอร  สบูหอม โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

53 ดญ.จริญญา ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

54 ดญ.ทิตวัลย  ขันทะวัตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

55 ดญ.สุนิสา  นาด ี โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

56 ดญ.วณิชชา  บญุพามา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

57 ดญ.ทิราภรณ  พรมบุตร โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

58 ดญ.ตีรณา  แกวกัญญา โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

59 ดช.อธิวัฒน  วงมาเกษ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย 

 
 

รายชือ่นักเรียนผูเขารวมกิจกรรม  

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู 

1 ดช.ธันวา  เสือจันทร โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

2 ดญ.มีนธิดา  ปุราชาโน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

3 ดญ.พรรณิกา  โพธ์ิศรี โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

4 ดญ.มุทิตา  สมอาจ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

5 ดช.โชคอนันต  จันทะเกษ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

6 ดช.ปยณัฐ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

7 ดช.ศภุเศรษฐ  สาระวัน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

8 ดช.วิทยา  โคตรอาสา โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

9 ดช.ธีระเดช  ศุภกร โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

10 ดช.ศภุวิทย แจงใบ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

11 ดญ.ฐิติมา  พลาผล โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

12 ดญ.กุลิสรา  ฤกษด ี โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 
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รายชือ่นักเรียนผูเขารวมกิจกรรม  

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ณ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

13 ดญ.ขวัญฤด ี พันธเสมอ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

14 ดญ.ชลธิดา  โชติทม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

15 ดญ.อรอุมา  มุสะวะ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

16 ดญ.ชลิตา  วงมั่น โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

17 ดญ.จุฑามาศ  บูระพา โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

18 ดญ.ปรียาภรณ  จันทะบุตร โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

19 ดญ.อญัชลี  ลิไทย โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

20 ดญ.นัฐกร  ขามสี โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

21 ดญ.ธีรภรณ  คําอาจ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

22 ดช.ยงยศ  บัวจม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

23 ดช.โชคชยั  ทองแนน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

24 ดช.วัชระชัย  พรมบุตร โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

25 ดญ.ชยาภรณ  บุญชัย โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

26 ดญ.ปราถนา  รพีพันธ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

27 ดญ.ธิดารตัน  แสนจู โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

28 ดญ.สุพัตรา นิลปารันค โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

29 ดญ.สุพรรษา  นามมะห โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

30 ดญ.วาสนา  สาวิจารณ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

31 ดญ.พิชญา  สิงหเลิศ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

32 ดญ.กุลนิดา  ทางาม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

33 ดญ.รินรดา  ทีรวม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

34 ดญ.เพลินจิตร  สินธุประสิทธิ ์ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

35 ดญ.เกดนิพา  คูรทัน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

36 ดญ.วัจนีย  รักษาพร โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

37 ดญ.ปทมา  เจนจบ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

38 ดญ.ปวีณา  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

39 ดญ.ปวีณา  แกวพิทักษ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 
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ณ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

40 ดญ.สุธีพร  มีผล โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

41 ดญ.ปวีณา  ลาสิงหหาญ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

42 ดญ.ชลิดา  ทางาม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

43 ดญ.มัทนา  ภูวะนันท โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

44 ดญ.กนกวรรณา  ผามบน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

45 ดช.พงษเพชร  สนธิ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

46 ดช.อํานาจ  มีพันธ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

47 ดช.เกียรติศักดิ ์ ทองให โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

48 ดช.ชัชวาลย  บญุมาเกษ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

49 ดช.ธนพล  ธิอามาตย โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

50 ดช.เจษฎา  บัวจูม โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

51 ดญ.ธนพร  คูณทัน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

52 ดช.มงคล โคตรอาษา โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

53 ดช.ธีระธาดา  คงกะพันธ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

54 ดช.รัฐพงศ  ทองแทน โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

55 ดช.มงคล  ทองแทน  โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 
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รายนักศึกษาป 1 ผูเขารวมกิจกรรม 

"โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการดแูลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและการคุมครองผูบริโภค" 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล 
1 5515400730 นายรัชพล สวนงาม 

2 5715400042 นายนฤวิชญ วรวิทยศรางกูร 

3 5715400062 นางสาวลลิตา ดอกไมแกว 

4 5715400075 นางสาวศิรดา กัณหาไชย 

5 5715400080 นางสาวศิวพร เมหิ 

6 5715400107 นางสาวอภิรดี ทิณรัตน 

7 5715400118 นายเอกชยั นพพิบูลย 

8 5715400121 นางสาวกชกร คําพุทธ 

9 5715400136 นายกองภพ สอนด ี

10 5715400143 นายกิติพงษ ทาทองสี 

11 5715400152 นายเกียรติศักดิ ์ภาด ี

12 5715400163 นายคณิตศาสน ปญญาใส 

13 5715400176 นางสาวจิตรลดา ศรีหนา 

14 5715400181 นางสาวจุฑามาศ บรรเทา 

15 5715400198 นายฉตัราภัณฑ โอภาสตระกูล 

16 5715400224 นางสาวชลธิชา สุดสังข 

17 5715400239 นางสาวชุติภรณ คําบัว 

18 5715400246 นางสาวฐิชาดา จําปางาม 

19 5715400266 นางสาวณิชาภทัร สุทธิวารี 

20 5715400279 นายดนยัศักดิ์ คาํวิชิต 

21 5715400284 นางสาวดวงใจ มุกดา 

22 5715400291 นายทศพร ภัทรพิศาล 

23 5715400305 นางสาวทัศนาพร ธานีวรรณ 

24 5715400316 นางสาวทิพากร ยาสี 

25 5715400329 นายธนวัฒน สุริยนต 
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26 5715400334 นางสาวธนัชพร พรมโคตร 

27 5715400341 นางสาวธัญรดี อินสุวรรณ 

28 5715400350 นายธัญรักษ ปูเมือง 

29 5715400361 นางสาวธัญวรัตม ชุมแวงวาป 

30 5715400374 นางสาวธันยชนก พันธุเดช 

31 5715400389 นางสาวนภาภัทร เมืองศรี 

32 5715400396 นางสาวนัสราภรณ วิลัยลักษณ 

33 5715400413 นางสาวปรายฝน สุวรรณไตรย 

34 5715400426 นางสาวปณฑารีย ทินราช 

35 5715400431 นางสาวปาณิสรา บุญนํา 

36 5715400448 นางสาวปุณยิกา ตุรงควัธน 

37 5715400457 นางสาวผรัณดา ผาริการ 

38 5715400468 นางสาวพจนาท ยางธิสาร 

39 5715400471 นางสาวพิมพชนก สัตยธรรม 

40 5715400486 นางสาวพิมพสุดา คนใหญ 

41 5715400512 นางสาวมนิตรา สุขอวน 

42 5715400525 นางสาวเยาวลักษณ สุกุ 

43 5715400530 นางสาววรัญญา วงษาเสนา 

44 5715400556 นางสาววรินทร ยิ่งยืน 

45 5715400567 นางสาววริศรา ปฐมชาต ิ

46 5715400570 นางสาววัทนวิภา วงศใหญ 

47 5715400585 นายวัศพล วิลัยโรจน 

48 5715400592 นางสาววิภาวี พงษไทย 

49 5715400602 นางสาววิสุทธิดา สิงยะเมือง 

50 5715400613 นางสาวศรัณยรตัน เผือดจันทึก 

51 5715400626 นางสาวศรีกัลยา ศรีบุญ 

52 5715400631 นางสาวศศิปรยีา ผาจวง 

53 5715400657 นางสาวศุภนิดา มุงหมาย 
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54 5715400668 นางสาวศุภัทรา กุลมี 

55 5715400671 นายสหรัฐ บุญศกัดิ ์

56 5715400686 นางสาวสายธาร โทสิงห 

57 5715400693 นายสิทธิชัย ใจแกว 

58 5715400705 นายสิรวิชญ เผาผา 

59 5715400716 นางสาวสิริพร เกษร 

60 5715400729 นางสาวสุพรรณิการ สุขชีพ 

61 5715400734 นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปญญา 

62 5715400741 นางสาวสุรนี หายทุกข 

63 5715400750 นายอภินันท สระทองอินทร 

64 5715400761 นางสาวอัญชนา ตราชู 

65 5715400774 นางสาวอิสรยิาภรณ ภูมิเรศสุนทร 

66 5715400789 นายกันตพงศ วงศเอนกเกษม 

67 5715400796 นางสาวจารวีกร เสริมรัมย 

68 5715400800 นางสาวจารุวรรณ นาคด ี

69 5715400811 นางสาวจิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน 

70 5715400839 นายเจนรบ โชติขุนทด 

71 5715400846 นายเฉลิมภรณ สารศร ี

72 5715400866 นางสาวชุติกาญจน วงศพิพันธ 

73 5715400879 นางสาวณัฐธนัน ภาคทอง 

74 5715400884 นายตอพงษ สังขศิลปชัย 

75 5715400891 นางสาวตะวัน แจมจํารัส 

76 5715400918 นายธนานพ ลอเลิศวิไล 

77 5715400921 นายธนิสร ทองสุกแกว 

78 5715400936 นางสาวเบญจมาศ พรอมแกว 

79 5715400943 นายปรเมศวร บัวกรด 

80 5715400952 นางสาวผกามาศ เนตรนพรัตน 

81 5715400963 นางสาวพิริยา พิริยะประกาศ 
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82 5715400981 นายรณกร ตันตนิาม 

83 5715400998 นางสาวรวิภา ชัยจันทร 

84 5715401021 นายศภุพล วิสุทธิกุล 

85 5715401036 นางสาวสรัลชนา การะเกษ 

86 5715401052 นางสาวสิรีธร บัวขจร 

87 5715401063 นางสาวสิรีธร บัวนวม 

88 5715401081 นายอดศิักดิ์ เรืองงาม 

89 5715401119 นายกิตติพัฒน เกษโส 

90 5715401122 นางสาวกิตตยิา หลักแหลม 

91 5715401144 นางสาวขวัญชนก โกสุมา 

92 5715401153 นางสาวจารุรินทร อินทรศิริพงษ 

93 5715401164 นางสาวจุฑารัตน นาครอด 

94 5715401177 นายเจตนิพัทธ พนมแกน 

95 5715401182 นางสาวชลธารทิพย ทิพยโสต 

96 5715401201 นางสาวณัฐตินี แสนภูม ี

97 5715401212 นายณัฐนันท บรรณกิจ 

98 5715401225 นางสาวดวงกมล เหลื่อมทองหลาง 

99 5715401230 นายธนากร ตันเชวง 

100 5715401256 นางสาวนภัสสร ซ่ือตรง 

101 5715401267 นางสาวบุญธิดา อนสืบสาย 

102 5715401285 นายปณิธาน สําคัญยิ่ง 

103 5715401306 นายพศวัต โตวงศศรีเจริญ 

104 5715401320 นายภูธฤทธ์ิ ประคํามินทร 

105 5715401335 นางสาววันวิสา ธานี 

106 5715401342 นางสาววิภาวี กันอุไร 

107 5715401351 นางสาวศุทธิตา นอยมิ่ง 

108 5715401375 นายสรวสันต ปดสําราญ 

109 5715401380 นางสาวสิยาพร พรมที 
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110 5715401397 นางสาวสิริโสภา ภูงามเงิน 

111 5715401403 นางสาวสุภาภรณ แถมศรี 

112 5715401414 นางสาวหัสดี ศภุภัคพัฒนา 

113 5715401432 นางสาวอุษามาส แววด ี
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1 5415400014 นายกิตติพศ ใครบุตร 

2 5415400032 นางสาวเขมิกา สาธุรัมย 

3 5415400058 นางสาวโชติกา ศุภโกศล 

4 5415400069 นายญาณศิลป วงศประสาร 

5 5415400087 นางสาวดารารัตน โปสมบูรณ 

6 5415400094 นางสาวทักษิณีย ศรีพล 

7 5415400104 นางสาวธนัฏฐา อินทรตา 

8 5415400115 นางสาวธารทิพย ธีวะสาสน 

9 5415400128 นางสาวเบญจมาภรณ เกษามา 

10 5415400133 นางสาวปองรัตน โพธ์ิกลิ่น 

11 5415400140 นายปยสิทธ์ิ ดําพะธิก 

12 5415400159 นางสาวพรรณทิพา ผิวทอง 

13 5415400160 นางสาวพิมพชนก ทองทวน 

14 5415400173 นางสาวภาวิณ ีออนอินทร 

15 5415400188 นางสาวเมธาวี ลับลิพล 

16 5415400195 นางสาวยุวด ียามด ี

17 5415400207 นางสาวรัชนี งามวิลัย 

18 5415400218 นางสาวรัชวดี ยิ่งดอน 
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19 5415400221 นางสาวลักษมี นาด ี

20 5415400236 นายวราวุธ วิโรพรม 

21 5415400243 นางสาววีรยา ศรีสุริยชยั 

22 5415400252 นางสาวศศิธร บูรณะพล 

23 5415400263 นายศภุชยั ศรีมันตะ 

24 5415400276 นางสาวสายสดุา ดีวงศ 

25 5415400281 นางสาวสุชาดา วิระสิทธิ์ 

26 5415400298 นางสาวสุธาภา พงศทิพากร 

27 5415400313 นางสาวสุนิสา มั่นคง 

28 5415400326 นางสาวสุรินทร สีทา 

29 5415400331 นายอดศิักดิ ์รัตนสงคราม 

30 5415400348 นายอธิบด ีศักดิศ์ินานนท 

31 5415400357 นางสาวอมรรัตน โคตรปญญา 

32 5415400368 นางสาวอรณิชา วุฒิโสภากร 

33 5415400371 นางสาวอรณ ีปตถาต ิ

34 5415400386 นางสาวอรพรรณ สัตยพานิชกุล 

35 5415400409 นางสาวอัมรินทร สิงหประโคน 

36 5415400410 นางสาวกรกนก บญุกําเหนิด 

37 5415400423 นางสาวกลรัตน เชิดโคกศร ี

38 5415400438 นางสาวจิตรลดา ศรีปลัดกอง 

39 5415400445 นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล 

40 5415400454 นางสาวชนาธิป ขวัญคง 

41 5415400465 นายชยัวัฒน ดาวเรือง 

42 5415400478 นายเชิดพงศ อบุลบาน 

43 5415400483 นางสาวญาณศิา เข่ือนปญญา 

44 5415400490 นายณัฐกร คูสนิท 

45 5415400508 นางสาวดวงกมล อุทัยวัฒนา 

46 5415400519 นายตรีเทพ ปณณวัฒนสกุล 
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47 5415400522 นางสาวทิพวัลย โชติพนิชเศรษฐ 

48 5415400537 นางสาวธมลวรรณ นันทา 

49 5415400544 นายธรรมฤทธ์ิ สินธุสกุล 

50 5415400553 นางสาวธีรดา อินทรสุข 

51 5415400564 นางสาวนลินทิพย เน่ืองเหมรัช 

52 5415400582 นางสาวนิรมล จําปา 

53 5415400599 นางสาวปภาดา นันทิยกุล 

54 5415400609 นางสาวปวีณนุช ศิริเดชไชยวงศ 

55 5415400610 นางสาวปารณีย ชวาลา 

56 5415400623 นางสาวปุญญาพร ยิบประดิษฐ 

57 5415400638 นายพงศกร มานิสสรณ 

58 5415400645 นางสาวพชรพร พาเจริญ 

59 5415400654 นางสาวพิชญา อิ่มสําอางค 

60 5415400665 นางสาวพิชามญชุ ญาณศภุวงศ 

61 5415400678 นายภัทรพงศ ศริิเสถียร 

62 5415400683 นางสาวภัทรสุดา มีชํานาญ 

63 5415400690 นางสาวภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล 

64 5415400702 นายภานุพงศ บัวแกว 

65 5415400713 ภูวนาท ศาสตรประสิทธ์ิ 

66 5415400726 นางสาวรัตดากร นันทพานิช 

67 5415400731 วชิรวิทย วัชราคม 

68 5415400748 นางสาววรกานต มิตรวงค 

69 5415400757 นางสาววริศรา ทิพยคูนอก 

70 5415400768 นางสาววัศยานนัท คําเติม 

71 5415400771 นางสาววิกานดา สแีพนบาล 

72 5415400786 นางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสร 

73 5415400793 นางสาวสกุลรัตน นางนวล 

74 5415400807 นางสาวสราลี ศรัทธาพงษสกุล 
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75 5415400818 นางสาวสิริวรรณ ล้ิมฉุน 

76 5415400821 นายสุทธิชาต ิบานกลาง 

77 5415400836 นางสาวสุวพักตร ไชยวสุกุล 

78 5415400843 นายกรัณยวรรธน เช้ือประทุม 

79 5415400852 นางสาวอภญิญา สุขเกษม 

80 5415400863 นางสาวอรรัมภา แกลวทนงค 

81 5415400876 นางสาวอรุณธิดา นกเพชร 

82 5415400881 นายอัษฐพร สงทุง 

83 5415400898 นางสาวอาภาพร เศรษฐพลชัย 

84 5415400904 นางสาวณิชาลฎา แกวกันหา 

85 5415400915 นางสาวจิตติมา อุปลา 

86 5415400928 นางสาวกัญณรนิทร พิริยานนท 

87 5415400933 นายรชตะ มังกรแกว 

88 5415400940 นายรณชยั ชมเมือง 

89 5415400959 นายสุพิชญ กิตติพิทยากร 

90 5415400960 นางสาวบัณฑิตา จงเปรมกิจไพศาล 

 


