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โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ
โดยความรวมมือระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน มีแบคทีเรียหลายชนิดที่ดื้อยาปฏิชวี นะหลายชนิด และในบางกรณีมีแบคทีเรียบางตัวดื้อตอยาปฏิชีวนะ
เกือบทุกชนิดพรอมๆกัน กอใหเกิดปญหาการใชยาที่เหมาะสมเพื่อการรักษา การตองใชยาแพงขึ้น การตองอยูรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากขึ้น และขณะที่มีความตองการยาปฏิชวี นะชนิดใหมเพื่อตอสูกับ เชื้อที่ดื้อยาเกา แนวโนมการคิดคนยาใหม
กลับลดลง เพราะประสิ ทธิภาพของยาในการรักษาโรคติดเชื้อลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเชื้อดื้อยาจึงไมคุมคากับการลงทุน
เฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวตองสูญเสียเงินปละ 4-5 พันลานดอลลารอนั เนื่องจากปญหาการดื้อยาปฏิชวี นิ ะ
ในขณะยุโรปตองสูญเสียปละ 9 พันลานยูโร สําหรับประเทศไทย ในป 2550 พบวา ยาปฏิชีวนะและยาฆาเชื้ อมีมูลคาการ
ผลิตและนําเขาสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ คือมีมูลคาราว 2 หมื่นลานบาท (รอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมด) และสูงเปน
อันดับ 1 อยางตอเนื่องตั้งแตป 2543
สาเหตุสําคัญของเชื้อดื้อยาเกิดจากการใชไมถูกตอง (misuse) หรือใชเกิน จําเปนซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาล
ชุมชน ขอมูลของประเทศไทยชี้วา ประชาชนมีการใชยาปฏิชวี นะในโรคที่ไมจําเปน เชน โรคหวัด ประมาณรอยละ 40-60
ในภูมิภาค และประมาณรอยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานคร
ดวยเหตุนี้ในป 2550 องคการอนามัยโลก (120th Session of the Executive Board) จึงย้ําความสําคัญของปญหา
และเรงใหแตละประเทศสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม
การแกไขปญหาดังกลาว ไมอาจจํากัดอยูเฉพาะในสถานพยาบาลหรือเจาหนาที่ส าธารณสุขที่ทํางานเกี่ยวกับการ
รักษาผูปวย ยังจําเปนตองสงสัญญาณเตือนแกสังคม พรอมกับใหประชาชนทั่วไปรวมกันรณรงคใชยาอยางสมเหตุผล
แผนงานสรางกลไกการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ภายใตการสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมมือกับคณะนิเ ทศศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตรจุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลั ย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงรวมกันจัดทําโครงการสื่อสาธารณะเพื่อรณรงคเรื่องฉลาดใชยาปฏิชีวิ
นะ เพื่อใหประชาชนรับรูและมีความเขาใจถึงประเด็นการใชยาอยางไมสมเหตุผ ล โดยเฉพาะกลุมยาปฏิชีวนะเพื่อแก ไข
ปญหาเรื่องพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่พร่ําเพรื่ออยางเปนรูปธรรม และเปนที่มาของโครงการจัดประกวดสื่อสาธารณะ
เพื่อรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะ

๒

โครงการนี้มุงเนนใหนกั เรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขามารวมแขงขันสรางสื่อในหลายรูปแบบ ไดแก การ
ออกแบบโปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และการกลาวสุนทรพจน ภายใตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใชยา
ปฏิชวี นะ ถาไมจําเปน” เพื่อใหนกั เรียน นิสิตนักศึกษาเหลานี้ไดเรียนรูและเขาใจการใชยาอยางสมเหตุผ ล อัน จะขยายผล
ความเขาใจดังกลาวสูครอบครัวและชุมชน และทําการสรางสื่อเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะเกิดการรณรงคทั่วทั้งประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุน ใหนกั เรียน นิสิตนักศึกษาผูเขารวมโครงการ เกิดจินตนาการ และความสรางสรรคงานศิลปะผานการ
เรียนรูในเรื่องยาปฏิชวี นะและปญหาเชื้อดื้อยาจากการใชยาปฏิชวี นะที่ไมเหมาะสม
2. เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยาง
ถูกตองในกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและผูปกครองนักเรียนที่มีสวนรวมในการประกวด
3. ไดผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนในวงกวางตอไป
เปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก

นักเรียนที่กาํ ลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนที่กาํ ลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.หรือเทียบเทา
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย, ปวส. หรือเทียบเทา

กลุมเปาหมายรอง

ผูปกครอง สถาบันการศึกษา สื่อสาธารณะทั้งภาครัฐ, เอกชน และผูม ีสวนเกี่ยวของอื่น

รายละเอียดดําเนินการ
หัวขอการประกวด

“อยาใชยาปฏิชวี นะ ถาไมจาํ เปน”

เนื้อหาการประกวด
•

เนื้อหาบังคับ

สื่อที่สงเขาประกวดตองมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลัก คือ “ยาปฏิชีวนะเปนยาอันตราย
อยาใชอยางพร่ําเพรือ อันตรายที่สําคัญมากที่สุด คือ เชื้อดื้อยา”

•

เนื้อหาประกอบ สื่อที่สงเขาประกวดจะมีหรือไมมีเนื้อหาอื่นๆ ประกอบดวยก็ได ตัวอยางของเนื้อหาประกอบ
เชน ความหมายของยาปฏิชีวนะ ความแตกตางของยาปฏิชวี นะกับยาแกอักเสบ โรคที่หายได
โดยไมตองใชยาปฏิชีวนะ และเนื้อหาอื่นๆ ตามที่ผูประกวดเห็นวาเหมาะสม

·

ขอมูลเบื้องตน
ยาปฏิชีว นะ คือ ยาฆา เชื้ อแบคที เ รีย ใชใ นการรั ก ษาหรื อปองกั นโรคติดเชื้ อแบคทีเ รี ยเทา นั้ น (เชน

ทอนซิลอักเสบ ปอดบวม แผลเปนหนอง) ไมสามารถฆาเชื้อไวรัสได แตยานี้ถกู นํามาใชจนพร่ําเพรื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
3 โรคที่พบบอยที่สามารถหายเองไดดวยภูมิตานทานของรางกายเรา เชน โรคหวัดเจ็บคอ (สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ) โรค
ทองเสีย (มักเกิดจากไวรัส หรืออาหารเปนพิษ) และบาดแผลสะอาด ตัวอยางยาปฏิชีวนะที่รูจักกัน ดี เชน เชน เพนนิซิลิน
อะม็อกซีซิลิน เตตราซัยคลิน ซัลฟา

๓

-

โรคหวัดเจ็บคอ เกิดจากเชื้อไวรัส ยาปฏิชวี นะใชไมไดผลเพราะยาปฏิชวี นะฆาไดเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย อาการหวัด

ที่พ บบอย คือ น้ํามูกไหล คัดจมูก ไอ เสียงแหบ ตาแดง บางครั้งอาจมีอาการคันคอ ระคายคอ เจ็บคอ หรืออาจมีไขรวมดวย
(แตถา เจ็บคอมากไมไอ ไขสูง มีจุดขาวหนองที่ตอมทอนซิล ตอมน้ําเหลืองใตขากรรไกรโตและกดเจ็บอาจเปนตอมทอนซิล
อักเสบ อาจเปนอาการแสดงของติดเชื้อแบคที เรีย กรณีเหลานี้ตองไปพบแพทย )
-

โรคทองเสียเฉียบพลั น สวนใหญ (กวารอยละ 95) เกิดจากเชื้อไวรัส และอาหารเปนพิษ (ซึ่งมักมีอาการอาเจียน

รวมดวย) สวนทองเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพบนอยมาก (ประมาณรอยละ 5) การกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่ทองเสียจึงไม
ถูกตอง (แตถาถายมีมูกเลือดปนและมีไข อาจเปนอาการแสดงของติดเชื้อแบคทีเรีย กรณีน้ตี องไปพบแพทย)
-

บาดแผลสะอาด เชน แผลมีดบาด แผลถลอก บาดแผลเล็กนอยจากอุบัติเหตุ ซึ่ง การลางทําความสะอาดไดถูกตอง

ไม จํา เป น ต อ งใชย าปฏิชี วนะ เพราะการลา งทํ า ความสะอาดก็เ ปน การเพี ยงพอที่จ ะปองกั นแผลจากการติด เชื้ อไดแ ลว
นอกจากนี้การกินยาปฏิชวี นะไมไดมีสวนทําใหแผลหายเร็วขึ้น (แตถาเปนแผลที่เทา ตะปูตํา สัตวกัด หรือโดนสิ่งสกปรก
เชน มูลสัตว หรือเปนเบาหวาน ตองไปพบแพทย )
การใชยาปฏิชวี นะใน 3โรคขางตนจึงไมมีประโยชนเลย แตกลับทําใหเกิดอันตราย เพราะเพิ่มความเสี่ยงในการ
แพยา อาการขางเคียง และการติดเชื้ออื่นแทรกซอน ดังนั้น กฎหมายจึงจัดใหยาปฏิชีวนะเปนยาอันตราย หากสังเกตที่ขาง
กลองยาจะเห็นคําวา “ยาอันตราย” ในกรอบสีแดง และเตือนวายานี้อาจทําใหเกิดการแพและเปนอันตรายถึงตายได
นอกจากอันตรายจากการแพยา อาการขางเคียง และการติดเชื้ออื่นแทรกซอน ยาปฏิชีวนะมีอนั ตรายที่สําคัญมาก
อีกประการหนึ่ง ซึ่ง นับ เปน ปญหาระดับโลก และคนทั่วไปไมรูและไมตระหนัก คือ อัน ตรายจากเชื้ อดื้อยา การกิน ยา
ปฏิชวี นะบอยเกินไป สงผลให เชื้อแบคทีเ รียเกิดการกลายพันธุใหทนตอยา เรียกวา เชื้อดื้อยา ถาเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ภายในเวลาไมนาน ผลคือจะไมมียาปฏิชวี นะที่ใชรักษาไดผลเหลือใหใชอกี ตอไป เชื้อดื้อยาไมไดกอ ผลเสียเฉพาะกั บบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเทานั้น แตมัน สามารถแพร กระจายสูคนในครอบครัว หรือคนรอบขางเราได ซึ่งพบวาผูที่มีความเสี่ยงสูง คือ
เด็ก คนแก คนที่มีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน และผูที่ตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล คนเหลานี้มักเปนกลุมที่มีภาวะภู มิ
ตานทางต่ํากวาคนทั่วไป โดยที่สถานการณเชื้อดื้อยาในปจจุบันขณะนี้ไดลุกลามเปนปญหารวมของพลเมืองโลกแลว
วิธีที่สําคัญในการตอสูกับเชื้อดื้อยา ทํา ไดดว ยการหยุดการใชยาปฏิชีวนะอยา งพร่ําเพรื่อ ใชเมื่อจําเปนเทานั้น
และใช ยาที่ออกฤทธิ์เ ฉพาะเจาะจงตอเชื้อแบคทีเ รียที่เ ป นตนเหตุของโรคเทานั้น ไมใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง (ที่
สามารถทําลายเชื้อไดหลายชนิดพรอมกัน) นั่นคือ อยาใชยาปฏิชวี นะเปนยาครอบจักรวาล และไมใชยาปฏิชวี นะหลายชนิด
รวมกัน
สาเหตุของการใชยาปฏิชีวนะไมถูกตองมีหลายสาเหตุ ในดานประชาชน ปญหาการขาดความรู หรือมีความ
เขาใจหรือความเชื่อที่ผิด หรือใชประสบการณเดิมที่เคยใชยาปฏิชีวนะแลวไดผล หรือใชตามคําบอกเลาหรือคําแนะนําจาก
คนอื่นๆ มาตัดสินใจกินยาปฏิชวี นะโดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน นอกจากนี้ พบวา การที่คนไทยจํานวนมากเรียก
“ยาปฏิชีวนะ” อยางผิดๆ วา “ยาแกอักเสบ” เปนสาเหตุสําคัญ ที่ท ําใหเกิดความเขาใจผิด จนนําไปสูการใชยาปฏิชีวนะอยา ง

ผิด ๆ อีก ดว ย อยา งไรก็ ตาม ยั งพบวามี ก ารสั่ง ใช ยาปฏิชีวนะที่ไ มเ หมาะสมโดยบุคลากรการแพทย เชน เดีย วกัน อั น
เนื่องมาจากหลายสาเหตุ

๔

ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงสามารถเปนสวนหนึ่งในการหยุดปญหาเชื้อดื้อยา หยุดความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย
จากการแพ ยา อาการข างเคี ยงจากยา โดยรวมกัน ในการตั้งคํ าถามกับการใช ยาปฏิชี วนะของตนเองทุ ก ครั้ ง ไมวา การ
ตัดสินใจใชยาปฏิชวี นะนั้นจะมาจากตนเองหรือจากบุคลากรสาธารณสุข
แหลงขอมูลเพิ่มเติม
ผูเขาประกวดสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดจากแหล งอื่นๆ เชน เว็บไซด และ youtube.com สวนแหลงขอมูล
แนะนําไดแก
-

ประเทศไทย (โครงการ Antibiotics Smart Use)

http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu/download.php

-

ประเทศสหรัฐอเมริกา

http://www.cdc.gov/getsmart/
http://www.keepantibioticsworking.com/new/index.cfm

-

ประเทศอังกฤษ

http://www.nhs.uk/NHSEngland/ARC/Pages/AboutARC.aspx

-

ประเทศนิวซีแลนด และออสเตรเลีย

http://kickthatbug.org.nz/
http://www.nps.org.au/consumers/campaigns/ccncs

ประเภทของสื่อการประกวด
1. โปสเตอรและแผนพับรณรงค (การสงประกวดตองสงเปนชุดคูกันทั้งโปสเตอรและแผนพับ)
2. Clip วีดีโอ
3. การกลาวสุนทรพจน
คุณสมบัติ ของผูเขาประกวด แบงเปน 3 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1. สําหรับผูที่กาํ ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับที่ 2. สําหรับผูท ี่กาํ ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ระดับที่ 3. สําหรับผูที่กาํ ลังศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเทา
รายละเอียดในการเขารวมโครงการ
1. ผูส งผลงานเขาประกวดในแตละประเภทตองมีการลงทะเบียนผานเวปไซต ดวยขอมูลของตนเองตามความเปนจริง
2. สื่อที่สงเขาประกวดนั้นจะตองมีหัวขอหรือวัตถุประสงคใน การประกวดเพื่อรณรงคการใชยาปฏิชวี นะอยาง
สมเหตุสมผลตามกรอบของเนื้อหาที่กําหนด
3. สื่อที่สงเขาประกวดจะตองไมเกิดจากการละเมิด คัดลอก หรือ นําสวนใดสวนหนึ่งมาจากผลงานของผูอื่น หากตรวจพบ
ทางโครงการฯ จะตัดสิทธิผเู ขารวมประกวดในทุกชิ้นงาน โดยจะไมรับผิดชอบในปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิด

๕

ดังกลาว
4. สื่อที่สงเขาประกวดทุกชิ้น

ทางโครงการฯมีสิทธิ์คัดเลือกไปแสดงที่ตางๆ และพิมพเผยแพร เพื่อเปนประโยชนตอ

สาธารณะไดโดยไมตองจายคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
5. สื่อเขาประกวดทุกชิ้น ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในสื่อดังกลาวอยางถาวร ไมสามารถนํากลับคัดลอกหรือ
เปลี่ยนแปลง ใด ๆ ได
6. การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาํ หนดวิธีการตัดสิน ซึ่งมติของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ
7. ผูเขาประกวดจําเปนตองศึกษาขอมูลการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกวิธีกอนสรางสรรคผลงาน โดยขอมูลดังกลาว
สามารถศึกษาไดที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org หรือ สื่ออื่น ๆ
9. ผูสงผลงานเขาประกวด มีสิทธิ์ไดรับรางวัลสูงสุด เพียงรางวัลเดียวในแตละประเภท

๖

คะแนนการตัดสินผลงาน
1. จากผลการโหวตผานเวปไซต www.thaidrugwatch.org 5%
2. จากการพิจารณาของคณะกรรมการ 95 %
รางวัล
สําหรับการประกวด 3 ประเภทๆ ละ 3 ระดับ โดยมีมูลคารางวัลรวม 333,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ มูลคา 30,000 บาท (สามหมืนบาทถวน) พรอม โลเกียรติยศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ มูลคา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) พรอม โลเกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลคา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) พรอมโลเกียรติยศ
รายละเอียด การประกวดในแตละโครงการยอย

๗

โปสเตอร และแผนพับ
ขอกําหนดในการสรางสื่อ
1. โปสเตอร ขนาด 29.7 *12 เซนติเมตร (ขนาด A3 )
2. ไมจํากัดเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ยกเวนภาพพิมพ ใชแมสีไดไมเกิน 4 สี
3. ติดผลงานโปสเตอรลงบนกระดาษแข็ง ขนาด 36 x 48 cm สีดํา ขาว หรือ เทา เวนระยะขอบดานละ 1 นิ้ว
4. แผนพับ กระดาษ 21 ซม.* 29.7 เซนติเมตร(ขนาด A4) พับ 3 สวน ตองสามารถใชงานไดทั้งดานหนาและหลัง
5. ติดผลงานแผนพับทั้ง ดานหนา และดานหลังลงบนลงบนกระดาษแข็งสีดํา ขาว หรือ เทา ขนาด 36 x 48 cm ในดานดาน
เดียวกัน เพื่อแสดงทั้ง 2 หนา หาม งอ พับหรือมวนผลงานโดยเด็ดขาด
6. ผลงานจะตองสามารถนําเสนอเนื้อหาไดครบถวนทั้ง 3 ประเด็น ไดแก
• ความหมายของยาปฏิชีวนะ
• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวี นะ (เลือกเพียง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้ หวัดเจ็บคอ ทองเสีย แผลสะอาด )
• อันตรายจากเชื้อดื้อยา

( การสงผลงานเขาประกวด ตองสงทั้ง 2 ชิ้นจึงจะถือวาเปน 1 ผลงาน หากสงมาเพียงชิ้นเดียวจะไมไดรับการพิจารณา )
ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
1.

Scan ผลงานทั้ง 2 ชื้นดวยความละเอียด 4961 *3508 พรอม ไฟล Word 2003

อธิบายแนวความคิดในการ

สรางสรรคผลงานไมเกิน 1 หนา A4 บันทึกลง แผน CD
2. สง ผลงานทั้ง 2 ชิ้น ดวยวิธีไปรษณีย แบบพัสดุลงทะเบียนมายัง แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10330 ภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553 (อางอิงวันที่ประทับตราไปรษณีย )
3. ยอภาพผลงานทั้ง 2 ชิ้น ใหเหลือ ความละเอียด 800*566
4. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org
5. อธิบายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน และ upload ภาพผลงานขนาดยอความละเอียด 800*566 upload
ในหนาลงทะเบียนจัดสงผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดท ี่ www.thaidrugwatch.org
เกณฑการตัดสินผลงาน

1. การโหวตผานเวปไซต 5%

2.การพิจารณาของคณะกรรมการ 95 %

ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผลงานสอดคลองและสื่อความหมายถึง เนื้อหาที่ระบุไว
2. ผลงานมีความสวยงามแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ
3. ผลงานมีความประณีตและใชเทคนิค ในการสรางสรรคผลงาน
4. การจัดสมดุลองคประกอบ ภาพและ ขอความ
5. สรุปขอมูล และเนื้อหาสาระ ไดอยางครบถวนและเหมาะสม

๘

6. ประสิทธิภาพของสื่อผลงานในการสรางความเขาใจในสาระสําคัญ ของการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
คลิปวีดิโอ
ขอกําหนดในการสรางสื่อ
๑. สื่อไฟล ขอมูล Clip VDO Format : SD หรือ .AVI
๒. ความยาว 5 – 10 นาที
๓. ผลงานจะตองสามารถนําเสนอเนื้อหาไดครบถวนทั้ง 3 ประเด็น ไดแก
• ความหมายของยาปฏิชีวนะ
• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวี นะ ( เลือกเพียง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้ หวัดเจ็บคอ ทองเสีย แผลสะอาด )
• อันตรายจากเชื้อดื้อยา

ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
1.

upload ไฟลผลงานผานทาง www.youtube.com ( วิธีสมัครและ ใชบริการ ดูไดที่
http://www.youtube.com/watch?v=BmBlwcaRaCA )

2. เลือกวินาที ที่เปน shot เดนในผลงาน ทํา screen shot ความละเอียด ไมเกิน 262*121
3. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org
4. อธิบายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน กรอกขอมูล link page ของ YouTube ที่ฝากผลงานไว และ
upload ภาพ snap shot

ในหนาลงทะเบียนจัดสงผลงาน

5. บันทึกไฟลคลิปวีดีโอ พรอม ไฟล Word 2003 อธิบายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานไมเกิน 1 หนา A4
ลงแผน CD สงไปรษณีย รูปแบบพัสดุลงทะเบียนมายังแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10330 ภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553 (อางอิงวันที่ประทับตราไปรษณีย)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดท ี่ www.thaidrugwatch.org
เกณฑการตัดสินผลงาน

1. การโหวตผานเวปไซต 5%

2. การพิจารณาของคณะกรรมการ 95 %

ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผลงานสอดคลองและสื่อความหมายถึง เนื้อหาที่ระบุไว
2. ผลงานมีความแปลกใหม แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ
3. เทคนิค ในการสรางสรรคผลงาน
4. สรุปขอมูล และเนื้อหาสาระ ไดอยางครบถวนและเหมาะสม
5 ลําดับขั้นตอน ในการนําเสนอ
6. ประสิทธิภาพของสื่อผลงานในการสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญ ของการใชยาปฏิชวี นะอยางอยางสม
เหตุผล

๙

สุนทรพจน
ขอกําหนดในการสรางสื่อ
1. สื่อไฟล บันทึกภาพและเสียง ชนิด VDO Format: .mpeg หรือ .avi
2. บันทึกภาพเต็มตัว หนาตรง ชัดเจน ขณะกลาวสุนทรพจน
3. ความยาว 7 - 10 นาที
4. สุนทรพจนจะตองสามารถนําเสนอเนื้อหาไดครบถวนทั้ง 3 ประเด็น ไดแก
• ความหมายของยาปฏิชีวนะ
• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวี นะ ( เลือกเพียง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้ หวัดเจ็บคอ ทองเสีย แผลสะอาด )
• อันตรายจากเชื้อดื้อยา

จัดสงพรอม โครงรางสังเขปสุนทรพจน
ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
1.

upload ไฟลผลงานผานทาง www.youtube.com ( วิธีสมัครและ ใชบริการดูไดท ี่
http://www.youtube.com/watch?v=BmBlwcaRaCA )

2. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org
3. กรอกโครงรางสังเขปสุนทรพจน และขอมูล link page ของ YouTube ที่ฝากผลงานไวในหนาลงทะเบียนจัดสง
ผลงาน
4. บันทึกโครงรางสังเขปสุนทรพจนในรูปแบบไฟล Word 2003 พรอมไฟลคลิปวีดีโอ ลงแผน CD จัดสงไปรษณีย
แบบพัสดุลงทะเบียนมายังแผนงาน สรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10330 ภายใน
วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553 (อางอิงวันที่ประทับตราไปรษณีย)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดท ี่ www.thaidrugwatch.org
เกณฑการตัดสินผลงาน

1. การโหวตผานเวปไซต 5%

2.การพิจารณาของคณะกรรมการ 95 %

ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ความเขาใจในเนื้อหา
2. การเรียบเรียงเนื้อหา และกลวิธีในการนําเสนอ
3. การเลือกใชคํา ภาษา และ ทักษะในการสื่อความ
4. บุคลิกภาพ ลักษณะการแสดงออกภายนอก และ อวัจนภาษา ที่สอดคลองกับเนื้อหา
5. การควบคุมเวลา และจังหวะในการสื่อสาร

๑๐

ขั้นตอนการดําเนินการ
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประชุมโครงการ
จัดทําโครงเวปไซต
เพิ่มเติมเนื้อหาการประกวด
จัดหาและเรียนเชิญ
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธโครงการ
แถลงขาวเปดโครงการ
รับผลงาน
คัดเลือกผลงาน
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
Meet & Greet
มอบรางวัล และจัดแสดงผลงาน
ประเมินโครงการ
สรุปผลโครงการ

ตุลาคม

พฤศจิกายน

หมายเหตุ
สิ้นสุดวันที่ 10 ส.ค.
11-13 ส.ค.
สิงหาคม
30ส.ค.-10พ.ย.
30ส.ค.
1-10 พ.ย.
13-15 พ.ย.
16พ.ย.
20 พ.ย.
29 พ.ย.

งบประมาณ
คาใชจาย……….. บาท ดังนี้
ประชาสัมพันธโครงการ

บาท

จัดแถลงการณและแสดงผลงาน

บาท

คาเชาพื้นที่แสดงผลงาน

บาท

คณะกรรมการและบุคลากร

บาท

รางวัลในการประกวด

บาท

ดําเนินการ

บาท

๑๑

ผูรับผิดชอบและบุคคลากรในโครงการ
1 ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

หนวยงาน กพย.ตําแหนงและความรับผิดชอบ ประธานโครงการ

2 ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

หนวยงาน กพย. ตําแหนงและความรับผิดชอบ รองประธาน
โครงการ

หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือของ คณะเภสัชศาสตร คณะนิเทศศาสตร และ คณะศิลปกรรมศาสตร
แผนงาน สรางกลไกเฝาระวังละพัฒนาระบบยา
การประเมินผล
1. จํานวนผูสนใจและจํานวนผลงานเขาประกวด ในแตละประเภทการแขงขัน
2. จํานวนผูเขาชม เวปไซต www.thaidrugwatch.org
3. คุณภาพผลงาน ในทัศนะของ คณะกรรมการตัดสินผลงาน เพื่อนํามาใชในการประชาสัมพันธ
4. ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ ประเมินจากอัตราผูท ี่สอบถามขอมูล
5. ผลสัมฤทธิ์และภาพลักษณของหนวยงาน ประเมินจากสื่อและการตอบรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กลุมเปาหมายไดรับการประชาสัมพันธขอมูล ปลูกสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง
2. ประชาชนทั่วไปสนใจและเกิดความประสงคที่จะเขาถึงเรียนรูในเรื่องการใชยาปฏิชวี นะ ผานฐานขอมูล หลากหลาย
รูปแบบ เชน เวปไซต หรือสื่อสิ่งพิมพ ตาง ๆ
3. กลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
4. เปดโอกาสให กลุมเปาหมายเกิดจินตนาการ การสรางสรรคสื่อดวยเทคนิคที่หลากหลาย และสามารถนํามาใชเพื่อ
การประชาสัมพันธ หรือสรางแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะ ตอไป

