แบบประเมินผลก่อนเรียน หน่ วยที่ 1
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้ เดิ มของนักศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง “แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับสุ ขศึกษาและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ ประเด็นสาคัญในนิยามของสุ ขศึกษา
ก. ผลรวมของประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ข. การปฏิบตั ิดว้ ยความสมัครใจ
ค. การสนับสนุน
ง. การออกแบบ
จ. การใช้สื่อ
2. จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. การมีความเชื่อเรื่ องสุ ขภาพ
ข. การจูงใจให้ไปใช้บริ การสุ ขภาพ
ค. การให้มนั่ ใจในสุ ขภาพของตนเอง
ง. การเปลี่ยนแปลงองค์การด้านสุ ขภาพ
จ. การช่วยให้ประชาชนมีทกั ษะในการแสดงพฤติกรรมสุ ขภาพ
3. หลักการที่ใช้ในการดาเนินงานสุ ขศึกษา มีดงั นี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. หลักการทางการศึกษา
ข. หลักการสื่ อสาร
ค. หลักการชี้นา
ง. หลักการเสริ มพลัง
จ. หลักการสนับสนุนด้านปัจจัยแวดล้อม
4. การส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความสาคัญดังนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. เพิ่มความสามารถให้กบั ประชาชนและชุมชนในการจัดการสุ ขภาพ
ข. ช่วยขยายเครื อข่ายในการดาเนินงานด้านสุ ขภาพ
ค. ช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
ง. ช่วยให้บรรลุการพัฒนาสุ ขภาพและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างยัง่ ยืน

จ. ช่วยให้สังคมมีความรับผิดชอบในเรื่ องสุ ขภาพ
5. จุดมุ่งหมายของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือข้อใด
ก. ปรับปรุ งสุ ขภาพของประชาชนให้ดีข้ ึน
ข. สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ค. ลดความไม่เท่าเทียมทางสุ ขภาพ
ง. ลดค่าใช้จ่ายในระบบสุ ขภาพ
จ. ถูกทุกข้อ
6. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีหลักการตามข้อใด
ก. การให้ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ
ข. การจัดบริ การสุ ขภาพ
ค. การเสริ มแรงให้ประชาชน
ง. การกระทาที่ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
จ. การสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
7. กลวิธีสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือข้อใด
ก. การชี้นาเพื่อสุ ขภาพ
ข. การเสริ มสร้างความสามารถ
ค. การเป็ นสื่ อกลาง
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
จ. ข้อ ก ข และ ค ถูก
8. ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษากับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ข้อใดถูกต้อง
ก. การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาร่ วมกับสุ ขศึกษา
ข. การส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบคลุมการดาเนินงานสุ ขศึกษา และการจัดการปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ค. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพคือสิ่ งเดียวกัน
ง. สุ ขศึกษามุ่งจัดการศึกษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งจัดบริ การ ให้กบั ประชาชนคนเดียวกัน
จ. ถูกทุกข้อ

9. หากพิจารณาการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพตามแนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การจัดการปั จจัยภายใน
บุคคล ตรงกับข้อใด
ก. การตรวจสุ ขภาพบุคคล
ข. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพบุคคล
ค. การประเมินความรู ้ดา้ นสุ ขภาพบุคคล
ง. การพัฒนาจิตสานึกด้านสุ ขภาพของบุคคล
จ. การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของบุคคล
10. ตามแบบจาลองพรี ซีด-โพรซี ด ที่ปรับปรุ งในปี ค.ศ. 2005 ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของ
ปัญหาสุ ขภาพ ตามข้อใด
ก. พันธุกรรม
ข. พฤติกรรมสุ ขภาพ
ค. สิ่ งแวดล้อม
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 1
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง เรื่ อง “แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. นิยามของสุ ขศึกษาครอบคลุมประเด็นใด
ก. ผลรวมของประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ข. การออกแบบ
ค. การสนับสนุน
ง. การปฏิบตั ิดว้ ยความสมัครใจ

จ. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสุ ขศึกษา
ก. การให้มนั่ ใจในสุ ขภาพของตนเอง
ข. การชี้นานโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพ
ค. การเสริ มพลังบุคคล กลุ่ม และชุมชนด้านสุ ขภาพ
ง. การจูงใจให้ยอมรับพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพ
จ. การสนับสนุนให้เกิดปั จจัยเอื้อต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ
3. การส่ งเสริ มให้มีลานออกกาลังกายในชุมชนควบคู่กบั การให้เรี ยนรู ้ความสาคัญและทักษะการออกกาลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ สอดคล้องกับหลักการใดในการดาเนินงานสุ ขศึกษา
ก. หลักการสื่ อสาร
ข. หลักการมีส่วนร่ วม
ค. หลักการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
ง. หลักการเสริ มพลัง
จ. หลักการชี้นา

4. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ มองว่าปั จจัยกาหนดสุ ขภาพมีท้ งั ปั จจัยภายในบุคคล และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
องค์กร ชุมชน และสังคม มุมมองดังกล่าวมีความสาคัญต่อข้อใด
ก. การเพิ่มความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
ข. การช่วยให้เกิดการจัดบริ การสุ ขภาพ
ค. การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพประชาชน
ง. การช่วยให้บรรลุการพัฒนาสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
จ. การช่วยส่ งเสริ มให้สังคมมีความรับผิดชอบในเรื่ องสุ ขภาพ
5. การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดาเนินการในโรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน เป็ นขอบเขตของการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตามข้อใด
ก. ตามผูใ้ ห้บริ การ
ข. ตามกลุ่มเป้ าหมาย

ค. ตามประเด็นปัญหาสุ ขภาพ
ง. ตามลักษณะพื้นที่
จ. ตามระบบสุ ขภาพ
6. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีหลักการดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ข. การมีส่วนร่ วมของบุคคลและชุมชน
ค. การเสริ มแรงให้กบั ประชาชน
ง. การกระทาที่ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
จ. การทางานแบบร่ วมมือทุกภาคส่ วน
7. ประเด็นสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน มีดงั นี้ยกเว้นข้อใด
ก. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
ข. การเสริ มสร้างทัศนคติดา้ นสุ ขภาพ
ค. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
ง. การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ. การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคลด้านสุ ขภาพ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขศึกษากับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ข้อใดถูกต้อง
ก. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพคือสิ่ งเดียวกัน
ข. การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาร่ วมกับสุ ขศึกษา
ค. การส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบคลุมการดาเนิ นงานสุ ขศึกษา และการจัดการปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ง. สุ ขศึกษามุ่งจัดการศึกษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งจัดบริ การ ให้กบั ประชาชนคนเดียวกัน
จ. สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพคือบริ การที่จดั โดยบุคลากรสาธารณสุ ขกลุ่มเดียวกัน
9. หากพิจารณาการจัดการปั จจัยกาหนดสุ ขภาพตามแนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพ ตรงกับปั จจัยใด
ก. ปัจจัยภายในบุคคล
ข. ปัจจัยเชิงนามธรรม
ค. ปัจจัยเชิงจิตวิทยา
ง. ปัจจัยเชิงนิเวศ
จ. ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม

10. ตามแบบจาลองพรี ซีด-โพรซีด ที่ปรับปรุ งในปี ค.ศ. 2005 มีการระบุปัจจัยอะไรเพิ่มเติมในส่ วนของสาเหตุ
ของปัญหาสุ ขภาพ
ก. พันธุกรรม
ข. สิ่ งแวดล้อม
ค. พฤติกรรมสุ ขภาพ
ง. บริ การสุ ขภาพ
จ. นโยบาย

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 1
ก่อนเรี ยน
1. จ.
2. จ.
3. ค.
4. ค.
5. จ.
6. ง.
7. จ.
8. ข.
9. ข.
10. จ.

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 2
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “ทฤษฎีสาหรับงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ”
ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. องค์ประกอบสาคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนข้อใด ที่เพิ่มจากองค์ประกอบของทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุผล
ก. บรรทัดฐานของบุคคลอ้างอิง

2.

3.

4.

5.

6.

ข. ความตั้งใจจะกระทาพฤติกรรม
ค. การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ง. พฤติกรรมตามความตั้งใจ
จ. เจตคติตอ่ พฤติกรรม
ต่อไปนี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญของแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ ยกเว้น ข้อใด
ก. การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
ข. การรับรู ้การสู ญเสี ยโอกาสและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อเป็ นโรค
ค. การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
ง. การรับรู ้ความรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค
จ. การรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ วิธีการสร้างความเชื่อในความสามารถของตนเอง
ก. สร้างจากประสบการณ์ที่สาเร็ จของตนเอง
ข. สร้างจากการกระตุน้ ทางอารมณ์
ค. สร้างจากการพูดโน้มน้าวชักจูง
ง. สร้างจากการพูดจาตอบโต้กนั
จ. สร้างจากการสังเกตประสบการณ์ที่สาเร็ จของบุคคลต้นแบบ
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ ขั้นตอนสาคัญของทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ก. ขั้นตอนที่ยงั ไม่สนใจ
ข. ขั้นตอนลงมือปฏิบตั ิ
ค. ขั้นตอนการจูงใจ
ง. ขั้นตอนกระทาอย่างต่อเนื่อง
จ. ขั้นตอนตัดสิ นใจทา
แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคจะเกิดขึ้นได้นอ้ ยที่สุดเมื่อใด
ก. บุคคลรู ้สึกว่าอันตรายต่อสุ ขภาพนั้นรุ นแรง
ข. บุคคลรู ้สึกว่าตนกาลังอ่อนแอ
ค. บุคคลเชื่อว่าการตอบสนองโดยการปรับตัวเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการกาจัดอันตรายนั้น
ง. บุคคลมีความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าสามารถปรับตัว เพื่อตอบสนองหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้
จ. บุคคลรู ้สึกว่าตนกาลังเข้มแข็ง
ต่อไปนี้เป็ นประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม ยกเว้น ข้อใด

7.

8.

9.

10.

ก. การสนับสนุนด้านอารมณ์
ข. การสนับสนุนด้านการพัฒนา
ค. การสนับสนุนด้านการประเมิน
ง. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่างสาร
จ. การสนับสนุนด้านเครื่ องมือหรื อวัตถุ
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ องค์ประกอบสาคัญทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม
ก. การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ข. นวตกรรม
ค. ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ง. ช่องทางการสื่ อสาร
จ. ระบบสังคม
การวินิจฉัยทางระบาดวิทยา พฤติกรรมและวิถีชีวติ เป็ นขั้นตอนลาดับใดของโมเดลพรี ซี๊ด-โพรซี๊ด
ก. ขั้นตอนที่ 2
ข. ขั้นตอนที่ 3
ค. ขั้นตอนที่ 1
ง. ขั้นตอนที่ 5
จ. ขั้นตอนที่ 4
ต่อไปนี้เป็ นปั จจัยสาคัญของโมเดลนิเวศวิทยาสังคม ยกเว้น ข้อใด
ก. ปั จจัยระหว่างบุคคล
ข. ปัจจัยด้านชุมชน
ค. ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะ
ง. ปัจจัยด้านทรัพยากร
จ. ปัจจัยภายในตัวบุคคล
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ ประโยชน์ของทฤษฎีสาหรับงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก. ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนงานหรื อโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพล่วงหน้าได้
ข. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามแผนงานหรื อโครงการพัฒนา
ก. พฤติกรรมสุ ขภาพ
ข. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดตัวชี้วดั สาหรับการประเมินผลแผนงานหรื อโครงการพัฒนา
ค. พฤติกรรมสุ ขภาพ

ง. ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
จ. ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงานพัฒนาสุ ขภาพด้านต่าง ๆ ที่เป็ นขั้นตอน

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 2
วัตถุประสงค์
คำแนะนำ

เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “ทฤษฎีสาหรับงานสุ ขศึกษา
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ”
ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ต่อไปนี้เป็ นประโยชน์ของทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภาพ ยกเว้น ข้อใด
ก. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดตัวชี้ วดั สาหรับการประเมินผลแผนงานหรื อโครงการพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ
ข. ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนงานหรื อโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพล่วงหน้าได้
ค. ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานตามแผนงานหรื อโครงการพัฒนาพฤติ กรรม
สุ ขภาพ
ง. ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงานพัฒนาสุ ขภาพด้านต่าง ๆ ที่เป็ นขั้นตอน
จ. ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ องค์ประกอบสาคัญของแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ
ก. การรับรู ้การสู ญโอกาสและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อเป็ นโรค
ข. การรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
ค. การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
ง. การรับรู ้ความรุ นแรงเมื่อเป็ นโรค
จ. การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
3. ต่อไปนี้เป็ นกระบวนการตามพฤติกรรมของทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ยกเว้น ข้อใด
ก. การจัดการกับสิ่ งที่ไม่อาจคาดเดาได้
ข. การควบคุมสิ่ งเร้า
ค. สัมพันธ์ภาพแบบช่วยเหลือกัน
ง. การปลดปล่อยตนเอง

4.

5.

6.

7.

8.

จ. การเสริ มพลังอานาจ
บทบาทของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือข้อใด
ก. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทา
ข. ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของบุคคล
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาพฤติกรรม
จ. ความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู ้ของบุคคล
การรับรู ้เกี่ยวกับการกระตุน้ ให้เกิดความกลัวตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค ข้อใดถูกต้อง
ก. การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
ข. การรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
ค. การรับรู ้เกี่ยวกับความรุ นแรงจนสามารถประเมินความรุ นแรงนั้นได้
ง. การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรค
จ. การรับรู ้สิ่งชักนาให้เกิดการปฏิบตั ิ
วิธีการสร้างความเชื่อในความสามารถของตนเองตามทฤษฎีความสามารถของตนเอง คือข้อใด
ก. สร้างจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ข. สร้างจากประสบการณ์ที่สาเร็ จของตนเอง
ค. สร้างจากการพูดจาตอบโต้กนั
ง. สร้างจากการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานกับบุคคลอื่น
จ. สร้างจากการคิดค้นด้วยตนเอง
ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ข้อใดถูกต้อง
ก. การสนับสนุนด้านการวางแผน
ข. การสนับสนุนด้านนโยบาย
ค. การสนับสนุนด้านทรัพยากร
ง. การสนับสนุนด้านแรงงาน
จ. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่างสาร
องค์ประกอบสาคัญทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม คือข้อใด
ก. ช่องทางการพัฒนาทักษะ
ข. ช่องทางการพัฒนาประสบการณ์
ค. ช่องทางการพัฒนาความรู ้

ง. ช่องทางการสื่ อสาร
จ. ช่องทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกัน
9. ปัจจัยสาคัญของโมเดลนิเวศวิทยาสังคม ข้อใดถูกต้ อง
ก. ปัจจัยด้านทรัพยากร
ข. ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะ
ค. ปัจจัยด้านบุคคล
ง. ปั จจัยด้านความร่ วมมือระหว่างกัน
จ. ปัจจัยด้านการพัฒนาประสบการณ์
10. การวินิจฉัยทางการศึกษาและนิเวศวิทยาเป็ นขั้นตอนลาดับใดของโมเดลพรี ซี๊ด-โพรซี๊ด
ก. ขั้นตอนที่ 4
ข. ขั้นตอนที่ 2
ค. ขั้นตอนที่ 1
ง. ขั้นตอนที่ 5
จ. ขั้นตอนที่ 3

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

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 3
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. สุ ขภาพประกอบด้วยมิติสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพกาย ด้านสุ ขภาพจิต และข้อใดอีก
ก. ด้านสังคม
ข. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ค. ด้านจิตวิญญาณ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. และ ค. ถูก
2. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ 3 ประการ
ก. ปัจจัยด้านปัจเจกชน
ข. ปัจจัยด้านระบบบริ การสาธารณสุ ข
ค. ปัจจัยด้านระบบการดูแลสุ ขภาพ
ง. ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
จ. ข้อ ก. และ ค.
3. แนวคิดที่แสดงภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่การมีสุขภาพที่ดีที่สุดจนกระทัง่ ถึงแก่ความตายอยูบ่ นเส้นตรงเดียวกัน เป็ น
แนวคิดของใคร
ก. แนวคิดของดัน
ข. แนวคิดของเพ็นเดอร์
ค. แนวคิดของดาวนี
ง. แนวคิดขององค์การอนามัยโลก

จ. แนวคิดของครู เตอร์
4. แนวคิดที่ยดึ หลักผลกระทบต่อสุ ขภาพ เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของใคร
ก. โรเบิร์ท แพทนัม
ข. แคพแพลน
ค. คอบบ์และแคสเซล
ง. องค์การอนามัยโลก
จ. องค์การสุ ขภาพระหว่างประเทศ
5. แนวคิดปั จจัยกาหนดสุ ขภาพในข้อใดถือเป็ นแนวคิดในระดับจุลภาค
ก. ปั จจัยตามตัวกาหนดสุ ขภาพเชิงสังคม
ข. ปั จจัยกาหนดสุ ขภาวะ
ค. ปั จจัยผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ง. ปัจจัยทางชีวการแพทย์
จ. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล
ก. กรรมพันธุ์
ข. พฤติกรรมสุ ขภาพ
ค. ความเชื่อ
ง. จิตวิญญาณ
จ. ถูกทุกข้อ
7. กลุ่มประชากรอายุต้ งั แต่ 45 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง สาเหตุการตายส่ วนใหญ่จากปั ญหาใด
ก. อุบตั ิเหตุและการหกล้ม
ข. โรคไข้เลือดออก
ค. โรคไม่ติดต่อ
ง. การบาดเจ็บ
จ. โรคติดต่อ
8. การสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทยอายุ 15-29 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้แก่ขอ้ ใด
ก. การจมน้ า
ข. การติดเชื้อเอชไอวี
ค. โรคจิตเภท

ง. อุบตั ิเหตุทางถนน
จ. การทาร้ายตนเอง
9. ข้อใดคือปั จจัยกาหนดสุ ขภาพด้านสิ่ งแวดล้อม
ก. สภาพสังคม
ข. วัฒนธรรมและประเพณี
ค. เศรษฐกิจ
ง. การเมือง
จ. ถูกทุกข้อ
10. การให้บริ การในศูนย์สาธารณสุ ขชุมชนชนบท หมายถึงระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับใด
ก. บริ การระดับปฐมภูมิ
ข. บริ การระดับทุติยภูมิ
ค. การสาธารณสุ ขมูลฐาน
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 3
วัตถุประสงค์ เพื่ อประเมิ นความก้า วหน้า ในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ อง “สุ ขภาพและพฤติ ก รรม
สุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ มิติสุขภาพใน 4 ด้าน
ก. ด้านสังคม
ข. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ค. ด้านจิตวิญญาณ
ง. ด้านร่ างกาย
จ. ด้านจิตใจ
2. ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพหมายถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ 3 ประการ ได้แก่ปัจจัยในข้อใด
ก. ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล
ข. ปัจจัยด้านสังคม

ค. ปัจจัยด้านการศึกษา
ง. ปั จจัยด้านการประกันสังคม
จ. ปัจจัยด้านระบบการรักษาพยาบาล
3. แนวคิดที่แสดงให้เห็นระดับต่าง ๆ ของภาวะสุ ขภาพ เป็ นแนวคิดของใคร
ก. แนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์
ข. แนวคิดของเพ็นเดอร์
ค. แนวคิดของดัน
ง. แนวคิดของแบนดูรา
จ. แนวคิดของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
4. แนวคิดที่เป็ นการมองสุ ขภาพแบบผลรวมในทุกระบบ เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของใคร
ก. คอบป์
ข. เบอร์กแมน และไซม์
ค. คอบบ์และแคสเซล
ง. คณะกรรมาธิ การว่าด้วยปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
จ. องค์การสหประชาชาติ
5. แนวคิดปั จจัยกาหนดสุ ขภาพในข้อใดถือเป็ นแนวคิดในระดับมหภาค
ก. ปั จจัยสังคมกาหนดสุ ขภาพ
ข. ปั จจัยกาหนดการมีสุขภาพดี
ค. ปัจจัยด้านวิทยาการระบาด
ง. ปัจจัยทางชีวการแพทย์
จ. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล
ก. ความเสมอภาคในการรับการรักษา
ข. พฤติกรรมสุ ขภาพ
ค. ระบบการศึกษา
ง. ข้อ ก. และ ข.
จ. ข้อ ก. และ ค.
7. กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี สาเหตุการตายส่ วนใหญ่เกิดจากปั ญหาในข้อใด

ก. โรคอุจาระร่ วง
ข. โรคติดเชื้อต่าง ๆ
ค. ภาวะโภชนาการเกิน
ง. การบาดเจ็บ
จ. โรคไข้เลือดออก
8. ข้อใดไม่ ใช่ สาเหตุการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทยอายุ 15-29 ปี ในเพศชาย 10 อันดับแรก
ก. การจมน้ า
ข. โรคซึมเศร้า
ค. โรคจิตเภท
ง. โรคมะเร็ ง
จ. โรคไข้เลือดออก
9. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพด้านสิ่ งแวดล้อม
ก. วิถีชีวติ คนในสังคม
ข. วัฒนธรรมและประเพณี
ค. การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข
ง. การเมือง
จ. ถูกทุกข้อ
10. บทบาทของประชาชนทุ ก คนที่ จ ะต้อ งดู แ ลสุ ข ภาพตนเองโดยมี พ ฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และลด
พฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึงระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับใด
ก. บริ การระดับปฐมภูมิ
ข. การดูแลตนเองและครอบครัว
ค. การสาธารณสุ ขมูลฐาน
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค ถูกต้อง

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

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 4
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึงข้อใด
ก.กระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กที่มีความสาคัญมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุ ข
ข.การปฏิบตั ิหรื อการไม่ปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แล้วมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพของบุคคลอื่น
ค.การป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าที่จะทาการแก้ไขปั ญหา หลังจากที่เกิดปั ญหาขึ้นมาแล้ว
ง.การแสดงออกของบุคคลนเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แล้วมีผลต่อสุ ขภาพของตนเอง
จ. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
2. ข้อใดคือการดาเนินงานของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นการเฝ้าระวังสุ ขภาพเกี่ยวกับ
ก.ปั ญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
ข.ปัญหาสาธารณสุ ขที่เคยเป็ นปัญหาที่สาคัญและได้รับการควบคุม
ค.สาเหตุสาคัญของการเกิดโรคและการแพร่ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่
ง.การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งในชุมชน
จ.
ข้อ ก,ข และ ค ถูกต้อง
3. การออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพควรประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
ก.การกาหนดตัวอย่าง
ข.การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ค.การเลือกตัวอย่าง
ง.เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ.ถูกต้องทุกข้อ
4. หากต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังที่เป็ นเจตคติที่แสดงถึงพฤติกรรมสุ ขภาพ ควรใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อใดแบบใด
ก.การสังเกต
ข.การสัมภาษณ์

ค.การทดลอง
ง.การใช้เวชระเบียน
จ.การใช้แบบรายงาน
5. พฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงเป็ นสาเหตุในประชากรกลุ่มเสี่ ยง มีระดับร้อยละ 15
อยูใ่ นเกณฑ์ใด
ก.ไม่ทาให้เกิดปั ญหา
ข.ทาให้เกิดปั ญหาน้อย
ค.ทาให้เกิดปั ญหาปานกลาง
ง.ทาให้เกิดปั ญหายังไม่มากนัก
จ.ทาให้เกิดปั ญหามาก
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ก.กาหนดปั ญหาสาธารณสุ ข
ข.กาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะใช้ไปในการเฝ้าระวัง
ค.กาหนดตัวชี้วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
ง.กาหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
จ.ถูกต้องทุกข้อ
7. องค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ คือข้อใด
ก.คุณภาพของแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ข.สถานที่ที่ใช้ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค.ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุ ข
ง.จานวนของตัวอย่าง
จ.ก และ ค ถูกต้อง
8. ข้อจากัดของการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิที่มีอยูแ่ ล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ คือข้อใด
ก.ต้องคาดเดาเอาเองเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์
ข.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานเกินไป
ค.ใช้ประประมาณที่จากัด
ง.ต้องใช้จานวนข้อมูลในปริ มาณมาก
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9. ข้อใดคือการดาเนินงานสุ ขศึกษาในงานสาธารณสุ ข ซึ่ งจาแนกได้เป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน

ก.การดาเนินงานสาธารณสุ ขตามปกติทวั่ ไป
ข.การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นอย่างเรื้ องรัง
ค.การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน
ง.การดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก
จ.ถูกต้องทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่ หลักการและขั้นตอนการดาเนิ นงานของกรอบแผนการดาเนิ นงานหลังการเฝ้ าระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพ
ก.การทาแผนการดาเนินงานเฉพาะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ข.กาหนดเป้ าหมายในลักษณะของการลดพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง
ค.มีเป้ าหมายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สนใจและพื้นที่ใดก็ได้
ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ.ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 4
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิ นความก้า วหน้าในการเรี ยนรู ้ ข องนักศึ กษาเกี่ ยวกับ เรื่ อง “การเฝ้ าระวังพฤติ ก รรม
สุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ก. การปฏิบตั ิหรื อการไม่ปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แล้วมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพของบุคคลอื่น
ข. กระบวนการดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ กที่มีความสาคัญมาก ตามปรัชญาการสาธารณสุ ข
ค. การป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าที่จะทาการแก้ไขปั ญหา หลังจากที่เกิดปั ญหาขึ้นมาแล้ว
ง. การแสดงออกของบุคคลเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แล้วมีผลต่อสุ ขภาพของตนเอง
จ. ข้อ ข และ ง ถูกต้อง
2. ข้อใดไม่ใช่การดาเนินงานของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นการเฝ้าระวังสุ ขภาพ
ก. ปั ญหาสาธารณสุ ขที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
ข. ปัญหาสาธารณสุ ขที่เคยเป็ นปัญหาที่สาคัญและได้รับการควบคุม
ค. สาเหตุสาคัญของการเกิดโรคและการแพร่ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่
ง. การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งในชุมชน
จ. ถูกต้องทุกข้อ
3. การออกแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรคานึงถึงเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
ก. ใครเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล
ข. กาหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล
ค. ให้กาหนดวิธีการสังเกตให้ชดั เจน
ง. กาหนดวิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคการสัมภาษณ์และมีการฝึ กซ้อมการสัมภาษณ์
จ. ถูกต้องทุกข้อ
4. หากต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังที่เป็ นเชิ งประจักษ์ ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อใดแบบ
ใด
ก. การสังเกต
ข. การสัมภาษณ์
ค. การทดลอง
ง. การใช้เวชระเบียน

จ. การใช้แบบรายงาน
5. พฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงเป็ นสาเหตุในประชากรกลุ่มเสี่ ยง มีระดับร้อยละ 35
อยูใ่ นเกณฑ์ใด
ก. ไม่ทาให้เกิดปั ญหา
ข. ทาให้เกิดปั ญหาน้อย
ค. ทาให้เกิดปั ญหาปานกลาง
ง. ทาให้เกิดปั ญหายังไม่มากนัก
จ. ทาให้เกิดปั ญหามาก
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดทาแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ก. กาหนดปั ญหาสาธารณสุ ข
ข. กาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพที่จะใช้ไปในการเฝ้าระวัง
ค. กาหนดคุณภาพของเครื่ องมือที่จะใช้
ง. กาหนดตัวชี้วดั ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
จ. กาหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมสุ ขภาพ
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ก. จานวนของตัวอย่าง
ข. คุณภาพของแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค. สถานที่ที่ใช้ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ง. ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุ ข
จ. ก และ ค ถูกต้อง
8. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ จากัดของการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิที่มีอยูแ่ ล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ก. ต้องคาดเดาเอาเองเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์
ข. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานเกินไป
ค. ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลเชิงปฏิบตั ิการ
ง. ต้องใช้จานวนข้อมูลในปริ มาณมาก
จ. ข้อ ก และค ถูกต้อง
9. ข้อใดไม่ใช่คือการดาเนินงานสุ ขศึกษาในงานสาธารณสุ ข ซึ่ งจาแนกได้เป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน
ก. การดาเนินงานสุ ขศึกษาเชิงรุ ก

ข. การดาเนินงานสาธารณสุ ขตามปกติทวั่ ไป
ค. การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน
ง. การดาเนินงานสุ ขศึกษาเพื่อการจัดการกับปั ญหาสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไป
จ. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
10. ข้อใดคื อหลักการและขั้นตอนการดาเนิ นงานของกรอบแผนการดาเนิ นงานหลังการเฝ้ าระวังพฤติ ก รรม
สุ ขภาพ
ก. การทาแผนการดาเนินงานเฉพาะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ข. กาหนดเป้ าหมายในลักษณะของการลดพฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นพฤติกรรมเสี่ ยง
ค. มีเป้ าหมายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะและพื้นที่เฉพาะสาหรับการดาเนินงาน
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 4
ก่อนเรี ยน
1. จ.
2. จ.
3. จ.
4. ข.
5. ข.
6. จ.
7. จ.
8. ก.
9. จ.
10. ง.

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่ วยที่ 5
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การสื่ อสารและการให้คาปรึ กษาด้าน
พฤติกรรมสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. วิธี ใ นข้อ ใดหมายถึ ง การสื่ อ สาร
ก. การใช้สื่อผสม
ข. การสื่ อสารมวลชน
ค. การใช้สื่อนวัตกรรม
ง. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
จ. ถูกทุกข้อ
2. ข้ อใดคือตัวอย่ างความสาคัญของการสื่ อสารสุขภาพในด้ านการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยอย่ างชัดเจนที่สุด
ก. ผูป้ ่ วยรับบริ การผ่านโทรศัพท์
ข. การสัง่ ซื้ อเครื่ องมือแพทย์ออนไลน์
ค. การประสานงานส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บไปโรงพยาบาลทันที
ง. แพทย์ตรวจสอบประวัติการใช้ยาของคนไข้ในไฟล์ออนไลน์
จ. การรายงานการผ่าตัดผ่านหุ่นยนต์ส่งผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการสื่ อสารตามแบบจาลองของเบอร์โล
ก. ผูส้ ่ งสาร (Source)

ข.
ค.
ง.
จ.

สารหรื อสื่ อ (Message)
ตีความสาร (Interpret)
ช่องทางสาร (Channel)
ผูร้ ับสาร (Receiver)

4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะสาคัญของสื่ อและเทคโนโลยีทางสุ ขภาพ
ก. เข้าใจง่าย
ข. ปรับใช้ได้
ค. ประยุกต์ได้
ง. ปรับปรุ งบ่อย
จ. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพที่เชื่อมโยงการเรื่ องการสื่ อสารสุ ขภาพในประเทศไทย
ก. คุณภาพชีวติ ต่า
ข. บุคลากรทางสุ ขภาพไม่เพียงพอ
ค. ประชาชนขาดความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ง. เครื่ องมือทางการแพทย์ไม่เอื้ออานวย
จ. ไม่มีการถ่ายทอดข้อมูลสุ ขภาพที่เพียงพอ
6. “การสร้ างบรรยากาศที่ปลอดภัยในกระบวนการให้ คาปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่ างยิ่ง ” จากข้อความนี้ ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาควรมีพฤติกรรมเช่นไรจึงจะสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. ไม่ตดั สิ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ข. แต่งตัวและสร้างบุคลิกให้น่าเชื่อถือ
ค. แอบบันทึกเสี ยงเพราะจะได้ให้ผรู ้ ับปรึ กษาสบายใจ
ง. เสนอทางเลือกการแก้ปัญหาให้ผรู ้ ับคาปรึ กษาเสมอ
จ. ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรกาหนดเวลาการให้คาปรึ กษาและรับฟังจนกว่าผูร้ ับคาปรึ กษาจะหยุด
7. “นาย ก.ชอบขับรถเร็ วเสมอๆ” จากข้อความข้างต้น ข้อใด ไม่ใช่ สิ่ งที่วเิ คราะห์ได้จากการใช้ทฤษฎี ABC มา
วิเคราะห์พฤติกรรมขับรถเร็ ว
ก. สิ่ งเร้าที่ทาให้ขบั รถเร็ วคือ ความชอบ

ข.
ค.
ง.
จ.

สิ่ งเร้าที่ทาให้ขบั รถเร็ วคือ ความรี บ
สิ่ งเร้าที่ทาให้ขบั รถเร็ วคือ ความประมาท
ผลที่ตามมาจากการขับรถเร็ วคือ ได้ถึงที่หมายในเวลาที่ตอ้ งการ
ผลที่ตามมาจากการขับรถเร็ วคือ ไม่เคยโดนตารวจจับความเร็ วเกินกาหนด

8. เมื่อผูใ้ ห้คาปรึ กษาต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูร้ ับคาปรึ กษา ควรใช้เทคนิ คใด
ก. การเงียบ
ข. การทวนซ้ า
ค. การให้กาลังใจ
ง. การสะท้อนความรู ้สึก
จ. การใช้คาถามปลายเปิ ด

ชี้แจง จงใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 9
a. Pre-contemplation
b. Maintenance
c. Contemplation
d. Preparation
e. Action
9. ข้อใดคือการเรี ยงลาดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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. “ถ้านาย ก. ต้องการเลิกสู บบุหรี่ นาย ก. จะใช้วนั เกิดของลูกเป็ นวันเริ่ มต้นของการเลิกบุหรี่ ” จากข้อความ
ข้างต้น เป็ นขั้นตอนใดของลาดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ก. Pre-contemplation
ข. Maintenance
ค. Contemplation
ง. Preparation
จ. Action

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่ วยที่ 5
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การสื่ อสารและการให้คาปรึ กษาด้าน
พฤติกรรมสุ ขภาพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อ ใด ไม่ ใ ช่ วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ที่ สาคัญ ของการสื่ อ สารสุ ข ภาพ
ก. ประชาชนเข้า ใจระบบการรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ข. เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้รั บ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์
ค. ให้ ชุ ม ชน ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทาการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ง. ลดจานวนผูป้ ่ วยในโรงเพยาบาล
จ. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ

2. ความสาคัญของการสื่ อสารสุขภาพอยู่ในมิติใดบ้ างของการให้ บริ การทางสุขภาพ
ก. การคัดกรองโรค
ข. การรักษาโรค
ค. การฟื้ นฟูโรค
ง. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จ. ถูกทุกข้อ
คาชี้แจง ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 3
“การสื่ อสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ ายทอดข่ าวสารด้ านสุขภาพ ระหว่ าง ผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ
(แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข สาขาวิชาชีพต่ างๆ ) ที่มคี วามสัมพันธ์ ต่อผู้รับริ การด้ านสุขภาพเป็ นการ
สื่ อสารถึงกัน ในลักษณะการสื่ อสารสองทาง มีความเคลื่อนไหวของการสื่ อสารอย่ างไม่ หยุดนิ่ง มีตัวแปรตาม
เหตุการณ์ สภาวะแวดล้ อม ของแต่ ละคนในสังคม และสถานการณ์ ที่มกี ารผันแปรอย่ างต่ อเนื่อง”
3. แบบจาลองแนวคิดใดให้ความหมายของการสื่ อสารสุ ขภาพจากข้อความข้างต้น
ก. แบบจาลองของคิง
ข. แบบจาลองของออสกูด
ค. แบบจาลองของชแรมม์
ง. แบบจาลองของลาสเวลล์
จ. แบบจาลองของแชนนันและวีเวอร์
4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะสาคัญของสื่ อและเทคโนโลยีทางสุ ขภาพ
ก. เข้าใจง่าย
ข. มีรูปแบบเดียวที่ใช้ได้กบั ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ค. สามารถนาไปประยุกต์ได้หลายรู ปแบบ
ง. สามารถปรับใช้ได้กบั หลายกลุ่มเป้ าหมาย
จ. ผ่านกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนต่างๆอย่างครบถ้วน
5. เมื่อบุคลากรทางสุ ขภาพเผชิญปั ญหาการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยที่เข้าใจแต่ภาษาถิ่น บุคลากรสุ ขภาพจะมีวธิ ี การ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด
ก. ใช้ภาษามือ

ข.
ค.
ง.
จ.

ใช้เขียนอธิบาย
ใช้รูปภาพประกอบการอธิบาย
ใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่พูดภาษาถิ่นได้
ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบสาคัญที่ผใู ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในกระบวนการให้คาปรึ กษา
ก. แรงจูงใจ
ข. การเคารพ
ค. ความสัมพันธ์
ง. การเปิ ดเผยความลับ
จ. การรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
7. “นาย ก. ไม่ชอบใส่ Ear Plug เวลาทางานในที่ที่มีเสี ยงดัง” จากข้อความข้างต้น ข้อใด ไม่ใช่ สิ่ งที่วเิ คราะห์ได้
จากการใช้ทฤษฎี ABC มาวิเคราะห์พฤติกรรม
ก. สิ่ งเร้าที่ทาให้ไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความชอบ
ข. สิ่ งเร้าที่ทาให้ไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความไม่ถนัด
ค. สิ่ งเร้าที่ทาให้ไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ความเคยชิน
ง. ผลที่ตามมาจากการไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ทางานได้คล่องแคล่ว
จ. ผลที่ตามมาจากการไม่ชอบใส่ Ear Plug คือ ข้อมูลการตรวจสภาพการได้ยนิ ยังปกติ

คาชี้แจง ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 8
ผู้ให้ คาปรึ กษา : คุณรู้ สึกเครี ยดกับการที่ยงั ไม่ ได้ การตอบรั บการทางานจากที่ไปสมัครไว้ ใช่ ไหมคะ
: คุณรู้ สึกเครี ยดที่ยงั หางานทาไม่ ได้ และทางบ้ านก็กดดันเรื่ องนีอ้ ยู่ใช่ ไหมคะ
: คุณรู้ สึกกังวลกับความสามารถของตัวเองที่จะไปสมัครงานใช่ ไหมคะ
8. จากข้อความข้างต้นผูใ้ ห้คาปรึ กษาใช้เทคนิคใดในการให้คาปรึ กษา
ก. การเงียบ

ข. การทวนซ้ า
ค. การให้กาลังใจ
ง.การสะท้อนความรู ้สึก
จ.การใช้คาถามปลายเปิ ด
คาชี้แจง ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 9 - 10
ขั้นที่ 1
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้

ช่วยให้คาแนะนา ช่วยให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เรี ยนรู ้หาวิธี ทบทวนเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
นาข้อมู ลจากผลการตรวจสุ ขภาพเข้ามาพู ดคุ ยร่ วมกัน ใช้
คาถามปลายเปิ ดว่ารู ้สึกอย่างไรกับปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง

ขั้นที่ 2
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ ว มสร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการให้ ค วามส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความสามารถที่จะทาให้ผูร้ ับ
คาปรึ กษามีสุขภาพที่ดีข้ ึนโดยการตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน
ให้คาชื่ นชมในความคิ ด หรื อทัศนคติ เชิ งบวกที่ เกิ ดขึ้ นใช้
คาถามปลายเปิ ด
การสะท้อนความรู ้สึกจากการฟังอย่างตั้งใจ
ใช้แบบประเมินความเชื่ อมัน่ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Conviction-Confidence Ruler) เพื่อสารวจความพร้อมของ
ผูร้ ับคาปรึ กษา ชวนคุยในรายละเอียดจากผลการประเมิน
ขั้นที่ 3
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ร่ วมสร้างความเชื่อมัน่ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ร่ วมวางแผนการปรับพฤติกรรม รวมทั้งช่ วยเอื้ออานวยให้
แผนนั้นเกิดขึ้นได้จริ ง
ร่ วมกันกาหนดวันที่จะเริ่ มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อคาดการณ์ถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ให้คาแนะนาถึ งการจัดการกับผลที่จะเกิ ดขึ้ นจากการปรับ
พฤติกรรม
ช่วยหาที่ปรึ กษาที่สามารถช่วยเหลือได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงเสริ มที่เป็ นการชื่นชม ดึงแรงสนับสนุนทางสังคมของผู ้
เลิกบุหรี่ เข้ามามีส่วนร่ วม เช่น ครอบครัว ที่ทางาน
คา
ขั้นที่ 5
บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา/เทคนิคที่ใช้ ชวนผูร้ ับคาปรึ กษาให้ขอ้ สังเกตสัญญาณที่จะนาให้เกิ ดการ
กลับไปทาพฤติกรรมเดิม
ให้แรงเสริ มกับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
ชี้แจง จงใช้ตวั เลือกต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 9 – 10
ก. Pre-contemplation
ข. Maintenance
ค. Contemplation
ง. Preparation
จ. Action
9. ขั้นตอนที่ 3 คือขั้อตอนใด
10. ขั้นตอนที่ 5 คือขั้นตอนใด

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

หลังเรี ยน
1. ง
2. จ
3. ก
4. ข
5. ค
6. ง
7. ก
8. ง
9. ง
10.ข
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่ วยที่ 6

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การชี้นาด้านสุ ขภาพและการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานในสถานประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ปั จจุบนั กระแสสังคมด้านสุ ขภาพใดที่ประชาชนภาคธุ รกิจและภาคเอกชนสนใจและเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพในสังคมไทย
ก. สิ่ งเสพติด
ข. พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
ค. การแพทย์ทางเลือก
ง. การแพทย์แผนไทย

จ. วิถีการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
2. ข้อใดคือการชี้นาด้านสุ ขภาพผ่านบทบาทขององค์การอนามัยโลกที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถส่ งผลกระทบให้
เกิดนโยบายและการสนับสนุ นด้านต่างๆ ในการพัฒนาสุ ขภาพให้หลายประเทศทัว่ โลก
ก. กฎบัตรออตตาวา
ข. ปฏิญญาอะมาอะตา
ค. การสาธารณสุ ขมูลฐาน
ง. การบูรณาการสุ ขภาพแบบเป็ นองค์รวม
จ. การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
3. “ภาษี........” ที่นามาใช้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.)เป็ นส่ วนสาคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของระบบสุ ขภาพไทยที่ตรงกับข้อใด
ก. ความเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปสุ ขภาพ
ข. กระแสความตื่นตัวและใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพ
ค. ประชาสังคมและระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
ง. การก่อตัวและความเข้มแข็งของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จ. แนวคิดใหม่และกระบวนการทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
4. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับที่มาของนโยบายสาธารณะ
ก. กาหนดขึ้นโดยรัฐบาล
ข. เกิดจากการผลักดันของหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกัน
ค. กาหนดขึ้นผลประโยชน์ของประชาชนในด้านต่างๆ
ง. เกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคม
จ. เกิดขึ้นจากภาคส่ วนอื่นและต้องได้รับการประกาศอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาล
5. ข้อใดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพที่สอดคล้องกับแนวความคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่ ของ
หน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือไปจากของกระทรวงสาธารณสุ ข
ก. การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
ข. โครงการผักปลอดสารพิษ
ค. การเลี้ยงปลากัดสาหรับทาลายลูกน้ ายุงลาย
ง. การใช้แก๊สชีวภาพในการหุ งต้มอาหาร
จ. การใช้สีผสมอาหารที่ทาจากสมุนไพร
6. ภาคประชาสังคมมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพได้อย่างไร

ก. รับเรื่ องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
ข. ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
ค. มีจิตสานึกสาธารณะในการสร้างนโยบายเพื่อสุ ขภาพ
ง. มีองค์ความรู ้หรื อข้อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
จ. นาเสนอข้อมูลด้านสุ ขภาพ เหตุผลความจาเป็ นและความสาคัญของนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
7.กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนของฟอร์ นารอฟ มีข้ นั ตอนการใดบ้าง
ก.การดาเนินงาน
ข.การใช้บริ การจากโครงการ
ค.การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
ง.การวางแผน การตัดสิ นใจในการกาหนดเป้ าหมายกลวิธี
จ.ถูกต้องทุกข้อ
8.ปั จจัยใดที่ส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก.ด้านประชาชน
ข.ด้านสังคม
ค.ด้านระบบสุ ขภาพชุมชน
ง.ด้านเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9.ข้อกาหนดของ ISO 45001:2018 ผูบ้ ริ หารตั้งจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของพนักงานในเรื่ องใดบ้าง
ก.การระบุอนั ตราย
ข.มาตรการการควบคุม
ค.การพิจารณามาตรการเพื่อกาจัดอันตราย
ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ.ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง
10.ข้อใดไม่ใช่การดาเนินการด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ
ก.การทา Tool box talk
ข.การตัดสิ นใจใช้รองเท้านิรภัย
ค.การกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย
ง.การเลือกใช้แว่นตานิ รภัย
จ.กิจกรรมประกวดบอร์ ดความปลอดภัย

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่ วยที่ 6
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การชี้นาด้านสุ ขภาพและการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานในสถานประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ประโยชน์ของการชี้นาด้านสุ ขภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค คือ เพื่อให้เกิดการกระทาที่
ยัง่ ยืนข้อใด
ก. เสริ มพลังของประชาชนด้านสุ ขภาพ
ข. สร้างความร่ วมมือด้านสุ ขภาพในทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ค. ประชาชนมีแนวทางในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคอย่างชัดเจน
ง. ประชาชนและทุกภาคส่ วนมองปั ญหาสุ ขภาพในลักษณะองค์รวม และสามารถบูรณาการร่ วมกันได้
จ. ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของสุ ขภาพของตนเอง และร่ วมกันในระดับท้องถิ่นในการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ
2. การชี้นาด้านสุ ขภาพโดยใช้รูปแบบใด ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้หลายกลุ่มและหลายทาง
ก. ผ่านการรณรงค์
ข. ผ่านสื่ อสารมวลชน
ค. ผ่านหน่วยงานของรัฐ
ง. ผ่านปั ญหาสุ ขภาพแบบเร่ งด่วน
จ. ผ่านบทบาทขององค์การอนามัยโลก
3. พัฒนาการของระบบสุ ขภาพในข้อใดที่สะท้อนการเกิดจิตสานึกสุ ขภาพใหม่ที่วา่ “สุ ขภาพไม่ใช่สิ่งที่ผกู ขาด
หรื อหยิบยืน่ ให้โดยสถาบันทางการแพทย์ แต่เป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องใส่ ใจและแสวงหา”
ก. การเก็บภาษีเหล้าและบุหรี่ ที่สูงขึ้น
ข. การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานที่ทางาน
ค. การเกิดชมรมสุ ขภาพอย่างแพร่ หลาย
ง. การออกกาลังกายในสวนสาธารณะ
จ. การแพทย์ไทยภูมิปัญญาไทย

4. การเก็บภาษีบุหรี่ เป็ นมาตรการสาคัญด้านใด ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
ก. มาตรการทางภาษี
ข. มาตรการทางการเงิน
ค. มาตรการทางกฎหมายที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
ง. มาตรการปรับเปลี่ยนองค์กร
จ. มาตรการทางสังคม
5. การกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพกับสมัชชาสุ ขภาพมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร
ก. อาศัยสมัชชาสุ ขภาพเป็ นพื้นที่สาธารณะ
ข. อาศัยสมัชชาสุ ขภาพผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
ค. อาศัยสมัชชาสุ ขภาพเป็ นกระบวนการประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
6. กลวิธีในข้อใดเป็ นตัวอย่างของนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพเพื่อเพิ่มการออกกาลังกาย
ก. การรณรงค์
ข. การสร้างต้นแบบ
ค. การสร้างนวัตกรรม
ง. การให้ทุนอุปถัมภ์
จ. การกระตุน้ ความตระหนัก
7. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนของฟอร์ นารอฟ
ก.การดาเนินงาน
ข.การใช้บริ การจากโครงการ
ค.การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
ง.การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ
จ.การวางแผน การตัดสิ นใจในการกาหนดเป้ าหมายกลวิธี
8.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก.ด้านสังคม
ข. ด้านการศึกษา
ค.ด้านประชาชน
ง.ด้านระบบสุ ขภาพชุมชน

จ.ด้านเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
9.ข้อกาหนดของ ISO 45001:2018 ผูบ้ ริ หารตั้งจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของพนักงานในเรื่ องใดบ้าง
ก.การระบุอนั ตราย
ข.มาตรการการควบคุม
ค.การสอบสวนอุบตั ิการณ์
ง.การพิจารณามาตรการเพื่อกาจัดอันตราย
จ.ถูกต้องทุกข้อ
10.ข้อใดคือการดาเนินการด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ
ก.การทา Tool box talk
ข.การตัดสิ นใจใช้รองเท้านิรภัย
ค.กิจกรรมประกวดบอร์ ดความปลอดภัย
ง.การเลือกใช้แว่นตานิ รภัย
จ.ถูกต้องทุกข้อ
เฉลย
ก่อนเรี ยน
1.ข
2.ก
3.ข
4.ง
5.ข
6.ข
7.จ
8.จ
9.จ
10.ค

หลังเรี ยน
1. จ
2. ข
3. ค
4. ค
5. จ
6. ข
7. ง
8. ข
9. จ
10.จ
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 7

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ”

คาแนะนา ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ประโยชน์ของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการข้อใดสาคัญที่สุด
ก. พนักงานมีสภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสาหรับการทางาน
ข. การเจ็บป่ วยลดลง ส่ งผลต่อการอัตราการลางานหรื อหยุดงาน
ค. ปริ มาณการผลิตดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ง. สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ประเทศมีรายได้
จ. ประชาชนได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการมีความสาคัญตามข้อใด
ก. สถานประกอบการเป็ นแหล่งรวมของคนวัยทางานจานวนมาก
ข. ความสามารถในการทางานของพนักงานเกิดขึ้นเพราะการมีสุขภาพดี
ค. สุ ขภาพของคนทางานเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
ง. การดูแลคนวัยทางานเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของภาครัฐและผูบ้ ริ หารองค์กร
จ. สถานประกอบการมีศกั ยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
3. ข้อใดเป็ นผลลัพธ์ของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
ก. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบกิจการ
ข. การทางานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัย
ค. พนักงานได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน
ง. พนักงานมีทกั ษะและพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
จ. สิ่ งแวดล้อมสถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐาน
4. หลักในการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการข้อใดถูกต้อง
ก. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบกิจการ
ข. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค. การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ง. มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน
จ. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน
5. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด healthy workplace
ก. การประเมินก่อนดาเนินการ
ข. การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย

ค. การระดมกาลัง
ง. การจัดลาดับความสาคัญ
จ. ปรับปรุ งการดาเนินงาน
6. ข้อใดคือขั้นตอนสุ ดท้ายของการประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ
ก. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ข. เลือกตัวชี้วดั และสร้างกรอบการประเมิน
ค. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ง. สรุ ปผลการประเมินและจัดทาข้อเสนอ
จ. จัดทารายงานสรุ ปผลและเสนอรายงาน
7. ข้อใดอธิ บายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานได้ถูกต้อง
ก. การพัฒนาโดยใช้หลัก “สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี และมีชีวติ ชีวา”
ข. การพัฒนาตามหลักการ 4 ข้อ คือ “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา”
ค. การทาให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่ วยจากการทางาน
ง. การดาเนิ นงานยกระดับคุณภาพชีวติ การทางานในสถานประกอบกิจการ
จ. การดาเนินงานพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยูน่ ่าทางาน
8. ข้อใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะได้ถูกต้อง
ก. การพัฒนาทุนมนุษย์ “คน” ในองค์กร
ข. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้ าหมาย
ค. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
ง. การพัฒนาปั จจัยภายในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างสุ ข
จ. การพัฒนาทักษะการทางานและทักษะการใช้ชีวติ อย่างสมดุล
9. แนวทางการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานข้อใดที่ทาให้เกิดความสาเร็ จต่อเนื่อง
ก. การคิดนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพที่กา้ วหน้าและทันสมัย
ข. กาหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้พนักงาน
ค. การจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ง. ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน
จ. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
10. ปัจจัยหลักที่จะต้องพัฒนาตามกรอบ Healthy Workplace Framework คือข้อใด

ก. การสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาร่ วมกันของทุกฝ่ าย
ข. การปรับปรุ งบรรยากาศและสถานที่ทางาน
ค. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการทางาน
ง. การเชื่ อมโยงกับแหล่งทรัพยากรและสนับสนุ น
จ. การประเมินผลกระทบต่อระบบชุมชน

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 7
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ”
คาแนะนา ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการมีความสาคัญตามข้อใด
ก. สถานประกอบการเป็ นแหล่งรวมของคนวัยทางานจานวนมาก
ข. สถานประกอบการมีศกั ยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ค. ความสามารถในการทางานของพนักงานเกิดขึ้นเพราะการมีสุขภาพดี
ง. สุ ขภาพของคนทางานเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
จ. การดูแลคนวัยทางานเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของภาครัฐและผูบ้ ริ หารองค์กร
2. ประโยชน์ของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการข้อใดสาคัญที่สุด
ก. ปริ มาณการผลิตดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ข. ประชาชนได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
ค. สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ประเทศมีรายได้
ง. การเจ็บป่ วยลดลง ส่ งผลต่อการอัตราการลางานหรื อหยุดงาน
จ. พนักงานมีสภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสาหรับการทางาน
3. ข้อใดเป็ นผลลัพธ์ของการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ
ก. พนักงานมีทกั ษะและพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง
ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบกิจการ
ค. การทางานในสถานประกอบการมีความปลอดภัย

ง. พนักงานได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน
จ. สิ่ งแวดล้อมสถานประกอบการมีคุณภาพมาตรฐาน
4. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด healthy workplace
ก. การประเมินก่อนดาเนินการ
ข. การระดมกาลัง
ค. การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
ง. การจัดลาดับความสาคัญ
จ. ปรับปรุ งการดาเนินงาน
5. ข้อใดคือขั้นตอนสุ ดท้ายของการประเมินผลการดาเนินงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ
ก. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ข. เลือกตัวชี้วดั และสร้างกรอบการประเมิน
ค. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ง. สรุ ปผลการประเมินและจัดทาข้อเสนอ
จ. จัดทารายงานสรุ ปผลและเสนอรายงาน
6. หลักในการดาเนิ นงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบกิจการข้อใดถูกต้อง
ก. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบกิจการ
ข. การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค. มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน
ง. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน
จ. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุ ขภาพ
7. ข้อใดอธิ บายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานได้ถูกต้อง
ก. การพัฒนาโดยใช้หลัก “สะอาด ปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี และมีชีวติ ชีวา”
ข. การพัฒนาตามหลักการ 4 ข้อ คือ “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวติ ชีวา”
ค. การทาให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่ วยจากการทางาน
ง. การดาเนิ นงานยกระดับคุณภาพชีวติ การทางานในสถานประกอบกิจการ
จ. การดาเนินงานพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยูน่ ่าทางาน
8. แนวทางการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางานข้อใดที่ทาให้เกิดความสาเร็ จอย่างต่อเนื่อง
ก. การคิดนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพที่กา้ วหน้าและทันสมัย

ข. กาหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้พนักงาน
ค. การจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ง. ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน
จ. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
9. ปัจจัยหลักที่จะต้องพัฒนาตามกรอบ Healthy Workplace Framework คือข้อใด
ก. การสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาร่ วมกันของทุกฝ่ าย
ข. การปรับปรุ งบรรยากาศและสถานที่ทางาน
ค. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมในการทางาน
ง. การเชื่ อมโยงกับแหล่งทรัพยากรและผูส้ นับสนุ น
จ. การประเมินผลกระทบต่อระบบชุมชน
10. ข้อใดอธิบายแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างเสริ มองค์กรสุ ขภาวะได้ถูกต้อง
ก. การพัฒนาทุนมนุษย์ “คน” ในองค์กร
ข. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้ าหมาย
ค. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
ง. การพัฒนาปั จจัยภายในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างสุ ข
จ. การพัฒนาทักษะการทางานและทักษะการใช้ชีวติ อย่างสมดุล

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

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

10. ค.

10. จ.

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 8
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้ เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การวางแผน และการประเมินผลการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ แนวคิดของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก. การวางแผนเป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
ข. การวางแผนที่ดีสามารถทานายสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
ค. การวางแผนคือกิจกรรมหรื อการกระทาที่ก่อให้เกิดแผน
ง. แผนที่ดีไม่สามารถปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จ. การวางแผนมุ่งไปที่ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงาน
2. ความสาคัญของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คือข้อใด
ก. การวางแผนเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
ข. การวางแผนทาให้มีทิศทางที่ชดั เจนในการบริ การงานให้ประสบความสาเร็ จ
ค. การวางแผนทาให้องค์การมีกรอบหรื อทิศทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
ง. การวางแผนช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริ หาร
จ. ถูกทุกข้อ

3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแผนระดับใดมากที่สุด
ก. แผนกลยุทธ์
ข. แผนปฏิบตั ิการ
ค. โครงการ
ง. กิจกรรม
จ. ถูกทุกข้อ
4. กระบวนการใดของวางแผนงานสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สาคัญที่สุด
ก. การจัดหาทรัพยากร
ข. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ค. การวิเคราะห์สถานการณ์
ง. การนาแผนไปปฏิบตั ิ
จ. การประเมินผลแผน
5. เป้าประสงค์หลักของ PRECEDE-PROCEED Model จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบใดมากที่สุด
ก. ปัจจัยนาเข้า
ข. กิจกรรม
ค. ผลงาน
ง. ผลลัพธ์
จ. ผลกระทบ
6. ความสาคัญของการประเมินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ยกเว้นข้อใด
ก. ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดาเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็ นไปได้
ข. ทาให้ทราบว่าการดาเนิ นงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
ค. ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ง. ช่วยให้ขอ้ สนเทศแก่ผบู ้ ริ การในด้านการดาเนิ นงาน
จ. ไม่มีขอ้ ใดถูก
7. ขั้นตอนแรกของกระบวนการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ คืออะไร
ก. การกาหนดตัวชี้วดั
ข. การพิจารณางบประมาณ
ค. การพิจารณาโครงการ
ง. การออกแบบการเก็บข้อมูล

จ. การสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล
8. การประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในช่วงที่มีการดาเนินงานจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ควรจะประเมินอะไร
ก. กระบวนการ
ข. บริ บท
ค. ผลลัพธ์
ง. ผลกระทบ
จ. ความคุม้ ค่า
9. การประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูท้ ี่น้ าหนักเกิน ข้อใดเป็ นตัวชี้วดั อ้อมต่ากว่า
ก. น้ าหนักตัว
ข. ดัชนีมวลกาย
ค. พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ง. ความรู ้เรื่ องฉลากโภชนาการ
จ. การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ
10. การประเมินพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยเบาหวานที่เปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่ วมโครงการ ควรใช้
เครื่ องมือใดเก็บข้อมูล
ก. แบบสังเกต
ข. แบบบันทึกรายการ
ค. แบบทดสอบ
ง. แบบสัมภาษณ์
จ. ถูกทุกข้อ

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 8
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง เรื่ อง “กำรวำงแผน และกำร
ประเมินผลกำรส่ งเสริมสุ ขภำพในสถำนประกอบกิจกำร”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดอธิ บายถึงแนวคิดของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ถูกต้อง
ก. การวางแผนเป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
ข. การวางแผนที่ดีสามารถทานายสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
ค. การวางแผนคือกิจกรรมหรื อการกระทาที่ก่อให้เกิดแผน
ง. แผนที่ดีสามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จ. ถูกทุกข้อ
2. ความสาคัญของการวางแผนสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ยกเว้น ข้อใด
ก. การวางแผนเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
ข. การวางแผนทาให้มีทิศทางที่ชดั เจนในการบริ การงานให้ประสบความสาเร็ จ
ค. การวางแผนทาให้องค์การมีกรอบหรื อทิศทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
ง. การวางแผนทาให้การทางานแยกส่ วนอย่างชัดเจน
จ. การวางแผนช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริ หาร
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแผนระดับใดน้อยที่สุด
ก. แผนกลยุทธ์
ข. แผนปฏิบตั ิการ
ค. โครงการ
ง. กฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับ
จ. กระบวนการปฏิบตั ิงาน
4. ข้อใดเป็ นการตรวจสอบการควบคุมและการวัดผลการปฏิบตั ิตามแผน
ก. การจัดหาทรัพยากร
ข. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ค. การวิเคราะห์สถานการณ์
ง. การนาแผนไปปฏิบตั ิ

จ. การประเมินผลแผน
5. เป้าประสงค์หลักของ PRECEDE-PROCEED Model ข้อใดถูกต้อง
ก. จะให้ความสาคัญที่ปัจจัยนาเข้า (Inputs) มากกว่ากิจกรรม (Process)
ข. จะให้ความสาคัญที่ปัจจัยนาเข้า (Inputs) มากกว่าผลลัพธ์ (Outcomes)
ค. จะให้ความสาคัญที่ผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าปั จจัยนาเข้า (Inputs)
ง. จะให้ความสาคัญที่ผลลัพธ์ (Outcomes) เท่า ๆ กันกับปั จจัยนาเข้า (Inputs)
จ. จะให้ความสาคัญที่กิจกรรม (Process) มากกว่าปั จจัยนาเข้า (Inputs)
6. ความสาคัญของการประเมินงานสุ ขศึกษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพคือข้อใด
ก. ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดาเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็ นไปได้
ข. ทาให้ทราบว่าการดาเนิ นงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
ค. ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ง. ช่วยให้ขอ้ สนเทศแก่ผบู ้ ริ การในด้านการดาเนิ นงาน
จ. ถูกทุกข้อ
7. การตรวจสอบว่าโครงการมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายอะไร เป็ นขั้นตอนใดของกระบวนการประเมินผล
โครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ก. การกาหนดตัวชี้วดั
ข. การพิจารณางบประมาณ
ค. การพิจารณาโครงการ
ง. การออกแบบการเก็บข้อมูล
จ. การสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล
8. ถ้าทาการประเมินผลโครงการสุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพในขั้นตอนการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามแผน
ควรประเมินอะไร
ก. ความก้าวหน้า
ข. บริ บท
ค. ผลลัพธ์
ง. ผลกระทบ
จ. ความคุม้ ค่า
9. การประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูท้ ี่น้ าหนักเกิน ข้อใดเป็ นตัวชี้วดั ตรง
ก. น้ าหนักตัว

ข. ดัชนีมวลกาย
ค. พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ง. ความรู ้เรื่ องฉลากโภชนาการ
จ. การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ
10. การประเมินทักษะการแปรงฟันของเด็กนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ ควรใช้เครื่ องมือใด
เก็บข้อมูล
ก. แบบรายงานตนเอง
ข. แบบสังเกต
ค. แบบทดสอบ
ง. แบบสัมภาษณ์
จ. ถูกทุกข้อ
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 8
ก่อนเรี ยน
1. ง.
2. จ.
3. ก.
4. ค.
5. ง.
6. ก
7. ค.
8. ก.
9 ง.
10. ง.

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 9
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการบาบัดโรคเบื้องต้น”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1.ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบาบัดโรคเบื้องต้น
ก.การตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วย
ข.การบาบัดเบื้องต้น
ค.การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อการส่ งต่อ
ง.การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้พน้ ภาวะความเจ็บป่ วย
จ.ถูกต้องทุกข้อ
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการประกอบวิชาชี พการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น
และการให้ภูมิคุม้ กันโรค พ.ศ. 2545 กาหนดให้ผปู ้ ่ วยไปรับการบาบัดจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น เมื่อตรวจพบสิ่ ง
ใด
ก.อาการไม่บรรเทา
ข.ใช้ยาที่สภาการพยาบาลกาหนด
ค.รักษาด้วยยาแผนโบราณ
ง.เคยมีประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
จ.เป็ นโรคทางพันธุกรรม

3. ขอบเขตการบาบัดโรคเบื้องต้นของบุคลากรสาธารณสุ ขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข และมาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชนโดยเคร่ งครัด ในประเด็นใดบ้าง
ก.การตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วย
ข.การบาบัดโรคเบื้องต้น
ค.การบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผูป้ ่ วย
ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ.ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง
4. ข้อใดคือการบาบัดโรคเบื้องต้นมีความสาคัญต่อผูป้ ่ วยในสถานประกอบกิจการที่สาคัญที่สุด
ก.ลดค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บ
ข.การบาบัดโรคเบื้องต้นช่วยลดความพิการและการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วยก่อนเวลาอันควร
ค.ช่วยลดการสู ญเสี ยเวลาในการทางานของลูกจ้างที่เจ็บป่ วย
ง.ช่วยส่ งเสริ มชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการ
จ.ช่วยประหยัดต้นทุนการให้บริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
5. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล
ในจานวนเท่าใด
ก.26
ข.27
ค.28
ง.29
จ.30
6. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มี
สิ่ งจาเป็ นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยให้มีแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อ
ตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงใน
เวลาทางาน ในกรณี ใด
ก.สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ข.สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ค.สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
ง.สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป
จ.สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

7. การประเมินสัญญาณชีพหรื อการตรวจอาการแสดงชีพ ประกอบด้วยข้อใด
ก. การวัดอุณหภูมิร่างกาย
ข. การตรวจชีพจร
ค. การตรวจการหายใจ
ง. การวัดความดันโลหิ ต
จ. ถูกต้องทุกข้อ
8. เทคนิคการตรวจร่ างกายประกอบด้วยการใช้ทกั ษะพื้นฐาน ข้อใดบ้าง
ก.การดู
ข.การคลา
ค.การเคาะ
ง.การฟัง
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9. ข้อใดคือการให้บริ การชันสู ตรสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ
ก.การตรวจเลปโตสไปโรซิส
ข.การตรวจน้ าตาลและโปรตีนในปั สสาวะ
ค.การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์
ง.การตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิ จากอุจจาระ
จ.ถูกต้องทุกข้อ
10. ข้อใดคือแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ที่กาหนดโดยสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติร่วมกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุ ข
ก.ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สัญลักษณ์สีแดง
ข.ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง
ค.ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไม่รุนแรง ใช้สัญลักษณ์สีเขียว
ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ.ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 9
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง เรื่ อง “ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
การบาบัดโรคเบื้องต้น”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1.ข้ดใดกล่าวถูกต้องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบาบัดโรคเบื้องต้น
ก. การตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วย
ข. การบาบัดเบื้องต้น
ค. การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อการส่ งต่อ
ง. การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยให้กลับมาปกติโดยเร็ ว
จ. การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้พน้ ภาวะความเจ็บป่ วย
2. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรค
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุม้ กันโรค พ.ศ. 2545 กาหนดให้ผปู ้ ่ วยไปรับการบาบัดจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น เมื่อ
ตรวจพบสิ่ งเหล่านี้ ยกเว้นข้อใด
ก. อาการไม่บรรเทา
ข. เป็ นโรคทางพันธุกรรม
ค. มีโรคหรื อภาวะแทรกซ้อน
ง. อาการรุ นแรงเพิ่มขึ้น
จ. เป็ นโรคติดต่อที่ตอ้ งแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
3. ข้อใดไม่ใช่ขอบเขตการบาบัดโรคเบื้องต้นของบุคลากรสาธารณสุ ขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข และ
มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชน
ก. การตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วย
ข. การบาบัดโรคเบื้องต้น
ค. การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อการส่ งต่อ
ง. การใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัย
จ. การใช้ยาหรื อเวชภัณฑ์ในการบาบัดโรคเบื้องต้น
4. ข้อใดคือการบาบัดโรคเบื้องต้นมีความสาคัญต่อสถานประกอบกิจการที่สาคัญที่สุด
ก. ลดค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บ

ข. ช่วยลดค่ารักษาพยาบาล
ค. ช่วยลดการสู ญเสี ยเวลาในการทางานของลูกจ้างที่เจ็บป่ วย
ง. กรณี จดั สวัสดีการได้มาตรฐานจะช่วยส่ งเสริ มชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการ
จ. ถูกต้องทุกข้อ
5. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่าง
น้อยจานวนเท่าใด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
จ. เท่าใดก็ได้แล้วแต่สถานประกอบกิจการ
6. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มี
สิ่ งจาเป็ นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โดยให้มีแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อ
ตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชัว่ โมงใน
เวลาทางาน ในกรณี ใด
ก. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ข. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ค. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
ง. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป
จ. สถานที่ทางานที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป
7. ข้อใดไม่ใช่การประเมินสัญญาณชีพหรื อการตรวจอาการแสดงชีพ
ก. การตรวจชีพจร
ข. การวัดอุณหภูมิร่างกาย
ค. การชัง่ น้ าหนักส่ วนสู ง
ง. การวัดความดันโลหิ ต
จ. การตรวจการหายใจ
8. เทคนิคการตรวจร่ างกายประกอบด้วยการใช้ทกั ษะพื้นฐาน ยกเว้นข้อใด
ก. การดู
ข. การบีบ

ค. การฟัง
ง. การคลา
จ. การเคาะ
9. ข้อใดไม่ใช่การให้บริ การชันสู ตรสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ
ก. การตรวจเลปโตสไปโรซิส
ข. การตรวจน้ าตาลและโปรตีนในปั สสาวะ
ค. การตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ง. การตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์
จ. การตรวจวิเคราะห์ไข่พยาธิ จากอุจจาระ
10. ข้อใดคือแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ที่กาหนดโดยสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติร่วมกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุ ข
ก. ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สัญลักษณ์สีแดง
ข. ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง
ค. ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นไม่รุนแรง ใช้สัญลักษณ์สีขาว
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ. ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 9
ก่อนเรี ยน
1. จ.
2. ก.
3. ง.
4. ข.
5. ง.
6. ง.
7. จ.
8. จ.
9 จ.
10. จ.

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน หน่วยที่ 10
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การซักประวัติและการบันทึกประวัติการ
เจ็บป่ วย”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
2. การซัก ประวัติ ก ารเจ็ บ ป่ วยมี ค วามสาคัญ อย่า งไร
ก.
ช่ ว ยให้ ท ราบแนวทางในการรั ก ษาพยาบาล
ข.
ระบุ อ าการที่ ช่ ว ยให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารมารั บ การรั ก ษา
ค.
ทาให้ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารรู ้ จ ัก ผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารมากขึ้ น
ง.
แพทย์ใ ห้บ ริ ก ารตอบสนองความต้อ งการของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
จ.
ประเมิ น ความรุ น แรงของภาวะการเจ็บ ป่ วย
2. การสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญอย่างไรต่อการซักประวัติการเจ็บป่ วย
ก.ผูใ้ ช้บริ การกล้าให้ขอ้ มูล
ข.ผูใ้ ช้บริ การกล้าซักถาม
ค.ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ
ง.ลดความกลัวและความเครี ยดของผูใ้ ช้บริ การ
จ.ผูใ้ ห้บริ การได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครอบคลุม
3. เพื่อให้ได้ประวัติการเจ็บป่ วยที่ครอบคลุมได้ประวัติการเจ็บตรงประเด็น ลดเวลาในการซัก ผูซ้ กั ประวัติตอ้ ง
ปฏิบตั ิอย่างไร
ก.
ตั้งวัตถุประสงค์ในการซักประวัติให้ชดั เจน

ข.
ซักประวัติตามแบบฟอร์ มที่กาหนดไว้
ค.
ซักประวัตินอกเหนื อจากแบบฟอร์ มที่กาหนดไว้
ง.
ซักประวัติในบรรยากาศที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
จ.
ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
4. ประโยชน์ของการซักประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบ
1.เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วย
2.ช่วยลดระยะเวลาในการซักประวัติให้นอ้ ยลง
3.ช่วยผูใ้ ห้บริ การให้คน้ พบความผิดปกติหรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.เพื่อช่วยทบทวนอาการบางอย่างที่ผใู ้ ช้บริ การลืมหรื อไม่ได้บอกให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ
ก. 1,2,3
ข. 2,3,4
ค. 1,2,4
ง. 1,3,4
จ. 1,2,3 และ 4
5. ข้อมูลในการซักประวัติการเจ็บป่ วยใดต่อไปนี้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้บริ การ
ก.ภาวะการเจ็บป่ วย
ข.สุ ขภาพของกลุ่มญาติ
ค.อายุ อาชีพและภูมิลาเนา
ง.การตัดสิ นใจเข้ามารับการรักษา
จ.สิ่ งที่ทาให้ผปู ้ ่ วยหรื อผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจมารับการรักษา
6. ในขั้นตอนการซักประวัติเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพ เทคนิคสาคัญอะไรที่ผซู ้ กั ประวัติตอ้ งนามาใช้
มากที่สุด
ก.เทคนิคการฟัง
ข.เทคนิคการสรุ ปความ
ค.เทคนิคการสะท้อนคิด
ง.เทคนิคการเผชิญหน้า
จ. เทคนิคการขยายความ
7. การบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยที่ดีควรบันทึกอย่างไร
ก.บันทึกด้วยภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย

ข.ใช้ภาษาที่เป็ นสากลเข้าใจกันทัว่ ไป
ค.บันทึกตามระบบจากศีรษะจรดปลายเท้า
ง.บันทึกไว้อย่างสั้นๆ เพื่อเตือนความจา
จ.บันทึกด้วยศัพท์ทางเทคนิคและจดอย่างย่อๆ ให้ตรงประเด็น
8. ข้อมูลที่ตอ้ งการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยที่สาคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับข้อใด
ก.ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ข.ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
ค.ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ง.อาการสาคัญที่ตอ้ งการมาพบ
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9. ข้อใดคือขั้นตอนการซักประวัติในผูใ้ หญ่
ก.ขั้นการเตรี ยมตัวก่อนซักประวัติ
ข.ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ
ค.ขั้นตอนการซักประวัติเพื่อหาข้อมูลด้านสุ ขภาพ
ง.ขั้นตอนการสรุ ปความ
จ.ถูกต้องทุกข้อ
10. หลักการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยบางส่ วนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การลงบันทึกต้องลงให้ทนั การณ์ ไม่ควรปล่อยให้ขา้ มวัน
ข. หลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันของเวชระเบียน
ค. ควรลงวันที่ทุกครั้ง และสามารถลงวันที่ยอ้ นหลังได้
ง. เขียนลายมือที่อ่านง่ายเขียนด้วยถ้อยคาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
จ. ไม่ควรใช้คาย่อ แต่ถา้ หากจาเป็ นต้องใช้ตอ้ งเป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย

แบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน หน่วยที่ 10
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การซักประวัติและการบันทึกประวัติการ
เจ็บป่ วย”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.การซัก ประวัติ ก ารเจ็ บ ป่ วยมี ค วามสาคัญ อย่า งไร
ก. เป็ นแนวทางการระบุ ตาแหน่ ง ที่ จ ะทาการตรวจร่ า งกาย
ข. ส่ ง เสริ ม สั ม พัน ธภาพระหว่า งผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารและผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
ค. ช่ ว ยในการกาหนดแนวทางการรั ก ษา
ง. ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ โ รค
จ. ถู ก ต้อ งทุ ก ข้อ
2. การสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญอย่างไรต่อการซักประวัติการเจ็บป่ วย
ก. ลดความกลัวและความเครี ยดของผูใ้ ช้บริ การ
ข. ผูใ้ ช้บริ การกล้าให้ขอ้ มูล
ค. ผูใ้ ช้บริ การเกิดความไว้วางใจ สามารถให้ขอ้ มูลได้สะดวกใจ
ง. ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ
จ. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
3. เพื่อให้ได้ประวัติการเจ็บป่ วยที่ครอบคลุมได้ประวัติการเจ็บตรงประเด็น ลดเวลาในการซัก ผูซ้ กั ประวัติตอ้ ง
ปฏิบตั ิอย่างไร
ก.ตั้งวัตถุประสงค์ในการซักประวัติให้ชดั เจน
ข.ซักประวัติเฉพาะตรงบริ เวณที่มีอาการ
ค.ซักประวัตินอกเหนื อจากแบบฟอร์ มที่กาหนดไว้
ง.ซักประวัติในบรรยากาศที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
จ.ซักประวัติกบั ญาติของผูใ้ ช้บริ การ
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซักประวัติการเจ็บป่ วยตามระบบ
ก.เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วย
ข.ช่วยลดระยะเวลาในการซักประวัติให้นอ้ ยลง
ค.ช่วยผูใ้ ห้บริ การให้คน้ พบความผิดปกติหรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ง.เพื่อช่วยทบทวนอาการบางอย่างที่ผใู ้ ช้บริ การลืมหรื อไม่ได้บอกให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ
จ. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
5. ข้อมูลในการซักประวัติการเจ็บป่ วยใดต่อไปนี้เป็ นข้อมูลอาการสาคัญของผูใ้ ช้บริ การ
ก. ภาวะการเจ็บป่ วย
ข. สุ ขภาพของกลุ่มญาติ

ค. อายุ อาชีพและภูมิลาเนา
ง. อาการที่ตดั สิ นใจเข้ามารับการรักษา
จ. สิ่ งที่ทาให้ผปู ้ ่ วยหรื อผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจมารับการรักษา
6. ในขั้นตอนการซักประวัติเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพจากผูใ้ ช้บริ การหรื อญาติๆที่เล่ามาทั้งหมด เทคนิค
สาคัญอะไรที่ผซู ้ กั ประวัติจะต้องนามาใช้เพื่อให้ได้ประเด็นมากที่สุด
ก. เทคนิคการฟัง
ข. เทคนิคการสรุ ปความ
ค. เทคนิคการสะท้อนกลับ
ง. เทคนิคการเผชิญหน้า
จ. เทคนิคการขยายความ
7. ข้อใดไม่ใช่การบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วยที่ดี
ก. บันทึกด้วยศัพท์ทางเทคนิ คและจดอย่างย่อๆ ให้ตรงประเด็น
ข. บันทึกด้วยภาษาเฉพาะทางการแพทย์
ค. บันทึกตามระบบจากศีรษะจรดปลายเท้า
ง. บันทึกไว้อย่างสั้นๆ เพื่อเตือนความจา
จ. ถูกต้องทุกข้อ
8. ข้อมูลที่ตอ้ งการจากการซักประวัติการเจ็บป่ วยที่ประกอบไปด้วยประวัติการเจ็บป่ วยของตนเอง
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว คือข้อใด
ก. ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ข. ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
ค. ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ง. อาการสาคัญที่ตอ้ งการมาพบ
จ. ถูกต้องทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนการซักประวัติในผูใ้ หญ่
ก. ขั้นการเตรี ยมตัวก่อนซักประวัติ
ข. ขั้นตอนการสาธิ ตการรักษา
ค. ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ
ง. ขั้นตอนการซักประวัติเพื่อหาข้อมูลด้านสุ ขภาพ
จ. ขั้นตอนการสรุ ปความ

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบันทึกการซักประวัติการเจ็บป่ วย
ก. การลงบันทึกต้องลงให้ทนั การณ์ ไม่ควรปล่อยให้ขา้ มวัน
ข. หลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันของเวชระเบียน
ค. เขียนลายมือที่อ่านง่ายเขียนด้วยถ้อยคาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
ง. ไม่ควรใช้คาย่อ แต่ถา้ หากจาเป็ นต้องใช้ตอ้ งเป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
จ. ถูกต้องทุกข้อ

เฉลย
ก่อนเรี ยน
11. ก
12. ง
13. จ
14. ง
15. ค
16. ก
17. ก
18. ง
19. จ
20. ค

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 11
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การตรวจร่ างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือคานิยามของการตรวจร่ างกายเบื้องต้น (Physical examination) ที่ดีที่สุด
ก.การค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วย โดยใช้ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจและเครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยใน
การตรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายและการเจ็บป่ วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค

ข.การตรวจร่ างกายที่สาคัญสาหรับการวินิจฉัยโรค โดยการใช้เทคนิคการตรวจร่ างกาย ได้แก่ การดู การคลา
การเคาะ และการฟัง
ค.การตรวจร่ างกายเพื้อค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งอาศัยประสาทสัมผัสของผูต้ รวจ ทั้งทางปาก ตา
จมูก มือ และ หู เพื่อจะได้มาซึ่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย
ง.การตรวจร่ างกายเพื้อค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือทางการแพทย์ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรค
จ.การตรวจร่ างกายรวมทั้งการซักประวัติ และทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
วินิจฉัยโรคและพัฒนาการวางแผนการรักษา
2. ความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้น คือข้อใด
ก.ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค
ข.การประเมินระยะหรื อความรุ นแรงของโรค
ค.ยืนยันการวินิจฉัยโรคภายหลังจากผ่านการพิจารณา
ง.ช่วยให้ได้ประวัติการเจ็บป่ วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่ างกาย
จ.ถูกทุกข้อ
3. การพิจารณาลักษณะท่าทางและอาการแสดงต่างๆ ของผูป้ ่ วย จะต้องใช้ประสาทสัมผัสที่สาคัญในการตรวจ
ร่ างกายของผูต้ รวจด้านใด
ก.ปาก
ข.ตา
ค.จมูก
ง.มือ
จ.หู
4. ข้อใดคือหลักการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยด้วยการคลาได้ถูกต้อง
ก.ควรคลาโดยไม่มีเสื้ อผ้าคลุม
ข.ควรทาด้วยความสุ ภาพ
ค.ควรใช้ทุกส่ วนของมือที่ถนัด ไม่ควรขยาหรื อใช้นิ้วจิก
ง.ส่ วนที่ผดิ ปกติ หรื อสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยเจ็บ ควรคลาเป็ นจุดสุ ดท้าย
จ.ถูกต้องทุกข้อ
5. ข้อใดคือสิ่ งที่ตอ้ งคานึงในหลักการการตรวจร่ างกาย
ก.การตรวจร่ างกายทัว่ ไปสามารถกระทาได้ต้ งั แต่เมื่อผูต้ รวจพบผูป้ ่ วยและตลอดเวลาการซักประวัติ

ข.ห้องตรวจต้องสว่างและไม่มีเสี ยงรบกวน
ค.ต้องล้างมือก่อนทาการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย
ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ.ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง
6. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจร่ างกาย
ก.ไฟฉายแสงสี นวล
ข.ไม้กดลิ้น
ค.เครื่ องวัดความดันโลหิต
ง.ปรอทวัดอุณหภูมิ
จ.ถูกต้องทุกข้อ
7. ขั้นตอนแรกของกระบวนการตรวจร่ างกาย คืออะไร
ก. การตรวจลักษณะทัว่ ไป
ข. การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
ค. การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
ง. การตรวจตามระบบ
จ. การบันทึกผลการตรวจร่ างกาย
8. บริ เวณใดนิยมใช้ในการตรวจวัดชีพจร
ก.ข้อมือ
ข.ขาหนีบ
ค.ข้อเท้า
ง.ขมับ
จ.คอ
9. ข้อใดคือขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
ก.รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ข.สังเคราะห์สมมติฐานจากทางข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ค.จัดกลุ่มปั ญหาที่เข้าตามคานิยามของโรค
ง.จัดลาดับความสาคัญของการเกิดโรค
จ.ถูกต้องทุกข้อ
10. การตรวจร่ างกายระบบประสาทจะตรวจละเอียดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูอ่ ะไร

ก.สภาพและความจาเป็ นของผูป้ ่ วย
ข.เครื่ องมือที่ใช้ทางการแพทย์
ค.วิธีการรักษาผูป้ ่ วย
ง.เทคนิคในการตรวจวินิจฉัย
จ.ปริ มาณเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษา

แบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 11
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง เรื่ อง “การตรวจร่ างกายและ
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจร่ างกายเบื้องต้น (Physical examination)
ก.การค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วย โดยใช้ประสาทสัมผัสของผูต้ รวจและเครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยใน
การตรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายและการเจ็บป่ วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
ข.การตรวจร่ างกายที่สาคัญสาหรับการวินิจฉัยโรค โดยการใช้เทคนิคการตรวจร่ างกาย ได้แก่ การดู การคลา
การเคาะ และการฟัง
ค.การตรวจร่ างกายเพื่อค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งอาศัยประสาทสัมผัสของผูต้ รวจ ทั้งทางปาก ตา
จมูก มือ และ หู เพื่อจะได้มาซึ่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย
ง.การตรวจร่ างกายเพื่อค้นหาอาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือทางการแพทย์ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรค
จ.การซักประวัติและทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นเพียงพอแล้วสาหรับใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
วินิจฉัยโรคและพัฒนาการวางแผนการรักษา
2. ข้อใดไม่ใช่ความสาคัญของการตรวจร่ างกายเบื้องต้น
ก.ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค
ข.การประเมินระยะหรื อความรุ นแรงของโรค
ค.ยืนยันการวินิจฉัยโรคภายหลังจากผ่านการพิจารณา
ง. ช่วยสร้างความสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น
จ.ช่วยให้ได้ประวัติการเจ็บป่ วยเพิ่มเติมขณะตรวจร่ างกาย
3. การสัมผัสเพื่อตรวจส่ วนต่างๆ โดยการจับ ลูบ คลา เคาะของผูป้ ่ วย จะต้องใช้ประสาทสัมผัสที่สาคัญในการ
ตรวจร่ างกายของผูต้ รวจด้านใด
ก.ปาก
ข.ตา
ค.จมูก
ง.มือ

จ.หู
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยด้วยการคลาที่ถูกต้อง
ก.ควรคลาโดยมีเสื้ อผ้าคลุม
ข.ควรทาด้วยความสุ ภาพ
ค.ควรใช้ทุกส่ วนของมือที่ถนัด ไม่ควรขยาหรื อใช้นิ้วจิก
ง.ส่ วนที่ผดิ ปกติ หรื อสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยเจ็บ ควรคลาเป็ นจุดสุ ดท้าย
จ.ขณะคลาควรให้ส่วนที่ตอ้ งการจะตรวจอยูใ่ นลักษณะคลายตัว
5. ข้อใดคือสิ่ งที่ตอ้ งคานึงในหลักการการตรวจร่ างกาย
ก.การตรวจร่ างกายทัว่ ไปสามารถกระทาได้ต้ งั แต่เมื่อผูต้ รวจพบผูป้ ่ วยและตลอดเวลาการซักประวัติ
ข.ห้องตรวจต้องสว่างและไม่มีเสี ยงรบกวน
ค.ต้องล้างมือก่อนทาการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย
ง.เขียนบันทึกสิ่ งที่ตรวจพบทันทีที่ตรวจเสร็ จเพื่อจะได้ไม่หลงลืม
จ.ถูกต้องทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจร่ างกาย
ก.ไฟฉายแสงสี นวล
ข.ไม้กดลิ้น
ค.เครื่ องเอกซเรย์
ง.ปรอทวัดอุณหภูมิ
จ.เครื่ องวัดความดันโลหิต
7. ข้อใดคือกระบวนการตรวจร่ างกาย
ก. การตรวจลักษณะทัว่ ไป
ข. การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางชีวภาพ
ค. การตรวจร่ างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
ง. ข้อ ก และ ข
จ. ข้อ ก ข และ ค
8. บริ เวณใดนิยมใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
ก.ปาก
ข.รักแร้
ค.ทวารหนัก

ง.ผิวหนัง
จ.ซอกคอ
9. ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสาหรับผูใ้ หญ่
ก.รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ข.สาธิ ตวิธีการรักษาเบื้องต้น
ค.จัดกลุ่มปั ญหาที่เข้าตามคานิยามของโรค
ง.จัดลาดับความสาคัญของการเกิดโรค
จ.สังเคราะห์สมมติฐานจากทางข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
10. การตรวจระบบประสาทที่สาคัญจะต้องคานึงถึง คือข้อใด
ก.การเคลื่อนไหว
ข. ประสาทสมอง
ค. ความรู ้สึกตัว สภาวะจิตใจ และการพูด
ง.การทางานประสานกันของสมอง มือและแขน
จ.ถูกต้องทุกข้อ

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 11
ก่อนเรี ยน
1. ก.
2. จ.
3. ข.
4. จ.
5. ง.
6. จ.
7. ก.
8. ก.
9.จ.

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

10. ก.

10. จ.

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยน หน่วยที่ 12
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
3. การปฐมพยาบาลมี ค วามสาคัญ อย่า งไร
ก.
ฟื้ นฟู อ วัย วะที่ พิ ก าร
ข.
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพร่ า งกาย
ค.
รั ก ษาบาดแผลไหม้พ อง
ง.
บรรเทาอาการเจ็บ ปวด
จ.
ป้ อ งกัน การบาดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ
2. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลที่ตอ้ งดาเนินการเมื่อพบผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุคือข้อใด
ก.บันทึกเหตุการณ์
ข.ประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บ
ค.ประเมินสภาพแวดล้อม
ง.สัมภาษณ์บุคคลที่อยูใ่ นเหตุการณ์
จ.ส่ งผูบ้ าดเจ็บไปโรงพยาบาลทันที
3. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยวิธีพยุงเดินด้วย 2 คนเหมาะกับกรณี ใด
ก.ผูบ้ าดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว
ข.ผูบ้ าดเจ็บที่ขอ้ เท้าเคล็ด 1 ข้าง
ค.ผูบ้ าดเจ็บที่กระดูกต้นคอหัก

ง.ผูบ้ าดเจ็บที่กระดูกสันหลังหัก
จ.ผูบ้ าดเจ็บที่รู้สึกตัวดีแต่รูปร่ างใหญ่
4. กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้แล้วมีผหู ้ มดสติติดอยูใ่ นกองเพลิง จะใช้วธิ ี ใดในการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บโดยผูท้ ี่เห็น
เหตุการณ์เพียงคนเดียว
ก. วิธีพยุงเดิน
ข. วิธีอุม้ เคียง
ค. วิธีอุม้ ประสานมือ
ง. วิธีคลานลากด้วยคอ
จ. วิธีอุม้ ประสานแคร่
5. ขั้นตอนใดเป็ นขั้นตอนแรกของการปฏิบตั ิการกูช้ ีพ (CPR)
ก.Airway
ข.Airflow
ค.Bleeding
ง.Breathing
จ.Circulation
6. เมื่อต้องเริ่ มกูช้ ีพผูป้ ่ วย ให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่ องด้วยอัตราเท่าใด
ก.80-100 ครั้ง/นาที
ข.90-110 ครั้ง/นาที
ค.100-120 ครั้ง/นาที
ง.110-130 ครั้ง/นาที
จ.120-140 ครั้ง/นาที
7. การได้รับสารพิษข้อใดทางปาก ที่ควรทาให้ผบู ้ าดเจ็บอาเจียนโดยเร็ วเพื่อลดการดูดซึมสารพิษ
ก.น้ ามันสน
ข.กรดไนตริ ก
ค.เห็ดพิษ
ง.โซดาไฟ
จ.น้ ามันก๊าด
8. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลฟกช้ าคือข้อใด
ก.ประคบรอยฟกช้ าด้วยน้ าแข็ง

ข.พันผ้าตรงบริ เวณฟกช้ าให้แน่น
ค.แช่บริ เวณที่ฟกช้ าด้วยน้ าอุ่นค่อนข้างร้อน
ง.ทายาหม่องและนวดคลึงตรงรอยฟกช้ าตลอดเวลา
จ.ยกอวัยวะหรื อบริ เวณที่ฟกช้ าให้อยูต่ ่ากว่าหัวใจ
9. ข้อใดไม่ ใช่ หลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลไหม้พอง
ก.ถ้าแผลมีตุ่มพองห้ามเจาะ
ข.แผลไหม้พองขั้นที่ 1 ที่มีขนาดเล็กให้ประคบเย็น
ค.แผลไหม้พองขั้นที่ 3 ให้ทาด้วยวุน้ ของว่านหางจระเข้
ง.ห่มผ้าให้ความอบอุ่นกับร่ างกายในผูท้ ี่มีแผลไหม้พองขั้นที่ 2
จ.คลุมบริ เวณที่มีบาดแผลไหม้พองขั้นที่ 3 ด้วยผ้าบางที่สะอาดขณะนาส่ งโรงพยาบาล
10. การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บโดยมีขอ้ เคลื่อนบางส่ วนข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. งดการใช้ขอ้ นั้นเพื่อให้ขอ้ ได้พกั
ข. ประคบบริ เวณที่บาดเจ็บด้วยน้ าอุ่นทันทีเพื่อลดการปวด บวม
ค. อย่าพยายามดึงข้อให้เข้าที่เพราะอาจเกิดอันตรายมากขึ้น
ง. ใช้ผา้ ยืดพันไว้เพื่อให้มีแรงกดรัดบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อช่วยลดอาการบวม
จ. ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูง ถ้าเป็ นที่ขอ้ มือ ใช้ผา้ สามเหลี่ยมคล้องข้อมือกับคอไว้

แบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน หน่วยที่ 12
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การปฐมพยาบาลมี ค วามสาคัญ อย่า งไร
ก. รั ก ษาชี วิต ผูบ้ าดเจ็บ
ข. ป้ อ งกัน ภาวะติ ด เชื้ อ
ค. บรรเทาอาการเจ็บ ปวด
ฉ. ป้ อ งกัน การเกิ ด ความพิ ก าร

ช. ถู ก ทุ ก ข้อ
2. ขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลที่ตอ้ งดาเนิ นการเมื่อพบผูบ้ าดเจ็บลื่นล้มแขนหักในสถานประกอบกิจการ
คือข้อใด
ก.บันทึกเหตุการณ์
ข.ประเมินสภาพแวดล้อม
ค.ประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บ
ง.สัมภาษณ์บุคคลที่อยูใ่ นเหตุการณ์
จ.ส่ งผูบ้ าดเจ็บไปโรงพยาบาลทันที
3. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยวิธีอุม้ กอดคอขี่หลังเหมาะกับกรณี ใด
ก.ผูบ้ าดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว
ข.ผูบ้ าดเจ็บที่มีบาดแผลที่เท้า
ค.ผูบ้ าดเจ็บที่กระดูกต้นคอหัก
ง.ผูบ้ าดเจ็บที่กระดูกสันหลังหัก
จ.ผูบ้ าดเจ็บที่รู้สึกตัวดีแต่รูปร่ างใหญ่
4. กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้แล้วมีผหู ้ มดสติติดอยูใ่ นกองเพลิง จะใช้วธิ ี ใดในการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บที่ตวั เล็กโดยผู ้
ปฐมพยาบาลเพียงคนเดียว
ก.วิธีพยุงเดิน
ข.วิธีอุม้ แบก
ค.วิธีอุม้ เคียง
ง.วิธีอุม้ ประสานมือ
จ.วิธีอุม้ ประสานแคร่
5. การกดหน้าอกคือขั้นตอนใดของการปฏิบตั ิการกูช้ ีพ (CPR)
ก.Airway
ข.Airflow
ค.Bleeding
ง.Breathing
จ.Circulation
6. วิธีกดหน้าผากและดันคางขึ้น เป็ นขั้นตอนใดของการกูช้ ีพ
ก.การช่วยหายใจ

ข.การกระตุน้ หัวใจ
ค.การขยายหลอดลม
ง.การเปิ ดทางเดินหายใจ
จ.การช่วยการไหลเวียนเลือด
7. หากต้องการให้ผทู ้ ี่ได้รับสารพิษทางปากอาเจียน ควรให้รับประทานสารข้อใด
ก. นม
ข. ไข่ขาว
ค. ผงถ่านสี ดา
ง. ไอพิแขกน้ าเชื่ อม
จ. น้ ามันมะกอก
8. การปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลฟกช้ าข้อใดถูกต้อง
ก. แช่บริ เวณที่ฟกช้ าด้วยน้ าอุ่นทันที
ข. พันผ้าบริ เวณที่มีรอยฟกช้ าให้แน่น
ค. ทายาหม่องและนวดตรงรอยฟกช้ าใน 2-3 ชัว่ โมงแรก
ง. ให้อวัยวะหรื อบริ เวณที่ฟกช้ าอยูต่ ่ากว่าหัวใจ
จ. ประคบรอยฟกช้ าด้วยน้ าแข็งภายใน 24 ชัว่ โมงแรก
9. หลักการปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีบาดแผลไหม้พองข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ถ้าแผลมีตุ่มพองให้ใช้เข็มสะอาดเจาะให้แตก
ข. แผลไหม้พองขั้นที่ 1 ที่มีขนาดเล็กให้ประคบเย็น
ค. แผลไหม้พองขั้นที่ 1 ให้ทาด้วยวุน้ ของว่านหางจระเข้
ง. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นกับร่ างกายในผูท้ ี่มีแผลไหม้พองขั้นที่ 2
จ. คลุมบริ เวณที่มีบาดแผลไหม้พองขั้นที่ 3 ด้วยผ้าบางที่สะอาดขณะนาส่ งโรงพยาบาล
10. ข้อใดไม่ ใช่ การปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บโดยมีขอ้ เคลื่อนบางส่ วน
ก. งดการใช้ขอ้ นั้นเพื่อให้ขอ้ ได้พกั
ข. พยายามดึงข้อให้เข้าที่เพื่อลดอาการปวด
ค. ประคบบริ เวณที่บาดเจ็บด้วยน้ าแข็งเพื่อลดอาการปวดบวม
ง. ใช้ผา้ ยืดพันไว้เพื่อให้มีแรงกดรัดบริ เวณที่บาดเจ็บเพื่อช่วยลดอาการบวม
จ. ยกบริ เวณที่บาดเจ็บให้สูง ถ้าเป็ นที่ขอ้ มือ ใช้ผา้ สามเหลี่ยมคล้องข้อมือกับคอไว้

เฉลย
ก่อนเรี ยน
21. ง
22. ข
23. ข
24. ง
25. จ
26. ค
27. ก
28. ก
29. ค
30. ข

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 13
วัตถุประสงคฺ์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผูป้ ระกอบ
อาชีพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ฟรอสต์ไบท์ (Frostbite) เป็ นความผิดปกติที่เกิดเนื่ องมาจากสาเหตุใด
ก. ความร้อน
ข. ความเย็น
ค. ความกดอากาศ

2.

3.

4.

5.

6.

ง. ความสั่นสะเทือน
จ. รังสี และไฟฟ้า
การช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนโดยการนาผูป้ ่ วยนอนราบผายปอด และนวดหัวใจน่าจะเป็ นการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก. ความร้อน
ข. ความเย็น
ค. ความกดอากาศ
ง. ความสั่นสะเทือน
จ. รังสี และไฟฟ้า
อาการใดเกิดจากแสงใต้แดง
ก. จอประสาทรับภาพอักเสบ
ข. กระจกตาอักเสบ
ค. เยือ่ บุนยั น์ตาอักเสบ
ง. ต้อกระจก
จ. ตาดาขุ่น
วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหลังจากได้รับสารตะกัว่ ใน 4 ชัว่ โมงใดที่ดีและเหมาะสม
ก. การล้างท้องและการผายปอด
ข. การล้างท้องและการให้ยาระบาย
ค. การให้ยาระบายและการผายปอด
ง. การให้ยาระบายและการนวดหัวใจ
จ. การผายปอดและการนวดหัวใจ
แก๊สใดที่ทาให้หมดสติโดยการขาดออกซิ เจน
ก. คาร์บอนไดออกไซด์
ข. คาร์บอนมอนอกไซด์
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ง. ไฮโดรเจนไซยาไนด์
จ. ฟอสฟี น
แอสเบสโตซิสเป็ นโรคที่เกิดจากแอสเบสตอสที่ทาให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะใดได้มากที่สุด
ก. ปอด

7.

8.

9.

10.

ข. ตับ
ค. ไต
ง. หัวใจ
จ. กล้ามเนื้อ
โรคใดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยในสถานประกอบการ
ก. เลปโตสไปโรซิส
ข. แอนแทรกซ์
ค. บรู เซลโลซิส
ง. วัณโรค
จ. สุ นขั ป่ า
การป้ องกันระดับบุคคลของการติดเชื้อใดที่ได้ผลดีเมื่อสวมใส่ รองเท้า
ก. เลปโตสไปโรซิส
ข. พยาธิปากขอ
ค. คอกซิดิโอไมโคซิส
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
การติดเชื้อวัณโรคกระดูกสันหลัง เป็ นสาเหตุใดของอาการปวดหลัง
ก. มีเนื้องอกของประสาทไขสันหลังหรื อมะเร็ งที่แพร่ กระจายมายังกระดูกสันหลัง
ข. ความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่กาเนิด
ค. ความผิดปกติของอวัยวะภายใน
ง. ความเสื่ อมของข้อกระดูกสันหลัง
จ. เกิดจากการอักเสบ
การเสี ยดสี ของเส้นประสาทกับปุ่ มกระดูกมากๆ หรื อนานๆ มักทาให้เกิดอะไร
ก. กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ขอ้ มือ
ข. กลุ่มอาการอุโมงค์คิวบิตลั
ค. ปลอกหุ ม้ เส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ
ง. เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปื น
จ. กลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 13
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในผูป้ ระกอบอาชีพ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ชิลเบลนส์ (Chilblaine) เป็ นความผิดปกติที่เกิดเนื่ องมาจากสาเหตุใด
ก. ความร้อน
ข. ความเย็น
ค. ความกดอากาศ
ง. ความสั่นสะเทือน
จ. รังสี และไฟฟ้า
2. การช่วยเหลือเร่ งด่วนใดที่จะลดอาการทรมานจากฟองอากาศอุดตันเส้นเลือดจากความกดอากาศสู ง
ก. นาผูป้ ่ วยนอนราบ
ข. ผายปอด
ค. นวดหัวใจ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
จ. ข้อ ก ข และ ค ถูก
3. อาการใดไม่ ได้ เกิดจากรังสี เหนือม่วง
ก. กระจกตาอักเสบ
ข. ต้อกระจก
ค. จอประสาทรับภาพอักเสบ
ง. เยือ่ บุนยั น์ตาอักเสบ
จ. ตาดาขุ่น
4. วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหลังจากได้รับสารตะกัว่ ใน 4 ชัว่ โมงใดที่เหมาะสม
ก. การล้างท้อง
ข. การให้ออกซเจน
ค. การผายปอด
ง. การให้ยาระบาย
จ. การให้ยาแก้อาเจียน

5. แก๊สใดที่ไม่ ใช่ แก๊สที่ทาให้หมดสติโดยปฏิกิริยาเคมี
ก. คาร์บอนไดออกไซด์
ข. คาร์บอนมอนอกไซด์
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ง. ไฮโดรเจนไซยาไนด์
จ. ฟอสฟี น
6. แอสเบสตอสจัดเป็ นโรคที่มีทางเข้าสู่ ร่างกายโดยวิธีใดบ่อยที่สุด
ก. หายใจ
ข. กิน
ค. ดื่ม
ง. สัมผัส
จ. ฉีด
7. เลปโตสไปโรซิ สเป็ นโรคในสถานประกอบการที่เกิดจากเชื้อใด
ก. แบคทีเรี ย
ข. ไวรัส
ค. เชื้อรา
ง. ปรสิ ต
จ. พยาธิ
8. การป้ องกันระดับบุคคลของการติดเชื้อใดที่ได้ผลดีเมื่อสวมใส่ รองเท้าและการไม่ถ่ายอุจจาระลงบนพื้น
ก. พยาธิปากขอ
ข. ซิลิโคซิส
ค. คอกซิดิโอไมโคซิส
ง. ออร์นิโธซิส
จ. ตับอักเสบบี
9. นิ่วในทางเดินปั สสาวะเป็ นสาเหตุใดของอาการปวดหลัง
ก. มีเนื้องอกของประสาทไขสันหลังหรื อมะเร็ งที่แพร่ กระจายมายังกระดูกสันหลัง
ข. ความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่กาเนิด
ค. ความผิดปกติของอวัยวะภายใน
ง. ความเสื่ อมของข้อกระดูกสันหลัง

จ. เกิดจากการอักเสบ
10. ปั ญหาของระบบประสาทส่ วนปลายถูกกดทับทาให้เกิดอาการมือชามักพบมากที่สุดในโรคใด
ก. กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ขอ้ มือ
ข. กลุ่มอาการอุโมงค์คิวบิตลั
ค. ปลอกหุ ม้ เส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ
ง. เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปื น
จ. กลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
จ
จ
ก
ก
ก
ก
ก
ค
ก

หลัง

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 14
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง “การใช้ยาในการดู แลรักษาเบื้องต้นในสถาน
ประกอบกิจการ”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือคานิยามของ “ยา”ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
ก.วัตถุที่รับรองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ
ข.วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวินิจฉัย
ค.วัตถุที่เป็ นเภสัชเคมีภณั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป
ง.วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ
จ. ถูกต้องทุกข้อ
2. ข้อใดคือยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปั จจุบนั หรื อ
การบาบัดโรคสัตว์
ก.ยาแผนปัจจุบนั
ข.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาควบคุมพิเศษ”
ค.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาอันตราย”
ง.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาบรรจุเสร็ จ”
จ.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาสามัญประจาบ้าน”
3. ข้อใดคือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาควบคุมพิเศษ ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายกาหนดว่า มียา
นี้แต่อย่างใด

ก.ยาแผนโบราณ
ข.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาควบคุมพิเศษ”
ค.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาอันตราย”
ง.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาบรรจุเสร็ จ”
จ.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาสามัญประจาบ้าน”
4. ข้อใดคือข้อควรสังเกตในการเลือกซื้ อยา
ก.การสังเกตแหล่งจาหน่ายยา
ข.ก่อนซื้อยาทุกครั้งต้องอ่านฉลากยาและเอกสารกากับยาให้ละเอียดก่อนซื้ อยาทุกครั้ง
ค.ห้ามใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารที่ผเู ้ ลือกซื้ อ/ ที่ผใู ้ ช้เคยมีประวัติการแพ้
ง.การสังเกตข้อมูลจากฉลากภาษาไทย
จ.ถูกต้องทุกข้อ
5. ข้อใดคือข้อควรสังเกตในการเลือกใช้ยา
ก.ก่อนใช้ “ยาควบคุมพิเศษ” หรื อ “ยาใหม่” จะต้องได้รับการวินิจฉัยและสั่งใช้โดยแพทย์
ข.ไม่ใช้ยาที่หมดอายุ
ค.ไม่ใช้ยาเสื่ อมคุณภาพ
ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
จ.ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ใช้ขนาดยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ เหมาะสมกับระยะและความรุ นแรงของโรค
ข.สามารถใช้ยาในขนาดต่ากว่าขนาดยามาตรฐานเพื่อจะได้ใช้ไปนานๆ
ค.ใช้ขนาดยาเท่าใดก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการบรรเทาอาการโรคของผูป้ ่ วย
ง.ให้ยาที่ตรงเวลาที่กาหนดและให้บ่อยครั้งต่อวัน
จ.ถูกต้องทุกข้อ
7. ข้อใดคือยำใช้ เฉพำะที่
ก. ยาล้างแผลและยาใส่
ข. ยาถูนวด
ค. ยาหยอดตา
ง. ยาขี้ผ้ งึ ใส่ แผล
จ. ยาครี ม

8. ข้อใดคือกำรใช้ ยำไม่ ถูกต้ อง
ก.ซื้ อยาใช้เองโดยขาดความรู ้ความเข้าใจ
ข.เหลือยาที่เคยใช้รักษาตัวเองได้ผลเก็บไว้เป็ นตัวอย่างในการซื้ อครั้งต่อไป
ค.ขอยาจากเพื่อนเพื่อนามารักษาตนเอง เพราะคิดว่าเป็ นโรคเดียวกัน
ง.นายาที่เหลือจากการรักษาครั้งก่อนมารักษาการเจ็บป่ วยครั้งต่อไป
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9. ควรใช้ยาใดสาหรับบรรเทาอาการท้องอืด (flatulence) เนื่องจากมีแก๊สมากในกระเพาะอาหารและลาไส้
ก.ยาลดกรดสู ตรผสมที่มี Aatropine
ข.Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide
ค.Simeticone
ง.Bismuth subsalicylate
จ.Aluminium hydroxide
10. ยาลดความดันโลหิ ตชนิดที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสู งคือยาในข้อใด
ก.ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
ข.รี เซอร์พีน
ค.กลุ่มยาปิ ดกั้นเบต้า
ง.กลุ่มยาต้านแคลเซี่ ยม
จ.ถูกต้องทุกข้อ

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 14
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การใช้ยาในการดูแลรักษาเบื้องต้นในสถาน
ประกอบกิจการ”
คำแนะนำ
ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาถามที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่คานิยามของ “ยา”ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
ก. วัตถุที่รับรองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ
ข. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวินิจฉัย
ค. วัตถุที่เป็ นเภสัชเคมีภณั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป
ง. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ
จ. วัตถุที่มุ่งหมายในการเพิ่มความแข็งแรงของร่ างกาย
2. ข้อใดคือยาที่บรรจุในภาชนะหี บห่อที่ปิดหรื อผนึกไว้แล้วและมีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
ก. ยาแผนปัจจุบนั
ข.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาควบคุมพิเศษ”
ค.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาอันตราย”
ง.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาบรรจุเสร็ จ”
จ.ยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ น “ยาสามัญประจาบ้าน”
3. ข้อใดคือยาแผนโบราณซึ่ งจะขายได้ในร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทุกประเภทและร้านค้าทัว่ ไป
ก. ยาแผนโบราณ
ข.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาควบคุมพิเศษ”
ค.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาอันตราย”
ง.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาบรรจุเสร็ จ”
จ.ยาแผนโบราณที่เป็ น “ยาสามัญประจาบ้าน”
4. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ควรสังเกตในการเลือกซื้ อยา
ก.การสังเกตแหล่งจาหน่ายยา
ข.ก่อนซื้ อยาทุกครั้งต้องอ่านฉลากยาและเอกสารกากับยาให้ละเอียดก่อนซื้ อยาทุกครั้ง
ค.ห้ามใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารที่ผเู ้ ลือกซื้ อ/ที่ผใู ้ ช้เคยมีประวัติการแพ้
ง.ยาควบคุมพิเศษสามารถซื้ อได้ตามร้านขายยาทัว่ ไป

จ.การสังเกตข้อมูลจากฉลากภาษาไทย
5. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ควรสังเกตในการเลือกใช้ยา
ก.ไม่ใช้ยาเสื่ อมคุณภาพ
ข.ไม่ใช้ยาที่หมดอายุ
ค.ยาแคปซูล เปลือกยานิ่มและติดกันก็ยงั สมารถใช้ได้
ง.ก่อนใช้ “ยาควบคุมพิเศษ” หรื อ “ยาใหม่” จะต้องได้รับการวินิจฉัยและสั่งใช้โดยแพทย์
จ.ยาป้ ายตาหากไม่มีการใส่ สารกันเสี ย ยานั้นจะมีอายุเพียง 1 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดใช้
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ใช้ขนาดยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ เหมาะสมกับระยะและความรุ นแรงของโรค
ข.ควรใช้ชอ้ นกาแฟหรื อช้อนสาหรับกินอาหารตวงยา
ค.ไม่ใช้ยาในขนาดต่ากว่าขนาดยามาตรฐาน
ง.ใช้ขนาดยาที่เหมาะสมกับภาวะของผูป้ ่ วย
จ.ไม่ใช้ยานานเกินความจาเป็ น
7. ข้อใดไม่ใช่ยาใช้เฉพาะที่
ก. ยาหยอดตา
ข. ยาป้ายตา
ค. ยาขี้ผ้ งึ ใส่ แผล
ง. ยาดม
จ. ยาเหน็บ
8. ข้อใดคือการใช้ยาที่ถูกต้อง
ก.ยาที่แพทย์สงั่ ใช้ให้กินวันละครั้ง ควรให้กินเวลาเช้า
ข.หากระบุให้กินหลังอาหาร จะต้องกินยาหลังจากกินอาหารเสร็ จ 15 - 30 นาที
ค.หากระบุให้กินเมื่อมีอาการ ให้กินเฉพาะเมื่อมีอาการของโรคเท่านั้น
ง.หากระบุให้กินก่อนอาหาร จะต้องกินยาขณะท้องว่าง
จ.ถูกต้องทุกข้อ
9. ควรใช้ยาใดสาหรับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารและแผลเพปติก
ก.ยาลดกรดสู ตรผสมที่มี Aatropine
ข.Aluminium Hydroxide + Magnesium hydroxide
ค.Simeticone

ง.Bismuth subsalicylate
จ.Aluminium hydroxide
10.ข้อใดไม่ใช่ยาลดความดันโลหิ ตชนิ ดที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิ ตสู ง
ก.ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
ข.รี เซอร์พีน
ค.กลุ่มยาปิ ดกั้นเบต้า
ง.กลุ่มยาต้านแคลเซี่ ยม
จ.กลุ่มยาต้านโซเดียม

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 14
ก่อนเรี ยน
1. จ.
2. ก.
3. ข.
4. จ.
5. จ
6. ก.
7. ค.
8. จ.
9.ค.
10. จ.

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

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 15
วัตถุประสงคฺ์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับผูบ้ าดเจ็บที่ตอ้ งรอการช่วยเหลือในการกลับเข้าทางานเป็ นระยะเวลานาน
ก สู ญเสี ยรายได้ เป็ นภาระของครอบครัว
ข เหลือโอกาสกลับเข้าทางานได้นอ้ ยลง
ค อาจไม่สามารถกลับเข้าทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ง สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจ
จ อาจมีความพิการในระยะยาวที่มากขึ้น
2. สถานที่ใดเหมาะสมที่สุดที่จะเป็ นที่ฟ้ื นฟูสภาพของพนักงานผูบ้ าดเจ็บส่ วนใหญ่
ก ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพแรงงาน
ข บ้านพักพนักงาน
ค บ้านส่ วนตัว
ง สถานที่ทางาน
จ โรงพยาบาล
3. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการกลับเข้าทางานภายหลังการเจ็บป่ วย
ก สร้างความตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคในการฟื้ นฟูสมรรถภาพพนักงาน และหาโอกาสในการ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไปอย่างเหมาะสม

ข สถานประกอบการสามารถเก็บรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์ไว้
ค พนักงานได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้น
ง เพื่อนร่ วมงานและพนักงานรู ้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
จ เพิม่ คุณภาพชีวติ พนักงานภายหลังการเจ็บป่ วย
4. ประโยชน์ของการดาเนินโครงการดูแลการกลับเข้าทางานภายในสถานประกอบการคือ ข้อใดต่อไปนี้
ก หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดงานเป็ นประจาของพนักงาน
ข การทางานของพนักงานที่เจ็บป่ วยมีประสิ ทธิภาพ
ค สถานประกอบกิจการได้ผลงานที่ดี
ง พนักงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
จ ถูกทุกข้อ

5. การขาดงานเป็ นประจาของพนักงานเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก ปัญหาทางสุ ขภาพ โรคประจาตัวของพนักงาน
ข เบื่อหน่ายและไม่พอใจสภาพการทางาน
ค เบื่อหน่ายและไม่พอใจหัวหน้างาน
ง ข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงาน
จ ไม่ได้รับโบนัส
6. โดยรู ปแบบทางการแพทย์ขอ้ ใดไม่ สัมพันธ์ กบั การขาดงานเป็ นประจา
ก เพศ
ข ไมเกรน
ค การสู บบุหรี่
ง การดื่มแอลกอฮอล์
จ การปวดหลังส่ วนล่าง
7. ข้อใดไม่ เหมำะสมที่จะเป็ นแนวทางในการคัดพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเข้าโครงการดูแล
การกลับเข้าทางาน
ก หยุดงานนานเกิน 3 วัน โดยนอนพักอยูท่ ี่บา้ น

ข ต้องทางานในที่อบั อากาศ
ค ป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ง ป่ วยด้วยวัณโรคปอด
จ ป่ วยด้วยโรคหัด
8. ข้อใดไม่ ใช่ เนื้อหาที่จาเป็ นในโปรแกรมการกลับไปทางาน
ก การฝึ กอบรมเพื่อนร่ วมงานและสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง
ข การเริ่ มต้นดูแลพนักงานในวันที่กลับเข้าทางานวันแรก
ค การจัดหางานที่เหมาะสมกับภาวะทางสุ ขภาพ
ง ป้ องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการทางาน
จ การให้ขอ้ มูลทางสุ ขภาพ
9. บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการดูแลการกลับเข้าทางานของพนักงานคืออะไร
ก พิจารณาความเสี่ ยงและความสามารถที่จาเป็ นสาหรับลักษณะการทางานที่พนักงานได้รับ
มอบหมาย
ข ประเมินภาวะทางสุ ขภาพ สมรรถนะทางร่ างกายของพนักงาน
ค มอบหมายงานที่เหมาะสมกับภาวะทางสุ ขภาพของพนักงาน
ง กาหนดข้อห้ามและข้อจากัดในการทางานของพนักงาน
จ วินิจฉัยโรคจากการทางาน

10. บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลการกลับเข้าทางานคืออะไร
ก ออกใบรับรองแพทย์กาหนดข้อห้ามและข้อจากัดในการทางานของพนักงาน
ข เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพทย์เฉพาะทางผูร้ ักษาและสถานประกอบการ
ค ประเมินภาวะทางสุ ขภาพ สมรรถนะทางร่ างกายของพนักงาน
ง เป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านสุ ขภาพ
จ ถูกทุกข้อ

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 15
วัตถุประสงคฺ์ เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “การดูแลผูป้ ่ วยก่อนกลับเข้าทางาน”
คำแนะนำ ขอให้นกั ศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผูบ้ าดเจ็บขณะที่รอการช่วยเหลือในการกลับเข้าทางานเป็ นระยะเวลานาน
ก อาจไม่สามารถกลับเข้าทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข อาจมีความพิการในระยะยาวที่มากขึ้น

ค สู ญเสี ยรายได้ เป็ นภาระของครอบครัว
ง ได้ทางานที่เบาลง และมีรายได้มากขึ้น
จ เหลือโอกาสกลับเข้าทางานได้นอ้ ยลง
2. สถานที่ใดสามารถที่จะเป็ นที่ฟ้ื นฟูสภาพของพนักงานผูบ้ าดเจ็บ
ก ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพแรงงาน
ข บ้านส่ วนตัวของพนักงาน
ค สถานที่ทางาน
ง โรงพยาบาล
จ ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการดูแลการกลับเข้าทางานภายหลังการเจ็บป่ วย
ก พนักงานกลับเข้าทางานได้เร็ วขึ้น สถานประกอบการสามารถรายงานอุบตั ิเหตุจากการทางานใน
ระดับความรุ นแรงที่นอ้ ยลง
ข สร้างความตระหนักถึงปั ญหาและอุปสรรคในการฟื้ นฟูสมรรถภาพพนักงาน และหาโอกาสในการ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไปอย่างเหมาะสม
ค สถานประกอบการสามารถเก็บรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์ไว้ให้สามารถทางานต่อได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ง พนักงานลืมเหตุการณ์ขณะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
จ สร้างรายได้ และลดภาระให้ครอบครัวของพนักงาน
4. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการดาเนินโครงการดูแลการกลับเข้าทางานภายในสถานประกอบการ
ก การทางานของพนักงานที่เจ็บป่ วยมีประสิ ทธิภาพ
ข พนักงานสามารถลางานพบแพทย์เป็ นประจา
ค ลดโอกาสการบาดเจ็บซ้ าของพนักงาน
ง สถานประกอบกิจการได้ผลงานที่ดี
จ พนักงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

5. การขาดงานเป็ นประจาของพนักงานเกิดจากสาเหตุใด
ก เบื่อหน่ายและไม่พอใจสภาพการทางานและหัวหน้างาน
ข ปัญหาทางสุ ขภาพ โรคประจาตัวของพนักงาน

6.

7.

8.

9.

ค ข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงาน
ง ไม่ได้รับโบนัส
จ ถูกทุกข้อ
ข้อใดไม่ สัมพันธ์ กบั การขาดงานเป็ นประจาโดยรู ปแบบทางการแพทย์
ก การปวดหลังส่ วนล่าง
ข การดื่มแอลกอฮอล์
ค เที่ยวกลางคืน
ง การสู บบุหรี่
จ ไมเกรน
ข้อใดไม่ เหมำะสมที่จะเป็ นแนวทางในการคัดพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเข้าโครงการดูแล
การกลับเข้าทางาน
ก ต้องทางานในเรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจาะกลางทะเลเป็ นระยะเวลานาน
ข ป่ วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ร้ายแรง
ค ป่ วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
ง มีโรคประจาตัวและเบื่อหน่ายที่จะทางานเดิม
จ ตั้งครรภ์มีลูกแฝด
ข้อใดเป็ นเนื้ อหาที่จาเป็ นในโปรแกรมการกลับไปทางาน
ก การให้ขอ้ มูลทางสุ ขภาพที่จาเป็ นสาหรับพนักงาน หัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงาน
ข การฝึ กอบรมเพื่อนร่ วมงานและสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง
ค การวางแผนป้ องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการทางาน
ง การจัดหางานที่เหมาะสมกับภาวะทางสุ ขภาพ
จ ถูกทุกข้อ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการดูแลการกลับเข้าทางานของพนักงานคืออะไร
ก ประเมินภาวะทางสุ ขภาพ สมรรถนะทางร่ างกายของพนักงาน และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ภาวะทางสุ ขภาพของพนักงาน
ข ประสานและติดตามการปรับเปลี่ยนลักษณะการทางานของพนักงานให้มีความปลอดภัย
ค กาหนดข้อห้ามและข้อจากัดในการทางานของพนักงาน
ง วินิจฉัยโรคจากการทางาน นาส่ งกองทุนเงินทดแทนประเมินการสู ญเสี ยอวัยวะเพื่อรับเงินชดเชย
จ ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดไม่ ใช่ บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลการกลับเข้าทางาน
ก แนะนาให้พนักงานลาพักผ่อนแทนลาป่ วยเพื่อให้การขาดงานลดลง และสถานประกอบการ
สามารถรายงานอุบตั ิเหตุจากการทางานในระดับความรุ นแรงที่นอ้ ยลง
ข เชื่อมโยงข้อมูลภาวะสุ ขภาพและแผนการรักษาระหว่างแพทย์เฉพาะทางผูร้ ักษาและสถาน
ประกอบการ
ค เป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านสุ ขภาพสาหรับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการกลับเข้าทางาน
ง ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อจากัดในการทางานของพนักงาน
จ ประเมินภาวะทางสุ ขภาพ สมรรถนะทางร่ างกายของพนักงาน

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 15
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