
 

 

แบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที ่1 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสุขศึกษาและ

การส่งเสริมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ประเด็นส าคญัในนิยามของสุขศึกษา  

ก. ผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้ 
ข. การปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจ 
ค. การสนบัสนุน 
ง. การออกแบบ 
จ. การใชส่ื้อ   

2. จุดมุ่งหมายของสุขศึกษา ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การมีความเช่ือเร่ืองสุขภาพ 
ข. การจูงใจใหไ้ปใชบ้ริการสุขภาพ 
ค. การใหม้ัน่ใจในสุขภาพของตนเอง 
ง. การเปล่ียนแปลงองคก์ารดา้นสุขภาพ  
จ. การช่วยใหป้ระชาชนมีทกัษะในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ 

3. หลกัการท่ีใชใ้นการด าเนินงานสุขศึกษา มีดงัน้ี ยกเว้น ขอ้ใด  
ก. หลกัการทางการศึกษา  
ข. หลกัการส่ือสาร  
ค. หลกัการช้ีน า 
ง. หลกัการเสริมพลงั  
จ. หลกัการสนบัสนุนดา้นปัจจยัแวดลอ้ม 

4. การส่งเสริมสุขภาพมีความส าคญัดงัน้ี ยกเว้น ขอ้ใด  
ก. เพิ่มความสามารถใหก้บัประชาชนและชุมชนในการจดัการสุขภาพ  
ข. ช่วยขยายเครือข่ายในการด าเนินงานดา้นสุขภาพ 
ค. ช่วยเพิ่มค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
ง. ช่วยใหบ้รรลุการพฒันาสุขภาพและการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ อยา่งย ัง่ยนื 



 

 

จ. ช่วยใหส้ังคมมีความรับผดิชอบในเร่ืองสุขภาพ 
5. จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมสุขภาพ คือขอ้ใด  

ก. ปรับปรุงสุขภาพของประชาชนใหดี้ข้ึน 
ข. สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
ค. ลดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ  
ง. ลดค่าใชจ่้ายในระบบสุขภาพ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

6. การส่งเสริมสุขภาพ มีหลกัการตามขอ้ใด  
ก. การใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพ 
ข. การจดับริการสุขภาพ 
ค. การเสริมแรงใหป้ระชาชน 
ง. การกระท าท่ีปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
จ. การส่ือสารดา้นสุขภาพ 

7. กลวธีิส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ คือขอ้ใด 
ก. การช้ีน าเพื่อสุขภาพ 
ข. การเสริมสร้างความสามารถ 
ค. การเป็นส่ือกลาง 
ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 
จ. ขอ้ ก ข และ ค ถูก   

8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษากบัการส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การส่งเสริมสุขภาพเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าร่วมกบัสุขศึกษา 
ข. การส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมการด าเนินงานสุขศึกษา และการจดัการปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม  
ค. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพคือส่ิงเดียวกนั  
ง. สุขศึกษามุ่งจดัการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพมุ่งจดับริการ ใหก้บัประชาชนคนเดียวกนั 
จ. ถูกทุกขอ้ 

 
 
 
 



 

 

 
9. หากพิจารณาการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพตามแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ การจดัการปัจจยัภายใน
บุคคล ตรงกบัขอ้ใด 

ก. การตรวจสุขภาพบุคคล 
ข. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคคล 
ค. การประเมินความรู้ดา้นสุขภาพบุคคล 
ง. การพฒันาจิตส านึกดา้นสุขภาพของบุคคล  
จ. การพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคคล 

10. ตามแบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด ท่ีปรับปรุงในปี ค.ศ. 2005 ให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ปัจจยัสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพ ตามขอ้ใด  
ก. พนัธุกรรม 
ข. พฤติกรรมสุขภาพ  
ค. ส่ิงแวดลอ้ม 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก  

 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่1 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง เร่ือง “แนวคิดและหลกัการ

เก่ียวกบัสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. นิยามของสุขศึกษาครอบคลุมประเด็นใด 

ก. ผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้ 
ข. การออกแบบ 
ค. การสนบัสนุน 
ง. การปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจ 



 

 

จ. ถูกทุกขอ้ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสุขศึกษา 

ก. การใหม้ัน่ใจในสุขภาพของตนเอง 
ข. การช้ีน านโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ 
ค. การเสริมพลงับุคคล กลุ่ม และชุมชนดา้นสุขภาพ 
ง. การจูงใจใหย้อมรับพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ 
จ. การสนบัสนุนใหเ้กิดปัจจยัเอ้ือต่อการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ 

3. การส่งเสริมใหมี้ลานออกก าลงักายในชุมชนควบคู่กบัการใหเ้รียนรู้ความส าคญัและทกัษะการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัการใดในการด าเนินงานสุขศึกษา 
ก. หลกัการส่ือสาร 
ข. หลกัการมีส่วนร่วม 
ค. หลกัการสนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้ม 
ง. หลกัการเสริมพลงั 
จ. หลกัการช้ีน า 

 
 
 
 
4. การส่งเสริมสุขภาพ มองวา่ปัจจยัก าหนดสุขภาพมีทั้งปัจจยัภายในบุคคล และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 
องคก์ร ชุมชน และสังคม มุมมองดงักล่าวมีความส าคญัต่อขอ้ใด 

ก. การเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ข. การช่วยใหเ้กิดการจดับริการสุขภาพ 
ค. การเพิ่มค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพประชาชน 
ง. การช่วยใหบ้รรลุการพฒันาสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 
จ. การช่วยส่งเสริมใหส้ังคมมีความรับผดิชอบในเร่ืองสุขภาพ 

5. การส่งเสริมสุขภาพท่ีด าเนินการในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน เป็นขอบเขตของการ
ส่งเสริมสุขภาพตามขอ้ใด 

ก. ตามผูใ้หบ้ริการ 
ข. ตามกลุ่มเป้าหมาย 



 

 

ค. ตามประเด็นปัญหาสุขภาพ 
ง. ตามลกัษณะพื้นท่ี 
จ. ตามระบบสุขภาพ 

6. การส่งเสริมสุขภาพ มีหลกัการดงัน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. การใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 
ข. การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน 
ค. การเสริมแรงใหก้บัประชาชน 
ง. การกระท าท่ีปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
จ. การท างานแบบร่วมมือทุกภาคส่วน 

7. ประเด็นส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน มีดงัน้ียกเวน้ขอ้ใด 
ก. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ข. การเสริมสร้างทศันคติดา้นสุขภาพ 
ค. การสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
ง. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
จ. การพฒันาทกัษะส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ 

8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขศึกษากบัการส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพคือส่ิงเดียวกนั 
ข. การส่งเสริมสุขภาพเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีท าร่วมกบัสุขศึกษา 
ค. การส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมการด าเนินงานสุขศึกษา และการจดัการปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
ง. สุขศึกษามุ่งจดัการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพมุ่งจดับริการ ใหก้บัประชาชนคนเดียวกนั 
จ. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพคือบริการท่ีจดัโดยบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มเดียวกนั 

9. หากพิจารณาการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพตามแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ตรงกบัปัจจยัใด 

ก. ปัจจยัภายในบุคคล 
ข. ปัจจยัเชิงนามธรรม 
ค. ปัจจยัเชิงจิตวทิยา 
ง. ปัจจยัเชิงนิเวศ 
จ. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

10. ตามแบบจ าลองพรีซีด-โพรซีด ท่ีปรับปรุงในปี ค.ศ. 2005 มีการระบุปัจจยัอะไรเพิ่มเติมในส่วนของสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพ 
ก. พนัธุกรรม 
ข. ส่ิงแวดลอ้ม 
ค. พฤติกรรมสุขภาพ 
ง. บริการสุขภาพ 
จ. นโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่1 
ก่อนเรียน 
1. จ.  

หลงัเรียน 
1. จ. 

2. จ. 2. ก. 
3. ค. 3. ค. 
4. ค. 4. จ. 
5. จ. 5. ง. 
6. ง. 6. ค. 
7. จ. 7. ข. 
8. ข. 8. ค. 
9. ข. 9. ก. 
10. จ. 10. ก. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่2 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ทฤษฎีส าหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. องคป์ระกอบส าคญัของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนขอ้ใด ท่ีเพิ่มจากองคป์ระกอบของทฤษฎีการกระท าดว้ย

เหตุผล 
ก. บรรทดัฐานของบุคคลอา้งอิง 



 

 

ข. ความตั้งใจจะกระท าพฤติกรรม 
ค. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ง. พฤติกรรมตามความตั้งใจ 
จ. เจตคติต่อพฤติกรรม 

2. ต่อไปน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ยกเว้น ขอ้ใด 
ก. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค 
ข. การรับรู้การสูญเสียโอกาสและค่าใชจ่้ายในการเดินทางเม่ือเป็นโรค 
ค. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
ง. การรับรู้ความรุนแรงเม่ือเป็นโรค  
จ. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 

3. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ วธีิการสร้างความเช่ือในความสามารถของตนเอง 
ก. สร้างจากประสบการณ์ท่ีส าเร็จของตนเอง 
ข. สร้างจากการกระตุน้ทางอารมณ์ 
ค. สร้างจากการพูดโนม้นา้วชกัจูง 
ง. สร้างจากการพูดจาตอบโตก้นั 
จ. สร้างจากการสังเกตประสบการณ์ท่ีส าเร็จของบุคคลตน้แบบ 

4. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ขั้นตอนส าคญัของทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ก. ขั้นตอนท่ียงัไม่สนใจ 
ข. ขั้นตอนลงมือปฏิบติั  
ค. ขั้นตอนการจูงใจ 
ง. ขั้นตอนกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
จ. ขั้นตอนตดัสินใจท า 

5. แรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรคจะเกิดข้ึนไดน้อ้ยท่ีสุดเม่ือใด 
ก. บุคคลรู้สึกวา่อนัตรายต่อสุขภาพนั้นรุนแรง 
ข. บุคคลรู้สึกวา่ตนก าลงัอ่อนแอ 
ค. บุคคลเช่ือวา่การตอบสนองโดยการปรับตวัเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการก าจดัอนัตรายนั้น 
ง. บุคคลมีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถปรับตวั เพื่อตอบสนองหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นได ้
จ. บุคคลรู้สึกวา่ตนก าลงัเขม้แขง็ 

6. ต่อไปน้ีเป็นประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคม ยกเว้น ขอ้ใด 



 

 

ก. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ 
ข. การสนบัสนุนดา้นการพฒันา 
ค. การสนบัสนุนดา้นการประเมิน 
ง. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่างสาร 
จ. การสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือหรือวตัถุ 

7. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ องคป์ระกอบส าคญัทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม 
ก. การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ข. นวตกรรม 
ค. ช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ง. ช่องทางการส่ือสาร 
จ. ระบบสังคม 

8. การวนิิจฉยัทางระบาดวทิยา พฤติกรรมและวถีิชีวติเป็นขั้นตอนล าดบัใดของโมเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีด 
ก. ขั้นตอนท่ี 2 
ข. ขั้นตอนท่ี 3 
ค. ขั้นตอนท่ี 1 
ง. ขั้นตอนท่ี 5 
จ. ขั้นตอนท่ี 4 

9. ต่อไปน้ีเป็นปัจจยัส าคญัของโมเดลนิเวศวทิยาสังคม ยกเว้น ขอ้ใด 
ก. ปัจจยัระหวา่งบุคคล 
ข. ปัจจยัดา้นชุมชน 
ค. ปัจจยัดา้นนโยบายสาธารณะ 
ง. ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
จ. ปัจจยัภายในตวับุคคล 

10. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ประโยชน์ของทฤษฎีส าหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ก. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนงานหรือโครงการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพล่วงหนา้ได ้
ข. ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามแผนงานหรือโครงการพฒันา 
ก. พฤติกรรมสุขภาพ 
ข. ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินผลแผนงานหรือโครงการพฒันา 
ค. พฤติกรรมสุขภาพ 



 

 

ง. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
จ. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นขั้นตอน 

 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่2 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ทฤษฎีส าหรับงานสุขศึกษา

และการส่งเสริมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ต่อไปน้ีเป็นประโยชน์ของทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ยกเว้น ขอ้ใด 

ก. ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินผลแผนงานหรือโครงการพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ 

ข. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนงานหรือโครงการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพล่วงหนา้ได ้
ค. ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามแผนงานหรือโครงการพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพ 
ง. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังานพฒันาสุขภาพดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นขั้นตอน 
จ. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ องคป์ระกอบส าคญัของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
ก. การรับรู้การสูญโอกาสและค่าใชจ่้ายในการเดินทางเม่ือเป็นโรค 
ข. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
ค. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
ง. การรับรู้ความรุนแรงเม่ือเป็นโรค  
จ. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค 

3. ต่อไปน้ีเป็นกระบวนการตามพฤติกรรมของทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ยกเว้น ขอ้ใด 
ก. การจดัการกบัส่ิงท่ีไม่อาจคาดเดาได ้
ข. การควบคุมส่ิงเร้า 
ค. สัมพนัธ์ภาพแบบช่วยเหลือกนั 
ง. การปลดปล่อยตนเอง 



 

 

จ. การเสริมพลงัอ านาจ 
4. บทบาทของความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือขอ้ใด 

ก. ความเช่ือเก่ียวกบัผลของการกระท า 
ข. ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาและวฒันธรรม 
ค. ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ของบุคคล 
ง. ความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการพฒันาพฤติกรรม 
จ. ความเช่ือเก่ียวกบัการรับรู้ของบุคคล 

5. การรับรู้เก่ียวกบัการกระตุน้ใหเ้กิดความกลวัตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค 
ข. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
ค. การรับรู้เก่ียวกบัความรุนแรงจนสามารถประเมินความรุนแรงนั้นได ้
ง. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรค 
จ. การรับรู้ส่ิงชกัน าใหเ้กิดการปฏิบติั 

6. วธีิการสร้างความเช่ือในความสามารถของตนเองตามทฤษฎีความสามารถของตนเอง คือขอ้ใด 
ก. สร้างจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ข. สร้างจากประสบการณ์ท่ีส าเร็จของตนเอง 
ค. สร้างจากการพูดจาตอบโตก้นั 
ง. สร้างจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกบับุคคลอ่ืน 
จ. สร้างจากการคิดคน้ดว้ยตนเอง 

7. ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคมตามทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสังคม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การสนบัสนุนดา้นการวางแผน 
ข. การสนบัสนุนดา้นนโยบาย 
ค. การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร 
ง. การสนบัสนุนดา้นแรงงาน 
จ. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่างสาร 

8. องคป์ระกอบส าคญัทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม คือขอ้ใด 
ก. ช่องทางการพฒันาทกัษะ 
ข. ช่องทางการพฒันาประสบการณ์ 
ค. ช่องทางการพฒันาความรู้ 



 

 

ง. ช่องทางการส่ือสาร 
จ. ช่องทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนั 

9. ปัจจยัส าคญัของโมเดลนิเวศวทิยาสังคม ขอ้ใดถูกต้อง 
ก. ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
ข. ปัจจยัดา้นนโยบายสาธารณะ 
ค. ปัจจยัดา้นบุคคล 
ง. ปัจจยัดา้นความร่วมมือระหวา่งกนั 
จ. ปัจจยัดา้นการพฒันาประสบการณ์ 

10. การวนิิจฉยัทางการศึกษาและนิเวศวทิยาเป็นขั้นตอนล าดบัใดของโมเดลพรีซ๊ีด-โพรซ๊ีด 
ก. ขั้นตอนท่ี 4 
ข. ขั้นตอนท่ี 2 
ค. ขั้นตอนท่ี 1 
ง. ขั้นตอนท่ี 5 
จ. ขั้นตอนท่ี 3 

 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่2 
ก่อนเรียน       หลงัเรียน 
1. ค.        1. ง. 
2. ข.        2. ก. 
3. ง.        3. ค. 
4. ค.        4. ก. 
5. จ.        5. ค. 
6. ข.        6. ข. 
7. ก.        7. จ. 
8. ก.        8. ง. 
9. ง.        9. ข. 
10. จ.        10. จ. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่3 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. สุขภาพประกอบดว้ยมิติสุขภาพ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพกาย ดา้นสุขภาพจิต และขอ้ใดอีก 

ก. ดา้นสังคม 
ข. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ค. ดา้นจิตวญิญาณ 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. และ ค. ถูก 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัก าหนดสุขภาพ 3 ประการ  
ก. ปัจจยัดา้นปัจเจกชน 
ข. ปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
ค. ปัจจยัดา้นระบบการดูแลสุขภาพ 
ง. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จ. ขอ้ ก. และ ค.  

3. แนวคิดท่ีแสดงภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่การมีสุขภาพท่ีดีท่ีสุดจนกระทัง่ถึงแก่ความตายอยูบ่นเส้นตรงเดียวกนั เป็น
แนวคิดของใคร 
ก. แนวคิดของดนั 
ข. แนวคิดของเพน็เดอร์ 
ค. แนวคิดของดาวนี 
ง. แนวคิดขององคก์ารอนามยัโลก 



 

 

จ. แนวคิดของครูเตอร์ 
4. แนวคิดท่ียดึหลกัผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพของใคร 

ก. โรเบิร์ท แพทนมั 
ข. แคพแพลน 
ค. คอบบแ์ละแคสเซล 
ง. องคก์ารอนามยัโลก 
จ. องคก์ารสุขภาพระหวา่งประเทศ 

5. แนวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพในขอ้ใดถือเป็นแนวคิดในระดบัจุลภาค  
ก. ปัจจยัตามตวัก าหนดสุขภาพเชิงสังคม 
ข. ปัจจยัก าหนดสุขภาวะ 
ค. ปัจจยัผลกระทบต่อสุขภาพ 
ง. ปัจจยัทางชีวการแพทย ์
จ. ถูกทุกขอ้ 

6. ขอ้ใดคือปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล 
ก. กรรมพนัธ์ุ 
ข. พฤติกรรมสุขภาพ 
ค. ความเช่ือ 
ง. จิตวญิญาณ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

7. กลุ่มประชากรอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและหญิง สาเหตุการตายส่วนใหญ่จากปัญหาใด 
ก. อุบติัเหตุและการหกลม้ 
ข. โรคไขเ้ลือดออก 
ค. โรคไม่ติดต่อ 
ง. การบาดเจบ็ 
จ. โรคติดต่อ  

8. การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยอาย ุ15-29 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงไดแ้ก่ขอ้ใด 
ก. การจมน ้า 
ข. การติดเช้ือเอชไอว ี
ค. โรคจิตเภท 



 

 

ง. อุบติัเหตุทางถนน 
จ. การท าร้ายตนเอง  

9. ขอ้ใดคือปัจจยัก าหนดสุขภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก. สภาพสังคม  
ข. วฒันธรรมและประเพณี 
ค. เศรษฐกิจ  
ง. การเมือง 
จ. ถูกทุกขอ้ 

10. การใหบ้ริการในศูนยส์าธารณสุขชุมชนชนบท หมายถึงระบบบริการสาธารณสุขระดบัใด 
ก. บริการระดบัปฐมภูมิ 
ข. บริการระดบัทุติยภูมิ 
ค. การสาธารณสุขมูลฐาน 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก 

  
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่3 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่มิติสุขภาพใน 4 ดา้น  

ก. ดา้นสังคม 
ข. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ค. ดา้นจิตวญิญาณ 
ง. ดา้นร่างกาย 
จ. ดา้นจิตใจ  

2. ปัจจยัก าหนดสุขภาพหมายถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 3 ประการ ไดแ้ก่ปัจจยัในขอ้ใด 
ก. ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล 
ข. ปัจจยัดา้นสังคม 



 

 

ค. ปัจจยัดา้นการศึกษา 
ง. ปัจจยัดา้นการประกนัสังคม 
จ. ปัจจยัดา้นระบบการรักษาพยาบาล   

3. แนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นระดบัต่าง ๆ ของภาวะสุขภาพ เป็นแนวคิดของใคร 
ก. แนวคิดของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
ข. แนวคิดของเพน็เดอร์ 
ค. แนวคิดของดนั 
ง. แนวคิดของแบนดูรา 
จ. แนวคิดของศาสตราจารย ์นพ.ประเวศ วะสี 

4. แนวคิดท่ีเป็นการมองสุขภาพแบบผลรวมในทุกระบบ เป็นแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดสุขภาพของใคร 
ก. คอบป์ 
ข. เบอร์กแมน และไซม ์ 
ค. คอบบแ์ละแคสเซล 
ง. คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
จ. องคก์ารสหประชาชาติ 

  
5. แนวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพในขอ้ใดถือเป็นแนวคิดในระดบัมหภาค  

ก. ปัจจยัสังคมก าหนดสุขภาพ 
ข. ปัจจยัก าหนดการมีสุขภาพดี 
ค. ปัจจยัดา้นวทิยาการระบาด 
ง. ปัจจยัทางชีวการแพทย ์
จ. ถูกทุกขอ้ 

6. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล 
ก. ความเสมอภาคในการรับการรักษา 
ข. พฤติกรรมสุขภาพ 
ค. ระบบการศึกษา 
ง. ขอ้ ก. และ ข.  
จ. ขอ้ ก. และ ค. 

7. กลุ่มเด็กอาย ุ0-4 ปี สาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในขอ้ใด 



 

 

ก. โรคอุจาระร่วง 
ข. โรคติดเช้ือต่าง ๆ  
ค. ภาวะโภชนาการเกิน 
ง. การบาดเจบ็ 
จ. โรคไขเ้ลือดออก  

8. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยอาย ุ15-29 ปีในเพศชาย 10 อนัดบัแรก 
ก. การจมน ้า 
ข. โรคซึมเศร้า 
ค. โรคจิตเภท 
ง. โรคมะเร็ง 
จ. โรคไขเ้ลือดออก  

9. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัก าหนดสุขภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก. วถีิชีวติคนในสังคม  
ข. วฒันธรรมและประเพณี 
ค. การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
ง. การเมือง 
จ. ถูกทุกขอ้ 

10. บทบาทของประชาชนทุกคนท่ีจะต้องดูแลสุขภาพตนเองโดยมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และลด
พฤติกรรมเส่ียง หมายถึงระบบบริการสาธารณสุขระดบัใด 

ก. บริการระดบัปฐมภูมิ 
ข. การดูแลตนเองและครอบครัว  
ค. การสาธารณสุขมูลฐาน 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. ข. และ ค ถูกตอ้ง  

 
  



 

 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่3 

 
ก่อนเรียน 
1. จ.  

หลงัเรียน 
1. ข. 

2. จ. 2. ก. 
3. ก. 3. ค. 
4. ง. 4. ง. 
5. ข. 5. ก. 
6. จ. 6. จ. 
7. ค. 7. ข. 
8. ง. 8. จ. 
9. จ. 9. จ. 
10. ก. 10. ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่4 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงขอ้ใด 
ก.กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกท่ีมีความส าคญัมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุข 
ข.การปฏิบติัหรือการไม่ปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แลว้มีผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืน 
ค.การป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนดีกวา่ท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหา หลงัจากท่ีเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ 
ง.การแสดงออกของบุคคลนเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แลว้มีผลต่อสุขภาพของตนเอง 
จ.    ขอ้ ก และ ค ถูกตอ้ง 
2. ขอ้ใดคือการด าเนินงานของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นการเฝ้าระวงัสุขภาพเก่ียวกบั 
ก.ปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี  
ข.ปัญหาสาธารณสุขท่ีเคยเป็นปัญหาท่ีส าคญัและไดรั้บการควบคุม 
ค.สาเหตุส าคญัของการเกิดโรคและการแพร่โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนใหม่  
ง.การป้องกนัโรคท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มวยัใดวยัหน่ึงในชุมชน  
จ. ขอ้ ก,ข และ ค ถูกตอ้ง 
3. การออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพควรประกอบดว้ยขั้นตอนใดบา้ง 
ก.การก าหนดตวัอยา่ง  
ข.การก าหนดขนาดตวัอยา่ง  
ค.การเลือกตวัอยา่ง 
ง.เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
4. หากตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัท่ีเป็นเจตคติท่ีแสดงถึงพฤติกรรมสุขภาพ ควรใชว้ิธีการ

เก็บรวบรวมขอ้ใดแบบใด  
ก.การสังเกต 
ข.การสัมภาษณ์ 



 

 

ค.การทดลอง 
ง.การใชเ้วชระเบียน 
จ.การใชแ้บบรายงาน 
5. พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัโรคติดต่อท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเป็นสาเหตุในประชากรกลุ่มเส่ียง มีระดบัร้อยละ 15 

อยูใ่นเกณฑใ์ด  
ก.ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา 
ข.ท าใหเ้กิดปัญหานอ้ย 
ค.ท าใหเ้กิดปัญหาปานกลาง 
ง.ท าใหเ้กิดปัญหายงัไม่มากนกั 
จ.ท าใหเ้กิดปัญหามาก 
6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ก.ก าหนดปัญหาสาธารณสุข 
ข.ก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะใชไ้ปในการเฝ้าระวงั 
ค.ก าหนดตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพ 
ง.ก าหนดเกณฑข์องพฤติกรรมสุขภาพ 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
7. องคป์ระกอบของการปฏิบติังานตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ คือขอ้ใด 
ก.คุณภาพของแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ข.สถานท่ีท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ค.ศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุข 
ง.จ านวนของตวัอยา่ง 
จ.ก และ ค ถูกตอ้ง 
8. ขอ้จ ากดัของการใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยูแ่ลว้เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ คือขอ้ใด 
ก.ตอ้งคาดเดาเอาเองเน่ืองจากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
ข.ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลนานเกินไป 
ค.ใชป้ระประมาณท่ีจ ากดั 
ง.ตอ้งใชจ้  านวนขอ้มูลในปริมาณมาก 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
9. ขอ้ใดคือการด าเนินงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั 



 

 

ก.การด าเนินงานสาธารณสุขตามปกติทัว่ไป 
ข.การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนอยา่งเร้ืองรัง 
ค.การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนั 
ง.การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
10. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการและขั้นตอนการด าเนินงานของกรอบแผนการด าเนินงานหลงัการเฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ  
ก.การท าแผนการด าเนินงานเฉพาะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ข.ก าหนดเป้าหมายในลกัษณะของการลดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง 
ค.มีเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีสนใจและพื้นท่ีใดก็ได ้
ง.ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ.ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก 
  
  



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่4 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “การเฝ้าระวงัพฤติกรรม

สุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  

ก. การปฏิบติัหรือการไม่ปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แลว้มีผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืน 
ข. กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกท่ีมีความส าคญัมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุข 
ค. การป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนดีกวา่ท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหา หลงัจากท่ีเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ 
ง. การแสดงออกของบุคคลเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แลว้มีผลต่อสุขภาพของตนเอง 
จ. ขอ้ ข และ ง ถูกตอ้ง 

2. ขอ้ใดไม่ใช่การด าเนินงานของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นการเฝ้าระวงัสุขภาพ 
ก. ปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี  
ข. ปัญหาสาธารณสุขท่ีเคยเป็นปัญหาท่ีส าคญัและไดรั้บการควบคุม 
ค. สาเหตุส าคญัของการเกิดโรคและการแพร่โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนใหม่  
ง. การป้องกนัโรคท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มวยัใดวยัหน่ึงในชุมชน  
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

3. การออกแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรค านึงถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 
ก. ใครเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ข. ก าหนดช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 
ค. ใหก้ าหนดวธีิการสังเกตใหช้ดัเจน 
ง. ก าหนดวธีิการสัมภาษณ์ เทคนิคการสัมภาษณ์และมีการฝึกซอ้มการสัมภาษณ์ 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

4. หากตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการเฝ้าระวงัท่ีเป็นเชิงประจกัษ ์ควรใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้ใดแบบ
ใด  

ก. การสังเกต 
ข. การสัมภาษณ์ 
ค. การทดลอง 
ง. การใชเ้วชระเบียน 



 

 

จ. การใชแ้บบรายงาน 
5. พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัโรคติดต่อท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเป็นสาเหตุในประชากรกลุ่มเส่ียง มีระดบัร้อยละ 35 
อยูใ่นเกณฑใ์ด  

ก. ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา 
ข. ท าใหเ้กิดปัญหานอ้ย 
ค. ท าใหเ้กิดปัญหาปานกลาง 
ง. ท าใหเ้กิดปัญหายงัไม่มากนกั 
จ. ท าใหเ้กิดปัญหามาก 

6. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งในการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ก. ก าหนดปัญหาสาธารณสุข 
ข. ก าหนดพฤติกรรมสุขภาพท่ีจะใชไ้ปในการเฝ้าระวงั 
ค. ก าหนดคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีจะใช ้
ง. ก าหนดตวัช้ีวดัของพฤติกรรมสุขภาพ 
จ. ก าหนดเกณฑข์องพฤติกรรมสุขภาพ 

 
7. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของการปฏิบติังานตามแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 

ก. จ านวนของตวัอยา่ง 
ข. คุณภาพของแผนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ค. สถานท่ีท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
ง. ศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุข 
จ. ก และ ค ถูกตอ้ง 

8. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้จ ากดัของการใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยูแ่ลว้เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
ก. ตอ้งคาดเดาเอาเองเน่ืองจากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
ข. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลนานเกินไป 
ค. ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงปฏิบติัการ 
ง. ตอ้งใชจ้  านวนขอ้มูลในปริมาณมาก 
จ. ขอ้ ก และค ถูกตอ้ง 

9. ขอ้ใดไม่ใช่คือการด าเนินงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั 
ก. การด าเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก 



 

 

ข. การด าเนินงานสาธารณสุขตามปกติทัว่ไป 
ค. การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนั 
ง. การด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการจดัการกบัปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป 
จ. ขอ้ ก และ ค ถูกตอ้ง 

10. ขอ้ใดคือหลกัการและขั้นตอนการด าเนินงานของกรอบแผนการด าเนินงานหลงัการเฝ้าระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ  

ก. การท าแผนการด าเนินงานเฉพาะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ข. ก าหนดเป้าหมายในลกัษณะของการลดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง 
ค. มีเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการด าเนินงาน 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่4 

 
ก่อนเรียน 
1. จ.  

หลงัเรียน 
1. จ. 

2. จ. 2. ง. 
3. จ. 3. จ. 
4. ข. 4. ก. 
5. ข. 5. จ. 
6. จ. 6. ค. 
7. จ. 7. จ. 
8. ก. 8. จ. 
9. จ. 9. ง. 
10. ง. 10. จ. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที ่5 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การส่ือสารและการให้ค  าปรึกษาดา้น
พฤติกรรมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. วิธีในข้อใดหมายถึงการส่ือสาร  

ก. การใชส่ื้อผสม  
ข. การส่ือสารมวลชน  
ค. การใชส่ื้อนวตักรรม 
ง. การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
จ. ถูกทุกขอ้  

 

2. ข้อใดคือตัวอย่างความส าคัญของการส่ือสารสุขภาพในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างชัดเจนท่ีสุด 
ก. ผูป่้วยรับบริการผา่นโทรศพัท ์
ข. การสั่งซ้ือเคร่ืองมือแพทยอ์อนไลน์ 
ค. การประสานงานส่งต่อผูบ้าดเจบ็ไปโรงพยาบาลทนัที 
ง. แพทยต์รวจสอบประวติัการใชย้าของคนไขใ้นไฟล์ออนไลน์ 
จ. การรายงานการผา่ตดัผา่นหุ่นยนตส่์งผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
3. ขอ้ใด ไม่ใช่ องคป์ระกอบของการส่ือสารตามแบบจ าลองของเบอร์โล 

ก. ผูส่้งสาร (Source) 



 

 

ข. สารหรือส่ือ (Message) 
ค. ตีความสาร (Interpret)  
ง. ช่องทางสาร (Channel) 
จ. ผูรั้บสาร (Receiver) 

 
4. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณลกัษณะส าคญัของส่ือและเทคโนโลยทีางสุขภาพ 

ก. เขา้ใจง่าย 
ข. ปรับใชไ้ด ้
ค. ประยกุตไ์ด ้
ง. ปรับปรุงบ่อย 
จ. ถูกทุกขอ้ 

5. ขอ้ใดคือปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นสุขภาพท่ีเช่ือมโยงการเร่ืองการส่ือสารสุขภาพในประเทศไทย  
ก. คุณภาพชีวติต ่า 
ข. บุคลากรทางสุขภาพไม่เพียงพอ 
ค. ประชาชนขาดความรู้ดา้นสุขภาพ 
ง. เคร่ืองมือทางการแพทยไ์ม่เอ้ืออ านวย 
จ. ไม่มีการถ่ายทอดขอ้มูลสุขภาพท่ีเพียงพอ 

 
6. “การสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภัยในกระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างย่ิง” จากขอ้ความน้ี ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาควรมีพฤติกรรมเช่นไรจึงจะสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

ก. ไม่ตดัสินผูใ้หค้  าปรึกษา 
ข. แต่งตวัและสร้างบุคลิกใหน่้าเช่ือถือ 
ค. แอบบนัทึกเสียงเพราะจะไดใ้หผู้รั้บปรึกษาสบายใจ 
ง. เสนอทางเลือกการแกปั้ญหาใหผู้รั้บค าปรึกษาเสมอ 
จ. ถา้เป็นไปไดไ้ม่ควรก าหนดเวลาการใหค้  าปรึกษาและรับฟังจนกวา่ผูรั้บค าปรึกษาจะหยดุ 

 
7. “นาย ก.ชอบขบัรถเร็วเสมอๆ” จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากการใชท้ฤษฎี ABC มา
วเิคราะห์พฤติกรรมขบัรถเร็ว 

ก. ส่ิงเร้าท่ีท าใหข้บัรถเร็วคือ ความชอบ  



 

 

ข. ส่ิงเร้าท่ีท าใหข้บัรถเร็วคือ ความรีบ 
ค. ส่ิงเร้าท่ีท าใหข้บัรถเร็วคือ ความประมาท 
ง. ผลท่ีตามมาจากการขบัรถเร็วคือ ไดถึ้งท่ีหมายในเวลาท่ีตอ้งการ 
จ. ผลท่ีตามมาจากการขบัรถเร็วคือ ไม่เคยโดนต ารวจจบัความเร็วเกินก าหนด 

 
8. เม่ือผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูรั้บค าปรึกษา ควรใชเ้ทคนิคใด 

ก. การเงียบ 
ข. การทวนซ ้ า 
ค. การใหก้ าลงัใจ  
ง. การสะทอ้นความรู้สึก 
จ. การใชค้  าถามปลายเปิด 

 
 
 
 

ช้ีแจง จงใชข้อ้มูลต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 9   
a. Pre-contemplation 
b. Maintenance 
c. Contemplation 
d. Preparation 
e. Action 

9. ขอ้ใดคือการเรียงล าดบัขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ก. a b c d e  
ข. a c d e b  
ค. d a c e b 
ง. d b e a c  
จ. b e a c d 

 



 

 

10. “ถา้นาย ก. ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี นาย ก. จะใชว้นัเกิดของลูกเป็นวนัเร่ิมตน้ของการเลิกบุหร่ี” จากขอ้ความ
ขา้งตน้ เป็นขั้นตอนใดของล าดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

ก. Pre-contemplation 
ข. Maintenance 
ค. Contemplation 
ง. Preparation 
จ. Action 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน หน่วยที ่5 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การส่ือสารและการให้ค  าปรึกษาดา้น
พฤติกรรมสุขภาพ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ข้อใด ไม่ใช่ วตัถุประสงค์หลักท่ีส าคัญของการส่ือสารสุขภาพ  

ก.  ประชาชนเข้าใจระบบการรับบริการสุขภาพ  
ข.  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  
ค.  ให้ชุมชน ร่วมคิด ร่วมท าการส่งเสริมสุขภาพ 
ง. ลดจ านวนผูป่้วยในโรงเพยาบาล  
จ. เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 



 

 

2. ความส าคัญของการส่ือสารสุขภาพอยู่ในมิติใดบ้างของการให้บริการทางสุขภาพ 
ก. การคดักรองโรค 
ข. การรักษาโรค 
ค. การฟ้ืนฟูโรค 
ง. การส่งเสริมสุขภาพ 
จ. ถูกทุกขอ้  

 
ค าช้ีแจง ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 3  
“การส่ือสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพ ระหว่าง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 
(แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข สาขาวิชาชีพต่างๆ ) ท่ีมคีวามสัมพันธ์ต่อผู้ รับริการด้านสุขภาพเป็นการ
ส่ือสารถึงกัน ในลักษณะการส่ือสารสองทาง  มคีวามเคล่ือนไหวของการส่ือสารอย่างไม่หยดุน่ิง มตีัวแปรตาม
เหตุการณ์ สภาวะแวดล้อม ของแต่ละคนในสังคม และสถานการณ์ท่ีมกีารผันแปรอย่างต่อเน่ือง” 
 
3. แบบจ าลองแนวคิดใดใหค้วามหมายของการส่ือสารสุขภาพจากขอ้ความขา้งตน้ 

ก. แบบจ าลองของคิง 
ข. แบบจ าลองของออสกูด 
ค. แบบจ าลองของชแรมม ์
ง. แบบจ าลองของลาสเวลล์ 
จ. แบบจ าลองของแชนนนัและวเีวอร์  

 
4. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณลกัษณะส าคญัของส่ือและเทคโนโลยทีางสุขภาพ 

ก.   เขา้ใจง่าย 
ข.   มีรูปแบบเดียวท่ีใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค. สามารถน าไปประยกุตไ์ดห้ลายรูปแบบ 
ง. สามารถปรับใชไ้ดก้บัหลายกลุ่มเป้าหมาย 
จ. ผา่นกระบวนการพฒันาตามขั้นตอนต่างๆอยา่งครบถว้น 

 
5. เม่ือบุคลากรทางสุขภาพเผชิญปัญหาการส่ือสารกบัผูป่้วยท่ีเขา้ใจแต่ภาษาถ่ิน บุคลากรสุขภาพจะมีวธีิการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไรใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

ก. ใชภ้าษามือ 



 

 

ข. ใชเ้ขียนอธิบาย 
ค. ใชรู้ปภาพประกอบการอธิบาย 
ง. ใชบุ้คลากรทางการแพทยท่ี์พูดภาษาถ่ินได ้
จ. ถูกทุกขอ้ 

 
6. ขอ้ใด ไม่ใช่ องคป์ระกอบส าคญัท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนในกระบวนการใหค้  าปรึกษา 

ก. แรงจูงใจ 
ข. การเคารพ 
ค. ความสัมพนัธ์ 
ง. การเปิดเผยความลบั 
จ. การรับผดิชอบในการตดัสินใจ 

 
7. “นาย ก. ไม่ชอบใส่ Ear Plug เวลาท างานในท่ีท่ีมีเสียงดงั” จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่ิงท่ีวเิคราะห์ได้
จากการใชท้ฤษฎี ABC มาวเิคราะห์พฤติกรรม 

ก. ส่ิงเร้าท่ีท าใหไ้ม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความชอบ 
ข. ส่ิงเร้าท่ีท าใหไ้ม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความไม่ถนดั 
ค. ส่ิงเร้าท่ีท าใหไ้ม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความเคยชิน 
ง. ผลท่ีตามมาจากการไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ท างานไดค้ล่องแคล่ว 
จ. ผลท่ีตามมาจากการไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ขอ้มูลการตรวจสภาพการไดย้นิยงัปกติ 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 8  
ผู้ให้ค าปรึกษา :  คุณรู้สึกเครียดกับการท่ียงัไม่ได้การตอบรับการท างานจากท่ีไปสมคัรไว้ใช่ไหมคะ 
                  :  คุณรู้สึกเครียดท่ียงัหางานท าไม่ได้ และทางบ้านกก็ดดันเร่ืองนีอ้ยู่ใช่ไหมคะ 
                  : คุณรู้สึกกังวลกับความสามารถของตัวเองท่ีจะไปสมคัรงานใช่ไหมคะ 
 
8. จากขอ้ความขา้งตน้ผูใ้หค้  าปรึกษาใชเ้ทคนิคใดในการใหค้  าปรึกษา 

ก. การเงียบ 



 

 

ข. การทวนซ ้ า 
ค. การใหก้ าลงัใจ  
ง.การสะทอ้นความรู้สึก 
จ.การใชค้  าถามปลายเปิด 

 
ค าช้ีแจง ใชต้ารางต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 9 - 10 
 

ขั้นที ่1  

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้  ช่วยใหค้  าแนะน า   ช่วยใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั 
เรียนรู้หาวธีิ ทบทวนเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  สะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
น าขอ้มูลจากผลการตรวจสุขภาพเขา้มาพูดคุยร่วมกนั ใช้
ค  าถามปลายเปิดวา่รู้สึกอยา่งไรกบัปัญหาสุขภาพของตนเอง  

ขั้นที ่2 

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมั่นในการให้ความส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความสามารถท่ีจะท าให้ผูรั้บ
ค าปรึกษามีสุขภาพท่ีดีข้ึนโดยการตั้งเป้าหมายร่วมกนั 
ให้ค  าช่ืนชมในความคิด หรือทศันคติเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนใช้
ค  าถามปลายเปิด 
การสะทอ้นความรู้สึกจากการฟังอยา่งตั้งใจ 
ใชแ้บบประเมินความเช่ือมัน่ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Conviction-Confidence Ruler)  เพื่อส ารวจความพร้อมของ
ผูรั้บค าปรึกษา ชวนคุยในรายละเอียดจากผลการประเมิน 

ขั้นที ่3  

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ร่วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่วยเอ้ืออ านวยให้
แผนนั้นเกิดข้ึนไดจ้ริง  
ร่วมกนัก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค า

ช้ีแจง จงใชต้วัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 9 – 10  
ก. Pre-contemplation 
ข. Maintenance 
ค. Contemplation 
ง. Preparation 
จ. Action 
 

9. ขั้นตอนท่ี 3 คือขั้อตอนใด  
10. ขั้นตอนท่ี 5 คือขั้นตอนใด  
 
 
 
 
 
 

ใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อคาดการณ์ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 
กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจเชิงบวก 
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเติม 

ขั้นที ่4  

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ให้ค  าแนะน าถึงการจดัการกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับ
พฤติกรรม 
ช่วยหาท่ีปรึกษาท่ีสามารถช่วยเหลือไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
แรงเสริมท่ีเป็นการช่ืนชม  ดึงแรงสนบัสนุนทางสังคมของผู ้
เลิกบุหร่ีเขา้มามีส่วนร่วม เช่น ครอบครัว ท่ีท างาน  

ขั้นที ่5  

บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา/เทคนิคท่ีใช ้ ชวนผูรั้บค าปรึกษาให้ขอ้สังเกตสัญญาณท่ีจะน าให้เกิดการ
กลบัไปท าพฤติกรรมเดิม 
ใหแ้รงเสริมกบัพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  



 

 

 
 
 

เฉลย 
ก่อนเรียน                                            หลงัเรียน 
1. จ      1. ง 
2. จ      2. จ 
3. ค      3. ก 
4. จ      4. ข 
5. จ      5. ค 
6. ก      6. ง 
7. ค      7. ก 
8. จ      8. ง 
9. ข      9. ง 
10. ง      10.ข 

 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที ่6 

 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การช้ีน าดา้นสุขภาพและการมีส่วนร่วมของ
พนกังานในสถานประกอบกิจการ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
 
1. ปัจจุบนักระแสสังคมดา้นสุขภาพใดท่ีประชาชนภาคธุรกิจและภาคเอกชนสนใจและเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพในสังคมไทย 
    ก. ส่ิงเสพติด 
    ข. พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
    ค. การแพทยท์างเลือก 
    ง. การแพทยแ์ผนไทย 



 

 

    จ. วถีิการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
2. ขอ้ใดคือการช้ีน าดา้นสุขภาพผา่นบทบาทขององคก์ารอนามยัโลกท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถส่งผลกระทบให้
เกิดนโยบายและการสนบัสนุนดา้นต่างๆ ในการพฒันาสุขภาพใหห้ลายประเทศทัว่โลก 
    ก. กฎบตัรออตตาวา 
    ข. ปฏิญญาอะมาอะตา 
    ค. การสาธารณสุขมูลฐาน 
    ง. การบูรณาการสุขภาพแบบเป็นองคร์วม 
    จ. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 
3. “ภาษี........” ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างเสริมสุขภาพของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)เป็นส่วนส าคญัของกระบวนการเปล่ียนแปลงและพฒันาของระบบสุขภาพไทยท่ีตรงกบัขอ้ใด 
    ก. ความเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปสุขภาพ 
    ข. กระแสความต่ืนตวัและใส่ใจเร่ืองสุขภาพ 
    ค. ประชาสังคมและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
    ง. การก่อตวัและความเขม้แขง็ของการสร้างเสริมสุขภาพ 
    จ. แนวคิดใหม่และกระบวนการทศัน์ใหม่ในการพฒันาสุขภาพ 
4. ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัท่ีมาของนโยบายสาธารณะ 
    ก. ก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล 
    ข. เกิดจากการผลกัดนัของหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีร่วมมือกนั 
    ค. ก าหนดข้ึนผลประโยชน์ของประชาชนในดา้นต่างๆ 
    ง. เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  
    จ. เกิดข้ึนจากภาคส่วนอ่ืนและตอ้งไดรั้บการประกาศอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาล 
5.  ขอ้ใดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ของ
หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือไปจากของกระทรวงสาธารณสุข  
    ก. การปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินได ้
    ข. โครงการผกัปลอดสารพิษ 
    ค. การเล้ียงปลากดัส าหรับท าลายลูกน ้ายงุลาย 
    ง. การใชแ้ก๊สชีวภาพในการหุงตม้อาหาร 
    จ. การใชสี้ผสมอาหารท่ีท าจากสมุนไพร 
6. ภาคประชาสังคมมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไดอ้ยา่งไร 



 

 

    ก. รับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
    ข. ผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
    ค. มีจิตส านึกสาธารณะในการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพ 
    ง. มีองคค์วามรู้หรือขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
    จ. น าเสนอขอ้มูลดา้นสุขภาพ เหตุผลความจ าเป็นและความส าคญัของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
7.กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของฟอร์นารอฟ มีขั้นตอนการใดบา้ง 
     ก.การด าเนินงาน 
     ข.การใชบ้ริการจากโครงการ 
     ค.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
     ง.การวางแผน การตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมายกลวธีิ 
     จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
8.ปัจจยัใดท่ีส่งผลใหป้ระชาชนและองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    ก.ดา้นประชาชน 
    ข.ดา้นสังคม  
    ค.ดา้นระบบสุขภาพชุมชน 
    ง.ดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
    จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
9.ขอ้ก าหนดของ ISO 45001:2018 ผูบ้ริหารตั้งจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมของพนกังานในเร่ืองใดบา้ง 
    ก.การระบุอนัตราย 
    ข.มาตรการการควบคุม 
    ค.การพิจารณามาตรการเพื่อก าจดัอนัตราย 
    ง.ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
    จ.ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 
10.ขอ้ใดไม่ใช่การด าเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของพนกังานในสถานประกอบกิจการ 
    ก.การท า Tool box talk 
    ข.การตดัสินใจใชร้องเทา้นิรภยั 
    ค.การก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั 
    ง.การเลือกใชแ้วน่ตานิรภยั 
    จ.กิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภยั 



 

 

 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน หน่วยที ่6 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การช้ีน าดา้นสุขภาพและการมีส่วนร่วมของ
พนกังานในสถานประกอบกิจการ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ประโยชน์ของการช้ีน าดา้นสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค คือ เพื่อใหเ้กิดการกระท าท่ี
ย ัง่ยนืขอ้ใด 
    ก. เสริมพลงัของประชาชนดา้นสุขภาพ 
    ข. สร้างความร่วมมือดา้นสุขภาพในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ค. ประชาชนมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคอยา่งชดัเจน 
    ง. ประชาชนและทุกภาคส่วนมองปัญหาสุขภาพในลกัษณะองคร์วม และสามารถบูรณาการร่วมกนัได ้
    จ. ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของสุขภาพของตนเอง และร่วมกนัในระดบัทอ้งถ่ินในการส่งเสริม
สุขภาพ 
2. การช้ีน าดา้นสุขภาพโดยใชรู้ปแบบใด ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้ลายกลุ่มและหลายทาง 
    ก. ผา่นการรณรงค ์
    ข. ผา่นส่ือสารมวลชน 
    ค. ผา่นหน่วยงานของรัฐ 
    ง. ผา่นปัญหาสุขภาพแบบเร่งด่วน 
    จ. ผา่นบทบาทขององคก์ารอนามยัโลก 
3. พฒันาการของระบบสุขภาพในขอ้ใดท่ีสะทอ้นการเกิดจิตส านึกสุขภาพใหม่ท่ีวา่ “สุขภาพไม่ใช่ส่ิงท่ีผกูขาด
หรือหยบิยืน่ใหโ้ดยสถาบนัทางการแพทย ์แต่เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งใส่ใจและแสวงหา” 
    ก. การเก็บภาษีเหลา้และบุหร่ีท่ีสูงข้ึน 
    ข. การส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน 
    ค. การเกิดชมรมสุขภาพอยา่งแพร่หลาย 
    ง. การออกก าลงักายในสวนสาธารณะ 
    จ. การแพทยไ์ทยภูมิปัญญาไทย 



 

 

4. การเก็บภาษีบุหร่ีเป็นมาตรการส าคญัดา้นใด ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
    ก. มาตรการทางภาษี 
    ข. มาตรการทางการเงิน 
    ค. มาตรการทางกฎหมายท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
    ง. มาตรการปรับเปล่ียนองคก์ร 
    จ. มาตรการทางสังคม 
5. การก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกบัสมชัชาสุขภาพมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 
    ก. อาศยัสมชัชาสุขภาพเป็นพื้นท่ีสาธารณะ 
    ข. อาศยัสมชัชาสุขภาพผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
    ค. อาศยัสมชัชาสุขภาพเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
    ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
    จ. ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก 
6. กลวธีิในขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มการออกก าลงักาย 
    ก. การรณรงค ์
    ข. การสร้างตน้แบบ 
    ค. การสร้างนวตักรรม 
    ง. การใหทุ้นอุปถมัภ ์
    จ. การกระตุน้ความตระหนกั 
7. ขอ้ใดไม่ใช่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของฟอร์นารอฟ  
     ก.การด าเนินงาน 
     ข.การใชบ้ริการจากโครงการ 
     ค.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
     ง.การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
     จ.การวางแผน การตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมายกลวธีิ 
8.ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลใหป้ระชาชนและองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    ก.ดา้นสังคม 
    ข. ดา้นการศึกษา 
    ค.ดา้นประชาชน 
    ง.ดา้นระบบสุขภาพชุมชน 



 

 

    จ.ดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
9.ขอ้ก าหนดของ ISO 45001:2018 ผูบ้ริหารตั้งจดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมของพนกังานในเร่ืองใดบา้ง 
    ก.การระบุอนัตราย 
    ข.มาตรการการควบคุม 
    ค.การสอบสวนอุบติัการณ์ 
    ง.การพิจารณามาตรการเพื่อก าจดัอนัตราย 
    จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
10.ขอ้ใดคือการด าเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของพนกังานในสถานประกอบกิจการ 
    ก.การท า Tool box talk 
    ข.การตดัสินใจใชร้องเทา้นิรภยั 
    ค.กิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภยั 
    ง.การเลือกใชแ้วน่ตานิรภยั 
    จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
 

เฉลย 
ก่อนเรียน                                            หลงัเรียน 
1.ข      1. จ 
2.ก      2. ข 
3.ข      3. ค 
4.ง      4. ค 
5.ข      5. จ 
6.ข      6. ข 
7.จ      7. ง 
8.จ      8. ข 
9.จ      9. จ 
10.ค      10.จ 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่7 
 

วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ” 



 

 

ค าแนะน า  ขอให้นกัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  
 
1. ประโยชน์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
ก. พนกังานมีสภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์พร้อมส าหรับการท างาน 
ข. การเจบ็ป่วยลดลง ส่งผลต่อการอตัราการลางานหรือหยดุงาน 
ค. ปริมาณการผลิตด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
ง. สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ท าใหป้ระเทศมีรายได ้
จ. ประชาชนไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 

2. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการมีความส าคญัตามขอ้ใด 
ก. สถานประกอบการเป็นแหล่งรวมของคนวยัท างานจ านวนมาก 
ข. ความสามารถในการท างานของพนกังานเกิดข้ึนเพราะการมีสุขภาพดี 
ค. สุขภาพของคนท างานเป็นปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
ง. การดูแลคนวยัท างานเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของภาครัฐและผูบ้ริหารองคก์ร  
จ. สถานประกอบการมีศกัยภาพในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการพฒันา 

3. ขอ้ใดเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
ก. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบกิจการ 
ข. การท างานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภยั 
ค. พนกังานไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 
ง. พนกังานมีทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
จ. ส่ิงแวดลอ้มสถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐาน 
4. หลกัในการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบกิจการ 
ข. การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพ 
ค. การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ง. มาตรฐานความปลอดภยัและกฎหมายแรงงาน 
จ. การพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
5. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพฒันาตามกรอบแนวคิด healthy workplace  
ก. การประเมินก่อนด าเนินการ  
ข. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 



 

 

ค. การระดมก าลงั 
ง. การจดัล าดบัความส าคญั 
จ. ปรับปรุงการด าเนินงาน 
6. ขอ้ใดคือขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ 
ก. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
ข. เลือกตวัช้ีวดัและสร้างกรอบการประเมิน 
ค. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ง. สรุปผลการประเมินและจดัท าขอ้เสนอ 
จ. จดัท ารายงานสรุปผลและเสนอรายงาน 

7. ขอ้ใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานไดถู้กตอ้ง 
ก. การพฒันาโดยใชห้ลกั “สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีชีวติชีวา” 
ข. การพฒันาตามหลกัการ 4 ขอ้ คือ “สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา” 
ค. การท าใหพ้นกังานมีสุขภาพแขง็แรงและไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน  
ง. การด าเนินงานยกระดบัคุณภาพชีวติการท างานในสถานประกอบกิจการ  
จ. การด าเนินงานพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยูน่่าท างาน  

8. ขอ้ใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะไดถู้กตอ้ง 
ก. การพฒันาทุนมนุษย ์“คน” ในองคก์ร 
ข. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการพฒันาคนอยา่งมีเป้าหมาย  
ค. การพฒันาศกัยภาพในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ  
ง. การพฒันาปัจจยัภายในองคก์รใหเ้อ้ือต่อการสร้างสุข 
จ. การพฒันาทกัษะการท างานและทกัษะการใชชี้วติอยา่งสมดุล  

9. แนวทางการพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานขอ้ใดท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จต่อเน่ือง 
ก. การคิดนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีกา้วหนา้และทนัสมยั 
ข. ก าหนดกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังาน  
ค. การจดักิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
ง. ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน 
จ. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

10. ปัจจยัหลกัท่ีจะตอ้งพฒันาตามกรอบ Healthy Workplace Framework คือขอ้ใด 



 

 

ก. การสร้างกรอบแนวคิดการพฒันาร่วมกนัของทุกฝ่าย 
ข. การปรับปรุงบรรยากาศและสถานท่ีท างาน  
ค. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางจิตสังคมในการท างาน 
ง. การเช่ือมโยงกบัแหล่งทรัพยากรและสนบัสนุน  
จ. การประเมินผลกระทบต่อระบบชุมชน 

 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่7 
 

วตัถุประสงค ์ เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ” 

ค าแนะน า   ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  
 
1. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการมีความส าคญัตามขอ้ใด 
ก. สถานประกอบการเป็นแหล่งรวมของคนวยัท างานจ านวนมาก 
ข. สถานประกอบการมีศกัยภาพในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการพฒันา 
ค. ความสามารถในการท างานของพนกังานเกิดข้ึนเพราะการมีสุขภาพดี 
ง. สุขภาพของคนท างานเป็นปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
จ. การดูแลคนวยัท างานเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของภาครัฐและผูบ้ริหารองคก์ร  

2. ประโยชน์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
ก. ปริมาณการผลิตด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
ข. ประชาชนไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
ค. สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ท าใหป้ระเทศมีรายได้ 
ง. การเจบ็ป่วยลดลง ส่งผลต่อการอตัราการลางานหรือหยดุงาน 
จ. พนกังานมีสภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์พร้อมส าหรับการท างาน 

3. ขอ้ใดเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
ก. พนกังานมีทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 
ข. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบกิจการ 
ค. การท างานในสถานประกอบการมีความปลอดภยั 



 

 

ง. พนกังานไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 
จ. ส่ิงแวดลอ้มสถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพฒันาตามกรอบแนวคิด healthy workplace  
ก. การประเมินก่อนด าเนินการ  
ข. การระดมก าลงั 
ค. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
ง. การจดัล าดบัความส าคญั 
จ. ปรับปรุงการด าเนินงาน 

5. ขอ้ใดคือขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ 
ก. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
ข. เลือกตวัช้ีวดัและสร้างกรอบการประเมิน 
ค. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ง. สรุปผลการประเมินและจดัท าขอ้เสนอ 
จ. จดัท ารายงานสรุปผลและเสนอรายงาน 

6. หลกัในการด าเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบกิจการ 
ข. การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ค. มาตรฐานความปลอดภยัและกฎหมายแรงงาน 
ง. การพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
จ. การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและพฤติกรรมสุขภาพ 

7. ขอ้ใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานไดถู้กตอ้ง 
ก. การพฒันาโดยใชห้ลกั “สะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีชีวติชีวา” 
ข. การพฒันาตามหลกัการ 4 ขอ้ คือ “สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ มีชีวติชีวา” 
ค. การท าใหพ้นกังานมีสุขภาพแขง็แรงและไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน  
ง. การด าเนินงานยกระดบัคุณภาพชีวติการท างานในสถานประกอบกิจการ  
จ. การด าเนินงานพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยูน่่าท างาน  

8. แนวทางการพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างานขอ้ใดท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง 
ก. การคิดนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีกา้วหนา้และทนัสมยั 



 

 

ข. ก าหนดกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังาน  
ค. การจดักิจกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

 ง. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน 
จ. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

9. ปัจจยัหลกัท่ีจะตอ้งพฒันาตามกรอบ Healthy Workplace Framework คือขอ้ใด 
ก. การสร้างกรอบแนวคิดการพฒันาร่วมกนัของทุกฝ่าย 
ข. การปรับปรุงบรรยากาศและสถานท่ีท างาน  
ค. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางจิตสังคมในการท างาน 
ง. การเช่ือมโยงกบัแหล่งทรัพยากรและผูส้นบัสนุน  
จ. การประเมินผลกระทบต่อระบบชุมชน 

10. ขอ้ใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมองคก์รสุขภาวะไดถู้กตอ้ง 
ก. การพฒันาทุนมนุษย ์“คน” ในองคก์ร 
ข. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการพฒันาคนอยา่งมีเป้าหมาย  
ค. การพฒันาศกัยภาพในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ  
ง. การพฒันาปัจจยัภายในองคก์รใหเ้อ้ือต่อการสร้างสุข 
จ. การพฒันาทกัษะการท างานและทกัษะการใชชี้วติอยา่งสมดุล 

 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 7 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1. ก. 
2. ข. 
3. ง. 
4. ข. 
5. ค. 
6. ง. 
7. ก. 
8. จ. 
9. ง. 

1. ค. 
2. จ. 
3. ก. 
4. ข. 
5. ง. 
6. จ. 
7. ก. 
8. ง. 
9. ค. 



 

 

10. ค. 10. จ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่8 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ แนวคิดของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

ก. การวางแผนเป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 
ข. การวางแผนท่ีดีสามารถท านายสถานการณ์ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ค. การวางแผนคือกิจกรรมหรือการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดแผน  
ง. แผนท่ีดีไม่สามารถปรับตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
จ. การวางแผนมุ่งไปท่ีความส าเร็จของการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   

2. ความส าคญัของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คือขอ้ใด 
ก. การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารของผูบ้ริหาร 
ข. การวางแผนท าใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจนในการบริการงานใหป้ระสบความส าเร็จ 
ค. การวางแผนท าให้องคก์ารมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
ง. การวางแผนช่วยใหเ้กิดการประหยดัทรัพยากรทางการบริหาร 
จ. ถูกทุกขอ้  



 

 

3. ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัใดมากท่ีสุด 
ก. แผนกลยทุธ์ 
ข. แผนปฏิบติัการ 
ค. โครงการ 
ง. กิจกรรม 
จ. ถูกทุกขอ้ 

4. กระบวนการใดของวางแผนงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพท่ีส าคญัท่ีสุด 
ก. การจดัหาทรัพยากร 
ข. การก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน 
ค. การวเิคราะห์สถานการณ์ 
ง. การน าแผนไปปฏิบติั 
จ. การประเมินผลแผน 

5. เป้าประสงคห์ลกัของ PRECEDE-PROCEED Model จะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบใดมากท่ีสุด 
ก. ปัจจยัน าเขา้ 
ข. กิจกรรม 
ค. ผลงาน 
ง. ผลลพัธ์ 
จ. ผลกระทบ 

6. ความส าคญัของการประเมินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ยกเว้นขอ้ใด 
ก. ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได ้
ข. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ค. ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ง. ช่วยใหข้อ้สนเทศแก่ผูบ้ริการในดา้นการด าเนินงาน 
จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

7. ขั้นตอนแรกของกระบวนการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คืออะไร 
ก. การก าหนดตวัช้ีวดั 
ข. การพิจารณางบประมาณ 
ค. การพิจารณาโครงการ  
ง. การออกแบบการเก็บขอ้มูล 



 

 

จ. การสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 
8. การประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงท่ีมีการด าเนินงานจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ควรจะประเมินอะไร  

ก. กระบวนการ 
ข. บริบท  
ค. ผลลพัธ์ 
ง. ผลกระทบ 
จ. ความคุม้ค่า   

9. การประเมินผลโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูท่ี้น ้าหนกัเกิน ขอ้ใดเป็นตวัช้ีวดัออ้มต ่ากวา่ 
ก. น ้าหนกัตวั  
ข. ดชันีมวลกาย  
ค. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ง. ความรู้เร่ืองฉลากโภชนาการ  
จ. การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 

10. การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป่้วยเบาหวานท่ีเปล่ียนแปลงหลงัการเขา้ร่วมโครงการ ควรใช้
เคร่ืองมือใดเก็บขอ้มูล  

ก. แบบสังเกต 
ข. แบบบนัทึกรายการ  
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

 
  



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่8 
 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง เร่ือง “กำรวำงแผน และกำร
ประเมินผลกำรส่งเสริมสุขภำพในสถำนประกอบกจิกำร” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดอธิบายถึงแนวคิดของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพไดถู้กตอ้ง 

ก. การวางแผนเป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 
ข. การวางแผนท่ีดีสามารถท านายสถานการณ์ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ค. การวางแผนคือกิจกรรมหรือการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดแผน  
ง. แผนท่ีดีสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
จ. ถูกทุกขอ้ 

2. ความส าคญัของการวางแผนสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ยกเว้น  ขอ้ใด 
ก. การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารของผูบ้ริหาร 
ข. การวางแผนท าใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจนในการบริการงานใหป้ระสบความส าเร็จ 
ค. การวางแผนท าให้องคก์ารมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
ง. การวางแผนท าใหก้ารท างานแยกส่วนอยา่งชดัเจน 
จ. การวางแผนช่วยใหเ้กิดการประหยดัทรัพยากรทางการบริหาร  

3. ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัใดนอ้ยท่ีสุด 
ก. แผนกลยทุธ์ 
ข. แผนปฏิบติัการ 
ค. โครงการ 
ง. กฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบั 
จ. กระบวนการปฏิบติังาน 

4. ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบการควบคุมและการวดัผลการปฏิบติัตามแผน 
ก. การจดัหาทรัพยากร 
ข. การก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน 
ค. การวเิคราะห์สถานการณ์ 
ง. การน าแผนไปปฏิบติั 



 

 

จ. การประเมินผลแผน  
5. เป้าประสงคห์ลกัของ PRECEDE-PROCEED Model ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. จะใหค้วามส าคญัท่ีปัจจยัน าเขา้ (Inputs) มากกวา่กิจกรรม (Process)  
ข. จะใหค้วามส าคญัท่ีปัจจยัน าเขา้ (Inputs) มากกวา่ผลลพัธ์ (Outcomes)  
ค. จะใหค้วามส าคญัท่ีผลลพัธ์ (Outcomes) มากกวา่ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  
ง. จะใหค้วามส าคญัท่ีผลลพัธ์ (Outcomes) เท่า ๆ กนักบัปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  
จ. จะใหค้วามส าคญัท่ีกิจกรรม (Process) มากกวา่ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  

6. ความส าคญัของการประเมินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพคือขอ้ใด 
ก. ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได ้
ข. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ค. ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ง. ช่วยใหข้อ้สนเทศแก่ผูบ้ริการในดา้นการด าเนินงาน 
จ. ถูกทุกขอ้ 

7. การตรวจสอบวา่โครงการมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอะไร เป็นขั้นตอนใดของกระบวนการประเมินผล
โครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  

ก. การก าหนดตวัช้ีวดั 
ข. การพิจารณางบประมาณ 
ค. การพิจารณาโครงการ  
ง. การออกแบบการเก็บขอ้มูล 
จ. การสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล 

8. ถา้ท าการประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในขั้นตอนการด าเนินงานจดักิจกรรมตามแผน 
ควรประเมินอะไร  

ก. ความกา้วหนา้ 
ข. บริบท  
ค. ผลลพัธ์ 
ง. ผลกระทบ 
จ. ความคุม้ค่า   

9. การประเมินผลโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูท่ี้น ้าหนกัเกิน ขอ้ใดเป็นตวัช้ีวดัตรง 
ก. น ้าหนกัตวั  



 

 

ข. ดชันีมวลกาย  
ค. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ง. ความรู้เร่ืองฉลากโภชนาการ  
จ. การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ   

10. การประเมินทกัษะการแปรงฟันของเด็กนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ ควรใชเ้คร่ืองมือใด
เก็บขอ้มูล  

ก. แบบรายงานตนเอง  
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 
จ. ถูกทุกขอ้ 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่8 

 
ก่อนเรียน 
1. ง. 

หลงัเรียน 
1. จ. 

2. จ. 2. ง. 
3. ก. 3. ง. 
4. ค. 4. จ. 
5. ง. 5. ค. 
6. ก 6. จ 
7. ค. 7. ค. 
8. ก. 8. ก. 
9 ง. 9. ค. 
10. ง. 10. ข. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่9 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1.ขด้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  
ก.การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย 
ข.การบ าบดัเบ้ืองตน้ 
ค.การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการส่งต่อ 
ง.การดูแลใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้ภาวะความเจบ็ป่วย 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพการพยาบาลตามขอ้ก าหนดในการรักษาโรคเบ้ืองตน้
และการใหภู้มิคุม้กนัโรค พ.ศ. 2545 ก าหนดใหผู้ป่้วยไปรับการบ าบดัจากผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน เม่ือตรวจพบส่ิง
ใด 
ก.อาการไม่บรรเทา  
ข.ใชย้าท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
ค.รักษาดว้ยยาแผนโบราณ 
ง.เคยมีประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
จ.เป็นโรคทางพนัธุกรรม 



 

 

3. ขอบเขตการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ของบุคลากรสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานของ
การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยเคร่งครัด ในประเด็นใดบา้ง 

ก.การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย 
ข.การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
ค.การบนัทึกรายงานเก่ียวกบัประวติัของผูป่้วย 
ง.ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
จ.ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 
4. ขอ้ใดคือการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้มีความส าคญัต่อผูป่้วยในสถานประกอบกิจการท่ีส าคญัท่ีสุด 
ก.ลดค่าทดแทนจากการไดรั้บบาดเจบ็ 
ข.การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตของผูป่้วยก่อนเวลาอนัควร 
ค.ช่วยลดการสูญเสียเวลาในการท างานของลูกจา้งท่ีเจบ็ป่วย 
ง.ช่วยส่งเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการ 
จ.ช่วยประหยดัตน้ทุนการให้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
5. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาล

ในจ านวนเท่าใด 
ก.26 
ข.27 
ค.28 
ง.29 
จ.30 
6. กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้
ส่ิงจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยใหมี้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อ
ตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมงใน
เวลาท างาน ในกรณีใด 
ก.สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
ข.สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป 
ค.สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป 
ง.สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป 
จ.สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป 



 

 

7. การประเมินสัญญาณชีพหรือการตรวจอาการแสดงชีพ ประกอบดว้ยขอ้ใด 
ก. การวดัอุณหภูมิร่างกาย 
ข. การตรวจชีพจร 
ค. การตรวจการหายใจ 
ง. การวดัความดนัโลหิต 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

8. เทคนิคการตรวจร่างกายประกอบดว้ยการใชท้กัษะพื้นฐาน ขอ้ใดบา้ง 
ก.การดู 
ข.การคล า 
ค.การเคาะ 
ง.การฟัง 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้  

9. ขอ้ใดคือการใหบ้ริการชนัสูตรสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ   
ก.การตรวจเลปโตสไปโรซิส   
ข.การตรวจน ้าตาลและโปรตีนในปัสสาวะ   
ค.การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ ์
ง.การตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิจากอุจจาระ 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
10. ขอ้ใดคือแนวทางการประเมินผูป่้วยฉุกเฉิน ท่ีก าหนดโดยส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบั
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  
ก.ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ใชส้ัญลกัษณ์สีแดง 
ข.ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน ใชส้ัญลกัษณ์สีเหลือง 
ค.ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ใชส้ัญลกัษณ์สีเขียว 
ง.ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
จ.ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง เร่ือง “ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1.ขด้ใดกล่าวถูกตอ้งไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  

ก. การตรวจประเมินอาการเจบ็ป่วย 
ข. การบ าบดัเบ้ืองตน้ 
ค. การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการส่งต่อ 
ง. การฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยใหก้ลบัมาปกติโดยเร็ว 
จ. การดูแลใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้ภาวะความเจบ็ป่วย 

2. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามขอ้ก าหนดในการรักษาโรค
เบ้ืองตน้และการใหภู้มิคุม้กนัโรค พ.ศ. 2545 ก าหนดใหผู้ป่้วยไปรับการบ าบดัจากผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน เม่ือ
ตรวจพบส่ิงเหล่าน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. อาการไม่บรรเทา  
ข. เป็นโรคทางพนัธุกรรม 
ค. มีโรคหรือภาวะแทรกซอ้น 
ง. อาการรุนแรงเพิ่มข้ึน 
จ. เป็นโรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อ 

3. ขอ้ใดไม่ใช่ขอบเขตการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ของบุคลากรสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
ก. การตรวจประเมินอาการเจบ็ป่วย 
ข. การบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
ค. การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการส่งต่อ 
ง. การใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
จ. การใชย้าหรือเวชภณัฑใ์นการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  

4. ขอ้ใดคือการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้มีความส าคญัต่อสถานประกอบกิจการท่ีส าคญัท่ีสุด 
ก. ลดค่าทดแทนจากการไดรั้บบาดเจบ็ 



 

 

ข. ช่วยลดค่ารักษาพยาบาล  
ค. ช่วยลดการสูญเสียเวลาในการท างานของลูกจา้งท่ีเจบ็ป่วย 
ง. กรณีจดัสวสัดีการไดม้าตรฐานจะช่วยส่งเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการ 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

5. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป ตอ้งจดัใหห้้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ยา่ง
นอ้ยจ านวนเท่าใด  
ก. 1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 
จ. เท่าใดก็ไดแ้ลว้แต่สถานประกอบกิจการ 

6. กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้
ส่ิงจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยใหมี้แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อ
ตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 12 ชัว่โมงใน
เวลาท างาน ในกรณีใด 

ก. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
ข. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป 
ค. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป 
ง. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป 
จ. สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป 

7. ขอ้ใดไม่ใช่การประเมินสัญญาณชีพหรือการตรวจอาการแสดงชีพ  
ก. การตรวจชีพจร 
ข. การวดัอุณหภูมิร่างกาย 
ค. การชัง่น ้าหนกัส่วนสูง 
ง. การวดัความดนัโลหิต 
จ. การตรวจการหายใจ 

8. เทคนิคการตรวจร่างกายประกอบดว้ยการใชท้กัษะพื้นฐาน ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. การดู 
ข. การบีบ 



 

 

ค. การฟัง 
ง. การคล า  
จ. การเคาะ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่การใหบ้ริการชนัสูตรสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ   
ก.   การตรวจเลปโตสไปโรซิส   
ข.   การตรวจน ้าตาลและโปรตีนในปัสสาวะ   
ค. การตรวจดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
ง. การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ ์
จ. การตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิจากอุจจาระ 

10. ขอ้ใดคือแนวทางการประเมินผูป่้วยฉุกเฉิน ท่ีก าหนดโดยส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบั
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  

ก. ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ใชส้ัญลกัษณ์สีแดง 
ข. ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน ใชส้ัญลกัษณ์สีเหลือง 
ค. ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ใชส้ัญลกัษณ์สีขาว 
ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
จ. ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่9 
 

ก่อนเรียน 
1. จ. 

หลงัเรียน 
1. ง. 

2. ก. 2. ข. 
3. ง. 3. ง. 
4. ข. 4. จ. 
5. ง. 5. ก. 
6. ง. 6. จ. 
7. จ. 7. ค. 
8. จ. 8. ข. 
9 จ. 9. ค. 
10. จ. 10. ง. 
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วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การซกัประวติัและการบนัทึกประวติัการ
เจบ็ป่วย” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
2. การซักประวติัการเจ็บป่วยมีความส าคัญอย่างไร 

ก. ช่วยให้ทราบแนวทางในการรักษาพยาบาล 
ข. ระบุอาการท่ีช่วยให้ผูใ้ช้บริการมารับการรักษา  
ค. ท าให้ผูใ้ห้บริการรู้จักผูใ้ช้บริการมากข้ึน 
ง. แพทย์ให้บริการตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการ  
จ. ประเมินความรุนแรงของภาวะการเจ็บป่วย  

2. การสร้างสัมพนัธภาพมีความส าคญัอยา่งไรต่อการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
ก.ผูใ้ชบ้ริการกลา้ใหข้อ้มูล 
ข.ผูใ้ชบ้ริการกลา้ซกัถาม 
ค.ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 
ง.ลดความกลวัและความเครียดของผูใ้ชบ้ริการ 
จ.ผูใ้หบ้ริการไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครอบคลุม 
3. เพื่อใหไ้ดป้ระวติัการเจบ็ป่วยท่ีครอบคลุมไดป้ระวติัการเจบ็ตรงประเด็น ลดเวลาในการซกั ผูซ้กัประวติัตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ตั้งวตัถุประสงคใ์นการซกัประวติัใหช้ดัเจน 



 

 

ข. ซกัประวติัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้
ค. ซกัประวติันอกเหนือจากแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้
ง. ซกัประวติัในบรรยากาศท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
จ. ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

4. ประโยชน์ของการซกัประวติัการเจบ็ป่วยตามระบบ 
1.เพื่อหาความผดิปกติท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเจบ็ป่วย 
2.ช่วยลดระยะเวลาในการซกัประวติัใหน้อ้ยลง 
3.ช่วยผูใ้หบ้ริการใหค้น้พบความผดิปกติหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
4.เพื่อช่วยทบทวนอาการบางอยา่งท่ีผูใ้ชบ้ริการลืมหรือไม่ไดบ้อกใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 
ก. 1,2,3 
ข. 2,3,4 
ค. 1,2,4 
ง. 1,3,4 
จ. 1,2,3 และ 4 

5. ขอ้มูลในการซกัประวติัการเจบ็ป่วยใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ชบ้ริการ  
ก.ภาวะการเจบ็ป่วย 
ข.สุขภาพของกลุ่มญาติ 
ค.อาย ุอาชีพและภูมิล าเนา 
ง.การตดัสินใจเขา้มารับการรักษา 
จ.ส่ิงท่ีท าใหผู้ป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจมารับการรักษา 
6. ในขั้นตอนการซกัประวติัเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะสุขภาพ เทคนิคส าคญัอะไรท่ีผูซ้กัประวติัตอ้งน ามาใช้
มากท่ีสุด 
ก.เทคนิคการฟัง 
ข.เทคนิคการสรุปความ 
ค.เทคนิคการสะทอ้นคิด 
ง.เทคนิคการเผชิญหนา้ 
จ.   เทคนิคการขยายความ 
7. การบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยท่ีดีควรบนัทึกอยา่งไร 
ก.บนัทึกดว้ยภาษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 



 

 

ข.ใชภ้าษาท่ีเป็นสากลเขา้ใจกนัทัว่ไป 
ค.บนัทึกตามระบบจากศีรษะจรดปลายเทา้ 
ง.บนัทึกไวอ้ยา่งสั้นๆ เพื่อเตือนความจ า 
จ.บนัทึกดว้ยศพัทท์างเทคนิคและจดอยา่งยอ่ๆ ใหต้รงประเด็น 
8. ขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วยท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก.ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูป่้วย 
ข.ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
ค.ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
ง.อาการส าคญัท่ีตอ้งการมาพบ 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
9. ขอ้ใดคือขั้นตอนการซกัประวติัในผูใ้หญ่ 
ก.ขั้นการเตรียมตวัก่อนซกัประวติั 
ข.ขั้นตอนการสร้างสัมพนัธภาพ  
ค.ขั้นตอนการซกัประวติัเพื่อหาขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
ง.ขั้นตอนการสรุปความ 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
10. หลกัการบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยบางส่วนขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. การลงบนัทึกตอ้งลงใหท้นัการณ์ ไม่ควรปล่อยใหข้า้มวนั 
ข. หลีกเล่ียงความไม่สอดคลอ้งกนัของเวชระเบียน 
ค. ควรลงวนัท่ีทุกคร้ัง และสามารถลงวนัท่ียอ้นหลงัได ้ 
ง. เขียนลายมือท่ีอ่านง่ายเขียนดว้ยถอ้ยค าท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
จ. ไม่ควรใชค้  ายอ่ แต่ถา้หากจ าเป็นตอ้งใชต้อ้งเป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน หน่วยท่ี 10 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การซกัประวติัและการบนัทึกประวติัการ
เจบ็ป่วย” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 



 

 

 
1.การซักประวติัการเจ็บป่วยมีความส าคัญอย่างไร 

ก. เป็นแนวทางการระบุต าแหน่งท่ีจะท าการตรวจร่างกาย 
ข. ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ   
ค. ช่วยในการก าหนดแนวทางการรักษา   
ง. ช่วยในการวิเคราะห์โรค 
จ. ถูกต้องทุกข้อ  

2. การสร้างสัมพนัธภาพมีความส าคญัอยา่งไรต่อการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
ก. ลดความกลวัและความเครียดของผูใ้ชบ้ริการ 
ข. ผูใ้ชบ้ริการกลา้ใหข้อ้มูล 
ค. ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจ สามารถใหข้อ้มูลไดส้ะดวกใจ 
ง. ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 
จ. ขอ้ ก และ ค ถูกตอ้ง 

3. เพื่อใหไ้ดป้ระวติัการเจบ็ป่วยท่ีครอบคลุมไดป้ระวติัการเจบ็ตรงประเด็น ลดเวลาในการซกั ผูซ้กัประวติัตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไร 

ก.ตั้งวตัถุประสงคใ์นการซกัประวติัใหช้ดัเจน 
ข.ซกัประวติัเฉพาะตรงบริเวณท่ีมีอาการ 
ค.ซกัประวติันอกเหนือจากแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้
ง.ซกัประวติัในบรรยากาศท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
จ.ซกัประวติักบัญาติของผูใ้ชบ้ริการ 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซกัประวติัการเจบ็ป่วยตามระบบ 
ก.เพื่อหาความผิดปกติท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเจบ็ป่วย 
ข.ช่วยลดระยะเวลาในการซกัประวติัใหน้อ้ยลง 
ค.ช่วยผูใ้หบ้ริการใหค้น้พบความผดิปกติหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ง.เพื่อช่วยทบทวนอาการบางอยา่งท่ีผูใ้ชบ้ริการลืมหรือไม่ไดบ้อกใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 
จ. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

5. ขอ้มูลในการซกัประวติัการเจบ็ป่วยใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลอาการส าคญัของผูใ้ชบ้ริการ  
ก. ภาวะการเจบ็ป่วย 
ข. สุขภาพของกลุ่มญาติ 



 

 

ค. อาย ุอาชีพและภูมิล าเนา 
ง. อาการท่ีตดัสินใจเขา้มารับการรักษา 
จ. ส่ิงท่ีท าใหผู้ป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจมารับการรักษา 

6. ในขั้นตอนการซกัประวติัเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะสุขภาพจากผูใ้ชบ้ริการหรือญาติๆท่ีเล่ามาทั้งหมด เทคนิค
ส าคญัอะไรท่ีผูซ้กัประวติัจะตอ้งน ามาใชเ้พื่อใหไ้ดป้ระเด็นมากท่ีสุด 

ก. เทคนิคการฟัง 
ข. เทคนิคการสรุปความ 
ค. เทคนิคการสะทอ้นกลบั 
ง. เทคนิคการเผชิญหนา้ 
จ. เทคนิคการขยายความ 

7. ขอ้ใดไม่ใช่การบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วยท่ีดี 
ก. บนัทึกดว้ยศพัทท์างเทคนิคและจดอยา่งยอ่ๆ ใหต้รงประเด็น 
ข. บนัทึกดว้ยภาษาเฉพาะทางการแพทย ์
ค. บนัทึกตามระบบจากศีรษะจรดปลายเทา้ 
ง. บนัทึกไวอ้ยา่งสั้นๆ เพื่อเตือนความจ า 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

8. ขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการซกัประวติัการเจบ็ป่วยท่ีประกอบไปดว้ยประวติัการเจบ็ป่วยของตนเอง 
ประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว คือขอ้ใด 

ก. ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูป่้วย 
ข. ประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 
ค. ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
ง. อาการส าคญัท่ีตอ้งการมาพบ 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการซกัประวติัในผูใ้หญ่ 
ก. ขั้นการเตรียมตวัก่อนซกัประวติั 
ข. ขั้นตอนการสาธิตการรักษา 
ค. ขั้นตอนการสร้างสัมพนัธภาพ 
ง. ขั้นตอนการซกัประวติัเพื่อหาขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
จ. ขั้นตอนการสรุปความ 



 

 

10. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการบนัทึกการซกัประวติัการเจบ็ป่วย 
ก. การลงบนัทึกตอ้งลงใหท้นัการณ์ ไม่ควรปล่อยใหข้า้มวนั 
ข. หลีกเล่ียงความไม่สอดคลอ้งกนัของเวชระเบียน 
ค. เขียนลายมือท่ีอ่านง่ายเขียนดว้ยถอ้ยค าท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ง. ไม่ควรใชค้  ายอ่ แต่ถา้หากจ าเป็นตอ้งใชต้อ้งเป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 

 
 

เฉลย 
ก่อนเรียน                                               หลงัเรียน 

11. ก      1. จ 
12. ง      2. จ 
13. จ      3. ก 
14. ง      4. ข 
15. ค      5. ง 
16. ก      6. ข 
17. ก      7. จ 
18. ง      8. ง 
19. จ      9. ข 
20. ค      10.จ 

 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่11 

 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การตรวจร่างกายและการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดคือค านิยามของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ (Physical examination) ท่ีดีท่ีสุด 
ก.การคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วย โดยใชป้ระสาทสัมผสัของผูต้รวจและเคร่ืองมือทางการแพทยช่์วยใน
การตรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายและการเจบ็ป่วย เพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรค 



 

 

ข.การตรวจร่างกายท่ีส าคญัส าหรับการวินิจฉยัโรค โดยการใชเ้ทคนิคการตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ การดู การคล า  
การเคาะ  และการฟัง 
ค.การตรวจร่างกายเพื้อคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วยท่ีตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัของผูต้รวจ ทั้งทางปาก  ตา  
จมูก  มือ  และ หู  เพื่อจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายของผูป่้วย 
ง.การตรวจร่างกายเพื้อคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วยท่ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางการแพทย ์เพื่อประกอบการ
วนิิจฉยัโรค 
จ.การตรวจร่างกายรวมทั้งการซกัประวติั และทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
วนิิจฉยัโรคและพฒันาการวางแผนการรักษา  
2. ความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ คือขอ้ใด 
ก.ช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรค 
ข.การประเมินระยะหรือความรุนแรงของโรค  
ค.ยนืยนัการวนิิจฉยัโรคภายหลงัจากผา่นการพิจารณา 
ง.ช่วยใหไ้ดป้ระวติัการเจบ็ป่วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่างกาย  
จ.ถูกทุกขอ้  
3. การพิจารณาลกัษณะท่าทางและอาการแสดงต่างๆ ของผูป่้วย จะตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัท่ีส าคญัในการตรวจ
ร่างกายของผูต้รวจดา้นใด 

ก.ปาก 
ข.ตา 
ค.จมูก 
ง.มือ 
จ.หู 
4. ขอ้ใดคือหลกัการตรวจร่างกายผูป่้วยดว้ยการคล าไดถู้กตอ้ง 
ก.ควรคล าโดยไม่มีเส้ือผา้คลุม 
ข.ควรท าดว้ยความสุภาพ   
ค.ควรใชทุ้กส่วนของมือท่ีถนดั ไม่ควรขย  าหรือใชน้ิ้วจิก   
ง.ส่วนท่ีผดิปกติ หรือส่ิงท่ีผูป่้วยเจบ็ ควรคล าเป็นจุดสุดทา้ย 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
5. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีตอ้งค านึงในหลกัการการตรวจร่างกาย  
ก.การตรวจร่างกายทัว่ไปสามารถกระท าไดต้ั้งแต่เม่ือผูต้รวจพบผูป่้วยและตลอดเวลาการซกัประวติั   



 

 

ข.หอ้งตรวจตอ้งสวา่งและไม่มีเสียงรบกวน   
ค.ตอ้งลา้งมือก่อนท าการตรวจร่างกายผูป่้วย   
ง.ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
จ.ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 
6. ขอ้ใดคืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจร่างกาย 
ก.ไฟฉายแสงสีนวล   
ข.ไมก้ดล้ิน 
ค.เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 
ง.ปรอทวดัอุณหภูมิ   
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
7. ขั้นตอนแรกของกระบวนการตรวจร่างกาย คืออะไร 

ก. การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
ข. การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ 
ค. การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ 
ง. การตรวจตามระบบ 
จ. การบนัทึกผลการตรวจร่างกาย 

8. บริเวณใดนิยมใชใ้นการตรวจวดัชีพจร 
ก.ขอ้มือ 
ข.ขาหนีบ 
ค.ขอ้เทา้ 
ง.ขมบั 
จ.คอ  
9. ขอ้ใดคือขั้นตอนการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ 
ก.รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
ข.สังเคราะห์สมมติฐานจากทางขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ค.จดักลุ่มปัญหาท่ีเขา้ตามค านิยามของโรค 
ง.จดัล าดบัความส าคญัของการเกิดโรค 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
10. การตรวจร่างกายระบบประสาทจะตรวจละเอียดมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูอ่ะไร 



 

 

ก.สภาพและความจ าเป็นของผูป่้วย 
ข.เคร่ืองมือท่ีใชท้างการแพทย ์
ค.วธีิการรักษาผูป่้วย 
ง.เทคนิคในการตรวจวินิจฉยั 
จ.ปริมาณเวชภณัฑท่ี์ใชรั้กษา 
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง เร่ือง “การตรวจร่างกายและ
การวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ (Physical examination)  
ก.การคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วย โดยใชป้ระสาทสัมผสัของผูต้รวจและเคร่ืองมือทางการแพทยช่์วยใน
การตรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายและการเจบ็ป่วย เพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรค 
ข.การตรวจร่างกายท่ีส าคญัส าหรับการวินิจฉยัโรค โดยการใชเ้ทคนิคการตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ การดู การคล า  
การเคาะ  และการฟัง 
ค.การตรวจร่างกายเพื่อคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วยท่ีตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัของผูต้รวจ ทั้งทางปาก  ตา  
จมูก  มือ  และ หู  เพื่อจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพร่างกายของผูป่้วย 
ง.การตรวจร่างกายเพื่อคน้หาอาการแสดงของการเจบ็ป่วยท่ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางการแพทย ์เพื่อประกอบการ
วนิิจฉยัโรค 
จ.การซกัประวติัและทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้เพียงพอแลว้ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
วนิิจฉยัโรคและพฒันาการวางแผนการรักษา  
2. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ 
ก.ช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรค 
ข.การประเมินระยะหรือความรุนแรงของโรค  
ค.ยนืยนัการวนิิจฉยัโรคภายหลงัจากผา่นการพิจารณา 
ง. ช่วยสร้างความสัมพนัธภาพกบัผูป่้วยเพิ่มมากข้ึน 
จ.ช่วยใหไ้ดป้ระวติัการเจบ็ป่วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่างกาย  
3. การสัมผสัเพื่อตรวจส่วนต่างๆ โดยการจบั  ลูบ คล า เคาะของผูป่้วย จะตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัท่ีส าคญัในการ
ตรวจร่างกายของผูต้รวจดา้นใด 
ก.ปาก 
ข.ตา 
ค.จมูก 
ง.มือ 



 

 

จ.หู 
4. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการตรวจร่างกายผูป่้วยดว้ยการคล าท่ีถูกตอ้ง 
ก.ควรคล าโดยมีเส้ือผา้คลุม 
ข.ควรท าดว้ยความสุภาพ   
ค.ควรใชทุ้กส่วนของมือท่ีถนดั ไม่ควรขย  าหรือใชน้ิ้วจิก   
ง.ส่วนท่ีผดิปกติ หรือส่ิงท่ีผูป่้วยเจบ็ ควรคล าเป็นจุดสุดทา้ย 
จ.ขณะคล าควรใหส่้วนท่ีตอ้งการจะตรวจอยูใ่นลกัษณะคลายตวั 
5. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีตอ้งค านึงในหลกัการการตรวจร่างกาย  
ก.การตรวจร่างกายทัว่ไปสามารถกระท าไดต้ั้งแต่เม่ือผูต้รวจพบผูป่้วยและตลอดเวลาการซกัประวติั   
ข.หอ้งตรวจตอ้งสวา่งและไม่มีเสียงรบกวน   
ค.ตอ้งลา้งมือก่อนท าการตรวจร่างกายผูป่้วย   
ง.เขียนบนัทึกส่ิงท่ีตรวจพบทนัทีท่ีตรวจเสร็จเพื่อจะไดไ้ม่หลงลืม   
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
6. ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจร่างกาย 
ก.ไฟฉายแสงสีนวล   
ข.ไมก้ดล้ิน 
ค.เคร่ืองเอกซเรย ์
ง.ปรอทวดัอุณหภูมิ   
จ.เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 
7. ขอ้ใดคือกระบวนการตรวจร่างกาย  
ก. การตรวจลกัษณะทัว่ไป 
ข. การตรวจการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางชีวภาพ 
ค. การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ 
ง. ขอ้ ก และ ข 
จ. ขอ้ ก ข และ ค 
8. บริเวณใดนิยมใชใ้นการตรวจวดัอุณหภูมิ 
ก.ปาก 
ข.รักแร้ 
ค.ทวารหนกั 



 

 

ง.ผวิหนงั 
จ.ซอกคอ 
9. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้หญ่ 
ก.รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
ข.สาธิตวธีิการรักษาเบ้ืองตน้ 
ค.จดักลุ่มปัญหาท่ีเขา้ตามค านิยามของโรค 
ง.จดัล าดบัความส าคญัของการเกิดโรค 
จ.สังเคราะห์สมมติฐานจากทางขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
10. การตรวจระบบประสาทท่ีส าคญัจะตอ้งค านึงถึง คือขอ้ใด 
ก.การเคล่ือนไหว 
ข. ประสาทสมอง 
ค. ความรู้สึกตวั สภาวะจิตใจ และการพูด 
ง.การท างานประสานกนัของสมอง มือและแขน 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
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ก่อนเรียน 
1. ก. 

หลงัเรียน 
1. จ. 

2. จ. 2. ง. 
3. ข. 3. ง. 
4. จ. 4. ก. 
5. ง. 5. จ. 
6. จ. 6. ค 
7. ก. 7. จ. 
8. ก. 8. ก. 
9.จ. 9. ข. 



 

 

10. ก. 10. จ. 
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วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
3. การปฐมพยาบาลมีความส าคัญอย่างไร 

ก. ฟ้ืนฟูอวยัวะท่ีพิการ 
ข. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
ค. รักษาบาดแผลไหม้พอง  
ง. บรรเทาอาการเจ็บปวด  
จ. ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

2. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลท่ีตอ้งด าเนินการเม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุคือขอ้ใด 
ก.บนัทึกเหตุการณ์ 
ข.ประเมินสภาพผูบ้าดเจบ็ 
ค.ประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ง.สัมภาษณ์บุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ 
จ.ส่งผูบ้าดเจบ็ไปโรงพยาบาลทนัที 
3. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยวิธีพยงุเดินดว้ย 2 คนเหมาะกบักรณีใด 
ก.ผูบ้าดเจบ็ท่ีไม่รู้สึกตวั 
ข.ผูบ้าดเจบ็ท่ีขอ้เทา้เคล็ด 1 ขา้ง 
ค.ผูบ้าดเจบ็ท่ีกระดูกตน้คอหกั 



 

 

ง.ผูบ้าดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัหกั 
จ.ผูบ้าดเจบ็ท่ีรู้สึกตวัดีแต่รูปร่างใหญ่ 
4. กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมแ้ลว้มีผูห้มดสติติดอยูใ่นกองเพลิง จะใชว้ธีิใดในการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็โดยผูท่ี้เห็น
เหตุการณ์เพียงคนเดียว 

ก. วธีิพยงุเดิน 
ข. วธีิอุม้เคียง 
ค. วธีิอุม้ประสานมือ 
ง. วธีิคลานลากดว้ยคอ 
จ. วธีิอุม้ประสานแคร่ 

5. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบติัการกูชี้พ (CPR)  
ก.Airway 
ข.Airflow 
ค.Bleeding 
ง.Breathing 
จ.Circulation 
6. เม่ือตอ้งเร่ิมกูชี้พผูป่้วย ให้กดหนา้อกอยา่งต่อเน่ืองดว้ยอตัราเท่าใด 
ก.80-100 คร้ัง/นาที  
ข.90-110 คร้ัง/นาที  
ค.100-120 คร้ัง/นาที  
ง.110-130 คร้ัง/นาที  
จ.120-140 คร้ัง/นาที  
7. การไดรั้บสารพิษขอ้ใดทางปาก ท่ีควรท าใหผู้บ้าดเจบ็อาเจียนโดยเร็วเพื่อลดการดูดซึมสารพิษ 
ก.น ้ามนัสน 
ข.กรดไนตริก 
ค.เห็ดพิษ 
ง.โซดาไฟ 
จ.น ้ามนัก๊าด 
8. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลฟกช ้าคือขอ้ใด 
ก.ประคบรอยฟกช ้าดว้ยน ้าแขง็ 



 

 

ข.พนัผา้ตรงบริเวณฟกช ้าให้แน่น 
ค.แช่บริเวณท่ีฟกช ้าดว้ยน ้าอุ่นค่อนขา้งร้อน 
ง.ทายาหม่องและนวดคลึงตรงรอยฟกช ้าตลอดเวลา 
จ.ยกอวยัวะหรือบริเวณท่ีฟกช ้าใหอ้ยูต่  ่ากวา่หวัใจ 
9. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลไหมพ้อง 
ก.ถา้แผลมีตุ่มพองหา้มเจาะ 
ข.แผลไหมพ้องขั้นท่ี 1 ท่ีมีขนาดเล็กใหป้ระคบเยน็ 
ค.แผลไหมพ้องขั้นท่ี 3 ใหท้าดว้ยวุน้ของวา่นหางจระเข ้
ง.ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายในผูท่ี้มีแผลไหมพ้องขั้นท่ี 2  
จ.คลุมบริเวณท่ีมีบาดแผลไหมพ้องขั้นท่ี 3 ดว้ยผา้บางท่ีสะอาดขณะน าส่งโรงพยาบาล 
10. การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็โดยมีขอ้เคล่ือนบางส่วนขอ้ใดไม่ถูกต้อง 

ก. งดการใชข้อ้นั้นเพื่อใหข้อ้ไดพ้กั 
ข. ประคบบริเวณท่ีบาดเจบ็ดว้ยน ้าอุ่นทนัทีเพื่อลดการปวด บวม  
ค. อยา่พยายามดึงขอ้ใหเ้ขา้ท่ีเพราะอาจเกิดอนัตรายมากข้ึน 
ง. ใชผ้า้ยดืพนัไวเ้พื่อใหมี้แรงกดรัดบริเวณท่ีบาดเจบ็เพื่อช่วยลดอาการบวม 
จ. ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง ถา้เป็นท่ีขอ้มือ ใชผ้า้สามเหล่ียมคลอ้งขอ้มือกบัคอไว ้
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วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ” 
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. การปฐมพยาบาลมีความส าคัญอย่างไร 

ก. รักษาชีวิตผูบ้าดเจ็บ  
ข. ป้องกันภาวะติดเช้ือ 
ค. บรรเทาอาการเจ็บปวด  
ฉ. ป้องกันการเกิดความพิการ 



 

 

ช. ถูกทุกข้อ 

2. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลท่ีตอ้งด าเนินการเม่ือพบผูบ้าดเจบ็ล่ืนลม้แขนหกัในสถานประกอบกิจการ
คือขอ้ใด 
ก.บนัทึกเหตุการณ์ 
ข.ประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ค.ประเมินสภาพผูบ้าดเจบ็ 
ง.สัมภาษณ์บุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ 
จ.ส่งผูบ้าดเจบ็ไปโรงพยาบาลทนัที 
3. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยวิธีอุม้กอดคอข่ีหลงัเหมาะกบักรณีใด 
ก.ผูบ้าดเจบ็ท่ีไม่รู้สึกตวั 
ข.ผูบ้าดเจบ็ท่ีมีบาดแผลท่ีเทา้ 
ค.ผูบ้าดเจบ็ท่ีกระดูกตน้คอหกั 
ง.ผูบ้าดเจบ็ท่ีกระดูกสันหลงัหกั 
จ.ผูบ้าดเจบ็ท่ีรู้สึกตวัดีแต่รูปร่างใหญ่ 
4. กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมแ้ลว้มีผูห้มดสติติดอยูใ่นกองเพลิง จะใชว้ธีิใดในการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ท่ีตวัเล็กโดยผู ้
ปฐมพยาบาลเพียงคนเดียว 
ก.วธีิพยงุเดิน 
ข.วธีิอุม้แบก 
ค.วธีิอุม้เคียง 
ง.วธีิอุม้ประสานมือ 
จ.วธีิอุม้ประสานแคร่ 
5. การกดหนา้อกคือขั้นตอนใดของการปฏิบติัการกูชี้พ (CPR)  
ก.Airway 
ข.Airflow 
ค.Bleeding 
ง.Breathing 
จ.Circulation 
6. วธีิกดหนา้ผากและดนัคางข้ึน เป็นขั้นตอนใดของการกูชี้พ 
ก.การช่วยหายใจ 



 

 

ข.การกระตุน้หวัใจ 
ค.การขยายหลอดลม 
ง.การเปิดทางเดินหายใจ 
จ.การช่วยการไหลเวยีนเลือด 
7. หากตอ้งการใหผู้ท่ี้ไดรั้บสารพิษทางปากอาเจียน ควรใหรั้บประทานสารขอ้ใด 

ก. นม 
ข. ไข่ขาว 
ค. ผงถ่านสีด า 
ง. ไอพิแขกน ้าเช่ือม  
จ. น ้ามนัมะกอก 

8. การปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลฟกช ้าขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. แช่บริเวณท่ีฟกช ้าดว้ยน ้าอุ่นทนัที 
ข. พนัผา้บริเวณท่ีมีรอยฟกช ้าใหแ้น่น 
ค. ทายาหม่องและนวดตรงรอยฟกช ้าใน 2-3 ชัว่โมงแรก 
ง. ใหอ้วยัวะหรือบริเวณท่ีฟกช ้าอยูต่  ่ากวา่หวัใจ 
จ. ประคบรอยฟกช ้าดว้ยน ้าแขง็ภายใน 24 ชัว่โมงแรก 

9. หลกัการปฐมพยาบาลผูท่ี้มีบาดแผลไหมพ้องขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
ก. ถา้แผลมีตุ่มพองใหใ้ชเ้ขม็สะอาดเจาะใหแ้ตก 
ข. แผลไหมพ้องขั้นท่ี 1 ท่ีมีขนาดเล็กใหป้ระคบเยน็ 
ค. แผลไหมพ้องขั้นท่ี 1 ใหท้าดว้ยวุน้ของวา่นหางจระเข ้
ง. ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่นกบัร่างกายในผูท่ี้มีแผลไหมพ้องขั้นท่ี 2  
จ. คลุมบริเวณท่ีมีบาดแผลไหมพ้องขั้นท่ี 3 ดว้ยผา้บางท่ีสะอาดขณะน าส่งโรงพยาบาล 

10. ขอ้ใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็โดยมีขอ้เคล่ือนบางส่วน 
ก. งดการใชข้อ้นั้นเพื่อใหข้อ้ไดพ้กั 
ข. พยายามดึงขอ้ใหเ้ขา้ท่ีเพื่อลดอาการปวด 
ค. ประคบบริเวณท่ีบาดเจบ็ดว้ยน ้าแขง็เพื่อลดอาการปวดบวม  
ง. ใชผ้า้ยดืพนัไวเ้พื่อใหมี้แรงกดรัดบริเวณท่ีบาดเจบ็เพื่อช่วยลดอาการบวม 
จ. ยกบริเวณท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง ถา้เป็นท่ีขอ้มือ ใชผ้า้สามเหล่ียมคลอ้งขอ้มือกบัคอไว ้

 



 

 

เฉลย 
ก่อนเรียน                                               หลงัเรียน 

21. ง      1. จ 
22. ข      2. ค 
23. ข      3. ข 
24. ง      4. ข 
25. จ      5. จ 
26. ค      6. ง 
27. ก      7. ง 
28. ก      8. จ 
29. ค      9. ก 
30. ข      10.ข 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่13 
 
วตัถุประสงค์ฺ  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ในผูป้ระกอบ 
                       อาชีพ”  
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

1. ฟรอสตไ์บท ์(Frostbite) เป็นความผดิปกติท่ีเกิดเน่ืองมาจากสาเหตุใด 
ก. ความร้อน 
ข. ความเยน็ 
ค. ความกดอากาศ 



 

 

ง. ความสั่นสะเทือน 
จ. รังสีและไฟฟ้า 

2. การช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนโดยการน าผูป่้วยนอนราบผายปอด และนวดหวัใจน่าจะเป็นการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้จากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
ก. ความร้อน 
ข. ความเยน็ 
ค. ความกดอากาศ 
ง. ความสั่นสะเทือน 
จ. รังสีและไฟฟ้า 

3. อาการใดเกิดจากแสงใตแ้ดง 
ก. จอประสาทรับภาพอกัเสบ 
ข. กระจกตาอกัเสบ 
ค. เยือ่บุนยัน์ตาอกัเสบ 
ง. ตอ้กระจก 
จ. ตาด าขุ่น 

4. วธีิการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้หลงัจากไดรั้บสารตะกัว่ใน 4 ชัว่โมงใดท่ีดีและเหมาะสม 
ก. การลา้งทอ้งและการผายปอด 
ข. การลา้งทอ้งและการใหย้าระบาย 
ค. การใหย้าระบายและการผายปอด 
ง. การใหย้าระบายและการนวดหวัใจ 
จ. การผายปอดและการนวดหวัใจ 

5. แก๊สใดท่ีท าใหห้มดสติโดยการขาดออกซิเจน 
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ค. ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ง. ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
จ. ฟอสฟีน 

6. แอสเบสโตซิสเป็นโรคท่ีเกิดจากแอสเบสตอสท่ีท าใหเ้กิดความผดิปกติต่ออวยัวะใดไดม้ากท่ีสุด 
ก. ปอด 



 

 

ข. ตบั 
ค. ไต 
ง. หวัใจ 
จ. กลา้มเน้ือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. โรคใดท่ีไม่ไดเ้กิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียในสถานประกอบการ 
ก. เลปโตสไปโรซิส 
ข. แอนแทรกซ์ 
ค. บรูเซลโลซิส 
ง. วณัโรค 
จ. สุนขัป่า 

8. การป้องกนัระดบับุคคลของการติดเช้ือใดท่ีไดผ้ลดีเม่ือสวมใส่รองเทา้ 
ก. เลปโตสไปโรซิส 
ข. พยาธิปากขอ 
ค. คอกซิดิโอไมโคซิส 
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 
จ. ขอ้ ก. ข. และ ค. ถูก 

9. การติดเช้ือวณัโรคกระดูกสันหลงั เป็นสาเหตุใดของอาการปวดหลงั 
ก. มีเน้ืองอกของประสาทไขสันหลงัหรือมะเร็งท่ีแพร่กระจายมายงักระดูกสันหลงั  
ข. ความผดิปกติของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่ก าเนิด 
ค. ความผดิปกติของอวยัวะภายใน 
ง. ความเส่ือมของขอ้กระดูกสันหลงั 
จ. เกิดจากการอกัเสบ 

10. การเสียดสีของเส้นประสาทกบัปุ่มกระดูกมากๆ หรือนานๆ  มกัท าใหเ้กิดอะไร 
ก. กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทบัท่ีขอ้มือ 
ข. กลุ่มอาการอุโมงคคิ์วบิตลั 
ค. ปลอกหุม้เส้นเอน็น้ิวหวัแม่มืออกัเสบ 
ง. เส้นเอ็นอกัเสบแบบน้ิวไกปืน 
จ. กลุ่มอาการผดิปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่13 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การรักษาพยาบาล 
                        เบ้ืองตน้ในผูป้ระกอบอาชีพ”  
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

1. ชิลเบลนส์  (Chilblaine) เป็นความผดิปกติท่ีเกิดเน่ืองมาจากสาเหตุใด 
ก. ความร้อน 
ข. ความเยน็ 
ค. ความกดอากาศ 
ง. ความสั่นสะเทือน 
จ. รังสีและไฟฟ้า 

2. การช่วยเหลือเร่งด่วนใดท่ีจะลดอาการทรมานจากฟองอากาศอุดตนัเส้นเลือดจากความกดอากาศสูง 
ก. น าผูป่้วยนอนราบ 
ข. ผายปอด 
ค. นวดหวัใจ 
ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 
จ. ขอ้ ก ข และ ค  ถูก 

3. อาการใดไม่ได้เกิดจากรังสีเหนือม่วง 
ก. กระจกตาอกัเสบ 
ข. ตอ้กระจก 
ค. จอประสาทรับภาพอกัเสบ 
ง. เยือ่บุนยัน์ตาอกัเสบ 
จ. ตาด าขุ่น 

4. วธีิการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้หลงัจากไดรั้บสารตะกัว่ใน 4 ชัว่โมงใดท่ีเหมาะสม 
ก. การลา้งทอ้ง 
ข. การใหอ้อกซเจน 
ค. การผายปอด 
ง. การใหย้าระบาย 
จ. การใหย้าแกอ้าเจียน 



 

 

5. แก๊สใดท่ีไม่ใช่แก๊สท่ีท าใหห้มดสติโดยปฏิกิริยาเคมี 
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ 
ข. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ค. ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ง. ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
จ. ฟอสฟีน 

6. แอสเบสตอสจดัเป็นโรคท่ีมีทางเขา้สู่ร่างกายโดยวธีิใดบ่อยท่ีสุด 
ก. หายใจ 
ข. กิน 
ค. ด่ืม 
ง. สัมผสั 
จ. ฉีด 

7. เลปโตสไปโรซิสเป็นโรคในสถานประกอบการท่ีเกิดจากเช้ือใด 
ก. แบคทีเรีย 
ข. ไวรัส 
ค. เช้ือรา 
ง. ปรสิต 
จ. พยาธิ 

8. การป้องกนัระดบับุคคลของการติดเช้ือใดท่ีไดผ้ลดีเม่ือสวมใส่รองเทา้และการไม่ถ่ายอุจจาระลงบนพื้น 
ก. พยาธิปากขอ 
ข. ซิลิโคซิส 
ค. คอกซิดิโอไมโคซิส 
ง. ออร์นิโธซิส 
จ. ตบัอกัเสบบี 

9. น่ิวในทางเดินปัสสาวะเป็นสาเหตุใดของอาการปวดหลงั 
ก. มีเน้ืองอกของประสาทไขสันหลงัหรือมะเร็งท่ีแพร่กระจายมายงักระดูกสันหลงั 
ข.  ความผดิปกติของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่ก าเนิด 
ค. ความผดิปกติของอวยัวะภายใน 
ง. ความเส่ือมของขอ้กระดูกสันหลงั 



 

 

จ. เกิดจากการอกัเสบ 
10. ปัญหาของระบบประสาทส่วนปลายถูกกดทบัท าใหเ้กิดอาการมือชามกัพบมากท่ีสุดในโรคใด 

ก. กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทบัท่ีขอ้มือ 
ข. กลุ่มอาการอุโมงคคิ์วบิตลั 
ค. ปลอกหุม้เส้นเอน็น้ิวหวัแม่มืออกัเสบ 
ง. เส้นเอ็นอกัเสบแบบน้ิวไกปืน 
จ. กลุ่มอาการผดิปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน   

 
 

 
 

เฉลย 
      ก่อน        หลงั 

1. ข      
2. ค 
3. จ 
4. ข 
5. ก 
6. ก 
7. จ 
8. ง 
9. จ 
10. ข 

 
 
 
 
 
 

 
1. ข 
2. จ 
3. จ 
4. ก 
5. ก 
6. ก 
7. ก 
8. ก 
9. ค 
10. ก 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่14 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การใช้ยาในการดูแลรักษาเบ้ืองตน้ในสถาน
ประกอบกิจการ” 

ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดคือค านิยามของ “ยา”ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510  
ก.วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
ข.วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการวนิิจฉยั  
ค.วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑห์รือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป 
ง.วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใหเ้กิดผลแก่สุขภาพ  
จ. ถูกตอ้งทุกขอ้ 
2. ขอ้ใดคือยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบวชิาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั หรือ
การบ าบดัโรคสัตว ์ 
ก.ยาแผนปัจจุบนั 
ข.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ”       
ค.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาอนัตราย” 
ง.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาบรรจุเสร็จ”   
จ.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาสามญัประจ าบา้น”   
3. ขอ้ใดคือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ ซ่ึงในปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎหมายก าหนดวา่ มียา
น้ีแต่อยา่งใด 



 

 

ก.ยาแผนโบราณ 
ข.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ” 
ค.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาอนัตราย” 
ง.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาบรรจุเสร็จ”   
จ.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาสามญัประจ าบา้น” 
4. ขอ้ใดคือขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยา 
ก.การสังเกตแหล่งจ าหน่ายยา    
ข.ก่อนซ้ือยาทุกคร้ังตอ้งอ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยาใหล้ะเอียดก่อนซ้ือยาทุกคร้ัง 
ค.หา้มใชย้าท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีผูเ้ลือกซ้ือ/  ท่ีผูใ้ชเ้คยมีประวติัการแพ ้
ง.การสังเกตขอ้มูลจากฉลากภาษาไทย   
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
5. ขอ้ใดคือขอ้ควรสังเกตในการเลือกใชย้า 
ก.ก่อนใช ้“ยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาใหม่” จะตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัและสั่งใชโ้ดยแพทย ์
ข.ไม่ใชย้าท่ีหมดอาย ุ
ค.ไม่ใชย้าเส่ือมคุณภาพ 
ง.ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
จ.ขอ้ ก ข และ ค ถูกตอ้ง 
6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก.ใชข้นาดยาท่ีถูกตอ้งตามขอ้บ่งช้ี เหมาะสมกบัระยะและความรุนแรงของโรค 
ข.สามารถใชย้าในขนาดต ่ากวา่ขนาดยามาตรฐานเพื่อจะไดใ้ชไ้ปนานๆ 
ค.ใชข้นาดยาเท่าใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการบรรเทาอาการโรคของผูป่้วย 
ง.ใหย้าท่ีตรงเวลาท่ีก าหนดและใหบ้่อยคร้ังต่อวนั 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
7. ขอ้ใดคือยำใช้เฉพำะที ่

ก. ยาลา้งแผลและยาใส่ 
ข. ยาถูนวด 
ค. ยาหยอดตา 
ง. ยาข้ีผึ้งใส่แผล 
จ. ยาครีม   



 

 

8. ขอ้ใดคือกำรใช้ยำไม่ถูกต้อง  
ก.ซ้ือยาใชเ้องโดยขาดความรู้ความเขา้ใจ 
ข.เหลือยาท่ีเคยใชรั้กษาตวัเองไดผ้ลเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่งในการซ้ือคร้ังต่อไป 
ค.ขอยาจากเพื่อนเพื่อน ามารักษาตนเอง เพราะคิดวา่เป็นโรคเดียวกนั 
ง.น ายาท่ีเหลือจากการรักษาคร้ังก่อนมารักษาการเจบ็ป่วยคร้ังต่อไป 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้  

9. ควรใชย้าใดส าหรับบรรเทาอาการทอ้งอืด (flatulence) เน่ืองจากมีแก๊สมากในกระเพาะอาหารและล าไส้ 
ก.ยาลดกรดสูตรผสมท่ีมี Aatropine 
ข.Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide 
ค.Simeticone 
ง.Bismuth subsalicylate 
จ.Aluminium hydroxide 

10. ยาลดความดนัโลหิตชนิดท่ีใชใ้นการรักษาความดนัโลหิตสูงคือยาในขอ้ใด  
ก.ไฮโดรคลอโรไทอาไซด ์
ข.รีเซอร์พีน 
ค.กลุ่มยาปิดกั้นเบตา้ 
ง.กลุ่มยาตา้นแคลเซ่ียม 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
 
  



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่14 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การใชย้าในการดูแลรักษาเบ้ืองตน้ในสถาน
ประกอบกิจการ” 
ค ำแนะน ำ  ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถาม แลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าถามท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ค านิยามของ “ยา”ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510  
ก. วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
ข. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการวนิิจฉยั  
ค. วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑห์รือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป 
ง. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใหเ้กิดผลแก่สุขภาพ  
จ.  วตัถุท่ีมุ่งหมายในการเพิ่มความแขง็แรงของร่างกาย 
2. ขอ้ใดคือยาท่ีบรรจุในภาชนะหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไวแ้ลว้และมีฉลากครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ก. ยาแผนปัจจุบนั 
ข.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ”       
ค.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาอนัตราย” 
ง.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาบรรจุเสร็จ”   
จ.ยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็น “ยาสามญัประจ าบา้น”   
3. ขอ้ใดคือยาแผนโบราณซ่ึงจะขายไดใ้นร้านขายยาแผนปัจจุบนัทุกประเภทและร้านคา้ทัว่ไป  
ก. ยาแผนโบราณ 
ข.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาควบคุมพิเศษ” 
ค.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาอนัตราย” 
ง.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาบรรจุเสร็จ”   
จ.ยาแผนโบราณท่ีเป็น “ยาสามญัประจ าบา้น” 
4. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ควรสังเกตในการเลือกซ้ือยา 
ก.การสังเกตแหล่งจ าหน่ายยา    
ข.ก่อนซ้ือยาทุกคร้ังตอ้งอ่านฉลากยาและเอกสารก ากบัยาใหล้ะเอียดก่อนซ้ือยาทุกคร้ัง 
ค.หา้มใชย้าท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีผูเ้ลือกซ้ือ/ท่ีผูใ้ชเ้คยมีประวติัการแพ ้
ง.ยาควบคุมพิเศษสามารถซ้ือไดต้ามร้านขายยาทัว่ไป 



 

 

จ.การสังเกตขอ้มูลจากฉลากภาษาไทย 
5. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ควรสังเกตในการเลือกใชย้า 
ก.ไม่ใชย้าเส่ือมคุณภาพ 
ข.ไม่ใชย้าท่ีหมดอาย ุ
ค.ยาแคปซูล เปลือกยาน่ิมและติดกนัก็ยงัสมารถใชไ้ด ้
ง.ก่อนใช ้“ยาควบคุมพิเศษ” หรือ “ยาใหม”่ จะตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัและสั่งใชโ้ดยแพทย ์
จ.ยาป้ายตาหากไม่มีการใส่สารกนัเสีย ยานั้นจะมีอายเุพียง 1 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดใช ้
6. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก.ใชข้นาดยาท่ีถูกตอ้งตามขอ้บ่งช้ี เหมาะสมกบัระยะและความรุนแรงของโรค 
ข.ควรใชช้อ้นกาแฟหรือชอ้นส าหรับกินอาหารตวงยา 
ค.ไม่ใชย้าในขนาดต ่ากวา่ขนาดยามาตรฐาน 
ง.ใชข้นาดยาท่ีเหมาะสมกบัภาวะของผูป่้วย 
จ.ไม่ใชย้านานเกินความจ าเป็น 
7. ขอ้ใดไม่ใช่ยาใชเ้ฉพาะท่ี 
ก. ยาหยอดตา 
ข. ยาป้ายตา 
ค. ยาข้ีผึ้งใส่แผล 
ง. ยาดม 
จ. ยาเหน็บ 
8. ขอ้ใดคือการใชย้าท่ีถูกตอ้ง  
ก.ยาท่ีแพทยส์ั่งใชใ้หกิ้นวนัละคร้ัง ควรใหกิ้นเวลาเชา้   
ข.หากระบุใหกิ้นหลงัอาหาร จะตอ้งกินยาหลงัจากกินอาหารเสร็จ 15 - 30 นาที 
ค.หากระบุใหกิ้นเม่ือมีอาการ  ใหกิ้นเฉพาะเม่ือมีอาการของโรคเท่านั้น 
ง.หากระบุใหกิ้นก่อนอาหาร จะตอ้งกินยาขณะทอ้งวา่ง 
จ.ถูกตอ้งทุกขอ้ 
9. ควรใชย้าใดส าหรับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารและแผลเพปติก 
ก.ยาลดกรดสูตรผสมท่ีมี Aatropine 
ข.Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide 
ค.Simeticone 



 

 

ง.Bismuth subsalicylate 
จ.Aluminium hydroxide 
10.ขอ้ใดไม่ใช่ยาลดความดนัโลหิตชนิดท่ีใชใ้นการรักษาความดนัโลหิตสูง  
ก.ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 
ข.รีเซอร์พีน 
ค.กลุ่มยาปิดกั้นเบตา้ 
ง.กลุ่มยาตา้นแคลเซ่ียม 
จ.กลุ่มยาตา้นโซเดียม 
 
 
 

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที ่14 

 
ก่อนเรียน 
1. จ. 

หลงัเรียน 
1. จ. 

2. ก. 2. ง. 
3. ข. 3. จ. 
4. จ. 4. ง. 
5. จ 5. ค. 
6. ก. 6. ข. 
7. ค. 7. ค. 
8. จ. 8. จ. 
9.ค. 9. ข. 
10. จ. 10. จ. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่15 
 
วตัถุประสงค์ฺ  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน”  
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้าดเจบ็ท่ีตอ้งรอการช่วยเหลือในการกลบัเขา้ท างานเป็นระยะเวลานาน 

ก สูญเสียรายได ้เป็นภาระของครอบครัว 
ข เหลือโอกาสกลบัเขา้ท างานไดน้อ้ยลง 
ค อาจไม่สามารถกลบัเขา้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง สามารถพกัผอ่นไดอ้ยา่งสบายใจ 
จ อาจมีความพิการในระยะยาวท่ีมากข้ึน 

2. สถานท่ีใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป็นท่ีฟ้ืนฟูสภาพของพนกังานผูบ้าดเจบ็ส่วนใหญ่ 
ก ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงาน 
ข บา้นพกัพนกังาน 
ค บา้นส่วนตวั 
ง สถานท่ีท างาน 
จ โรงพยาบาล 

3. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการกลบัเขา้ท างานภายหลงัการเจบ็ป่วย 
ก สร้างความตระหนกัถึงปัญหาและอุปสรรคในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพพนกังาน และหาโอกาสในการ

ปรับปรุงแกไ้ขต่อไปอยา่งเหมาะสม 



 

 

ข สถานประกอบการสามารถเก็บรักษาพนกังานท่ีมีประสบการณ์ไว ้
ค พนกังานไดรั้บเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทนเพิ่มข้ึน 
ง เพื่อนร่วมงานและพนกังานรู้สึกผกูพนักบัองคก์รมากข้ึน 
จ เพิ่มคุณภาพชีวติพนกังานภายหลงัการเจบ็ป่วย 

4. ประโยชน์ของการด าเนินโครงการดูแลการกลบัเขา้ท างานภายในสถานประกอบการคือ ขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก หลีกเล่ียงปัญหาการขาดงานเป็นประจ าของพนกังาน 
ข การท างานของพนกังานท่ีเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพ 
ค สถานประกอบกิจการไดผ้ลงานท่ีดี 
ง พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
จ ถูกทุกขอ้ 

 

 

 

5. การขาดงานเป็นประจ าของพนกังานเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
ก ปัญหาทางสุขภาพ โรคประจ าตวัของพนกังาน 
ข เบ่ือหน่ายและไม่พอใจสภาพการท างาน 
ค เบ่ือหน่ายและไม่พอใจหวัหนา้งาน 
ง ขอ้ขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
จ ไม่ไดรั้บโบนสั 

6. โดยรูปแบบทางการแพทยข์อ้ใดไม่สัมพนัธ์กบัการขาดงานเป็นประจ า 
ก เพศ 
ข ไมเกรน 
ค การสูบบุหร่ี  
ง การด่ืมแอลกอฮอล ์
จ การปวดหลงัส่วนล่าง 

7. ขอ้ใดไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นแนวทางในการคดัพนกังานท่ีไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเขา้โครงการดูแล
การกลบัเขา้ท างาน 
ก หยดุงานนานเกิน 3 วนั โดยนอนพกัอยูท่ี่บา้น 



 

 

ข ตอ้งท างานในท่ีอบัอากาศ 
ค ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 
ง ป่วยดว้ยวณัโรคปอด 
จ ป่วยดว้ยโรคหดั 

8. ขอ้ใดไม่ใช่เน้ือหาท่ีจ าเป็นในโปรแกรมการกลบัไปท างาน 
ก การฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานและสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข การเร่ิมตน้ดูแลพนกังานในวนัท่ีกลบัเขา้ท างานวนัแรก 
ค การจดัหางานท่ีเหมาะสมกบัภาวะทางสุขภาพ 
ง ป้องกนัการบาดเจบ็เพิ่มเติมจากการท างาน 
จ การใหข้อ้มูลทางสุขภาพ 

9. บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการดูแลการกลบัเขา้ท างานของพนกังานคืออะไร 
ก พิจารณาความเส่ียงและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับลกัษณะการท างานท่ีพนกังานไดรั้บ

มอบหมาย 
ข ประเมินภาวะทางสุขภาพ สมรรถนะทางร่างกายของพนกังาน 
ค มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัภาวะทางสุขภาพของพนกังาน 
ง ก าหนดขอ้หา้มและขอ้จ ากดัในการท างานของพนกังาน 
จ วนิิจฉยัโรคจากการท างาน 

 
 
 

10. บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ในการดูแลการกลบัเขา้ท างานคืออะไร 
ก ออกใบรับรองแพทยก์ าหนดขอ้หา้มและขอ้จ ากดัในการท างานของพนกังาน 
ข เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งแพทยเ์ฉพาะทางผูรั้กษาและสถานประกอบการ 
ค ประเมินภาวะทางสุขภาพ สมรรถนะทางร่างกายของพนกังาน 
ง เป็นผูน้ าทางวชิาการดา้นสุขภาพ 
จ ถูกทุกขอ้ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่15 
 
วตัถุประสงค์ฺ  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การดูแลผูป่้วยก่อนกลบัเขา้ท างาน”  
ค ำแนะน ำ       ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขียนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้าดเจบ็ขณะท่ีรอการช่วยเหลือในการกลบัเขา้ท างานเป็นระยะเวลานาน 

ก อาจไม่สามารถกลบัเขา้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข อาจมีความพิการในระยะยาวท่ีมากข้ึน 



 

 

ค สูญเสียรายได ้เป็นภาระของครอบครัว 
ง ไดท้  างานท่ีเบาลง และมีรายไดม้ากข้ึน 
จ เหลือโอกาสกลบัเขา้ท างานไดน้อ้ยลง 

2. สถานท่ีใดสามารถท่ีจะเป็นท่ีฟ้ืนฟูสภาพของพนกังานผูบ้าดเจบ็ 
ก ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแรงงาน 
ข บา้นส่วนตวัของพนกังาน 
ค สถานท่ีท างาน 
ง โรงพยาบาล 
จ ถูกทุกขอ้  

3. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการดูแลการกลบัเขา้ท างานภายหลงัการเจบ็ป่วย 
ก พนกังานกลบัเขา้ท างานไดเ้ร็วข้ึน สถานประกอบการสามารถรายงานอุบติัเหตุจากการท างานใน

ระดบัความรุนแรงท่ีนอ้ยลง 
ข สร้างความตระหนกัถึงปัญหาและอุปสรรคในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพพนกังาน และหาโอกาสในการ

ปรับปรุงแกไ้ขต่อไปอยา่งเหมาะสม 
ค สถานประกอบการสามารถเก็บรักษาพนกังานท่ีมีประสบการณ์ไวใ้หส้ามารถท างานต่อไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
ง พนกังานลืมเหตุการณ์ขณะเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 
จ สร้างรายได ้และลดภาระให้ครอบครัวของพนกังาน 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการด าเนินโครงการดูแลการกลบัเขา้ท างานภายในสถานประกอบการ 
ก การท างานของพนกังานท่ีเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพ 
ข พนกังานสามารถลางานพบแพทยเ์ป็นประจ า 
ค ลดโอกาสการบาดเจบ็ซ ้ าของพนกังาน 
ง สถานประกอบกิจการไดผ้ลงานท่ีดี 
จ พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 
 

5. การขาดงานเป็นประจ าของพนกังานเกิดจากสาเหตุใด 
ก เบ่ือหน่ายและไม่พอใจสภาพการท างานและหวัหนา้งาน 
ข ปัญหาทางสุขภาพ โรคประจ าตวัของพนกังาน 



 

 

ค ขอ้ขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
ง ไม่ไดรั้บโบนสั 
จ ถูกทุกขอ้ 

6. ขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กบัการขาดงานเป็นประจ าโดยรูปแบบทางการแพทย ์
ก การปวดหลงัส่วนล่าง 
ข การด่ืมแอลกอฮอล์ 
ค เท่ียวกลางคืน 
ง การสูบบุหร่ี  
จ ไมเกรน 

7. ขอ้ใดไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นแนวทางในการคดัพนกังานท่ีไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเขา้โครงการดูแล
การกลบัเขา้ท างาน 
ก ตอ้งท างานในเรือเดินทะเล และแท่นขดุเจาะกลางทะเลเป็นระยะเวลานาน 
ข ป่วยดว้ยโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจท่ีร้ายแรง 
ค ป่วยดว้ยโรคหมอนรองกระดูกกดทบัเส้นประสาท 
ง มีโรคประจ าตวัและเบ่ือหน่ายท่ีจะท างานเดิม 
จ ตั้งครรภมี์ลูกแฝด 

8. ขอ้ใดเป็นเน้ือหาท่ีจ าเป็นในโปรแกรมการกลบัไปท างาน 
ก การใหข้อ้มูลทางสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับพนกังาน หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน 
ข การฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานและสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค การวางแผนป้องกนัการบาดเจบ็เพิ่มเติมจากการท างาน 
ง การจดัหางานท่ีเหมาะสมกบัภาวะทางสุขภาพ 
จ ถูกทุกขอ้ 

9. บทบาทของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการดูแลการกลบัเขา้ท างานของพนกังานคืออะไร 
ก ประเมินภาวะทางสุขภาพ สมรรถนะทางร่างกายของพนกังาน และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบั

ภาวะทางสุขภาพของพนกังาน 
ข ประสานและติดตามการปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานของพนกังานใหมี้ความปลอดภยั 
ค ก าหนดขอ้หา้มและขอ้จ ากดัในการท างานของพนกังาน 
ง วนิิจฉยัโรคจากการท างาน น าส่งกองทุนเงินทดแทนประเมินการสูญเสียอวยัวะเพื่อรับเงินชดเชย 
จ ถูกทุกขอ้ 



 

 

 
 

10. ขอ้ใดไม่ใช่บทบาทของแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ในการดูแลการกลบัเขา้ท างาน 
ก แนะน าใหพ้นกังานลาพกัผอ่นแทนลาป่วยเพื่อใหก้ารขาดงานลดลง และสถานประกอบการ

สามารถรายงานอุบติัเหตุจากการท างานในระดบัความรุนแรงท่ีนอ้ยลง 
ข เช่ือมโยงขอ้มูลภาวะสุขภาพและแผนการรักษาระหวา่งแพทยเ์ฉพาะทางผูรั้กษาและสถาน

ประกอบการ 
ค เป็นผูน้ าทางวชิาการดา้นสุขภาพส าหรับทีมสหสาขาวชิาชีพในการดูแลการกลบัเขา้ท างาน 
ง ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัขอ้หา้มและขอ้จ ากดัในการท างานของพนกังาน 
จ ประเมินภาวะทางสุขภาพ สมรรถนะทางร่างกายของพนกังาน 

 
 
 
 
 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 15 
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