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โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ 

โดยความรวมมอืระหวาง 

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  

และ 

สาํนักงานกองทนุสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ 

หลักการและเหตผุล 

ปจจบุัน มีแบคทเีรียหลายชนดิที่ดือ้ยาปฏิชวีนะหลายชนดิ และในบางกรณีมีแบคทีเรียบางตัวดื้อตอยาปฏชีิวนะ

เกือบทุกชนิดพรอมๆกนั กอใหเกดิปญหาการใชยาที่เหมาะสมเพื่อการรักษา การตองใชยาแพงขึ้น การตองอยูรักษาตัวใน

โรงพยาบาลมากข้ึน และขณะที่มีความตองการยาปฏิชวีนะชนดิใหมเพื่อตอสูกับเชื้อที่ด้ือยาเกา  แนวโนมการคิดคนยาใหม

กลบัลดลง เพราะประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคติดเช้ือลดลงอยางรวดเร็วเม่ือเชือ้ดือ้ยาจงึไมคุมคากับการลงทนุ 

เฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดยีวตองสญูเสยีเงนิปละ 4-5 พันลานดอลลารอนัเนื่องจากปญหาการดื้อยาปฏชิวีนิะ 

ในขณะยุโรปตองสูญเสียปละ 9 พนัลานยูโร สําหรับประเทศไทย ในป 2550 พบวา ยาปฏชีิวนะและยาฆาเช้ือมีมูลคาการ

ผลติและนําเขาสงูเปนอนัดับ 1 ของประเทศ คือมีมูลคาราว 2 หม่ืนลานบาท (รอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมด) และสูงเปน

อันดับ 1 อยางตอเนื่องต้ังแตป 2543 

สาเหตุสําคัญของเชื้อด้ือยาเกดิจากการใชไมถูกตอง  (misuse) หรือใชเกนิจําเปนซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาล 

ชมุชน ขอมูลของประเทศไทยช้ีวา ประชาชนมีการใชยาปฏิชวีนะในโรคที่ไมจําเปน  เชน  โรคหวัด ประมาณรอยละ 40-60 

ในภูมิภาค และประมาณรอยละ 70-80 ในกรงุเทพมหานคร 

ดวยเหตุนี้ในป 2550 องคการอนามัยโลก (120th Session of the Executive Board) จงึย้ําความสําคัญของปญหา 

และเรงใหแตละประเทศสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม 

 การแกไขปญหาดังกลาว ไมอาจจาํกัดอยูเฉพาะในสถานพยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่ทํางานเกี่ยวกับการ

รักษาผูปวย ยังจาํเปนตองสงสญัญาณเตอืนแกสงัคม พรอมกับใหประชาชนทั่วไปรวมกนัรณรงคใชยาอยางสมเหตุผล 

แผนงานสรางกลไกการเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) ภายใตการสนบัสนนุโดยสํานกังานกองทุนการสราง

เสริมสุขภาพ  (สสส.) รวมมือกับคณะนิเทศศาสตรและคณะศลิปกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จงึรวมกันจดัทาํโครงการสื่อสาธารณะเพื่อรณรงคเรื่องฉลาดใชยาปฏชิีวิ

นะ เพื่อใหประชาชนรับรูและมีความเขาใจถึงประเด็นการใชยาอยางไมสมเหตุผล โดยเฉพาะกลุมยาปฏิชีวนะเพื่อแกไข

ปญหาเรื่องพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่พร่าํเพรื่ออยางเปนรูปธรรม และเปนที่มาของโครงการจัดประกวดสื่อสาธารณะ

เพื่อรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะ 



๒ 

 

 โครงการนีมุ้งเนนใหนกัเรียน นสิิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขามารวมแขงขันสรางสื่อในหลายรูปแบบ ไดแก การ

ออกแบบโปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และการกลาวสุนทรพจน ภายใตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใชยา

ปฏิชวีนะ ถาไมจาํเปน” เพื่อใหนกัเรียน นสิิตนักศึกษาเหลานี้ไดเรียนรูและเขาใจการใชยาอยางสมเหตุผล  อันจะขยายผล

ความเขาใจดังกลาวสูครอบครวัและชมุชน และทําการสรางสื่อเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะเกดิการรณรงคทั่วทั้งประเทศ  

วตัถปุระสงค 

1.   เพื่อสนบัสนนุ ใหนกัเรียน นสิิตนกัศกึษาผูเขารวมโครงการ เกิดจินตนาการ และความสรางสรรคงานศลิปะผานการ

เรียนรูในเรื่องยาปฏิชวีนะและปญหาเชือ้ดือ้ยาจากการใชยาปฏิชวีนะที่ไมเหมาะสม 

2. เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยาง

ถูกตองในกลุมนักเรียน นิสิต นกัศกึษา สถาบนัการศึกษาและผูปกครองนักเรียนที่มีสวนรวมในการประกวด 

3. ไดผลงานศิลปะในรูปแบบตาง  ๆเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารกบัประชาชนในวงกวางตอไป 

เปาหมาย 

กลุมเปาหมายหลัก   นกัเรียนที่กาํลังศกึษาอยูในชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 

                                     นกัเรียนที่กาํลังศกึษาอยูในชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย, ปวช.หรือเทยีบเทา 

   นกัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลัย, ปวส. หรือเทยีบเทา  

กลุมเปาหมายรอง   ผูปกครอง สถาบันการศกึษา สื่อสาธารณะทั้งภาครัฐ, เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของอื่น   

 

รายละเอียดดาํเนินการ 

หัวขอการประกวด     “อยาใชยาปฏิชวีนะ ถาไมจาํเปน” 

เนื้อหาการประกวด 

• เนื้อหาบังคับ สื่อที่สงเขาประกวดตองมีเนือ้หาครอบคลุมประเด็นหลัก คือ “ยาปฏิชีวนะเปนยาอนัตราย   

อยาใชอยางพรํ่าเพรือ  อันตรายที่สาํคัญมากที่สุด คือ เชือ้ด้ือยา”  

• เนื้อหาประกอบ  สื่อที่สงเขาประกวดจะมหีรือไมมีเนือ้หาอื่นๆ ประกอบดวยก็ได  ตัวอยางของเนื้อหาประกอบ 

เชน ความหมายของยาปฏิชีวนะ ความแตกตางของยาปฏิชวีนะกับยาแกอักเสบ โรคที่หายได

โดยไมตองใชยาปฏิชีวนะ และเนื้อหาอื่น  ๆตามที่ผูประกวดเหน็วาเหมาะสม 

• ขอมลูเบือ้งตน 

  ยาปฏชิีวนะ คือ ยาฆาเชื้อแบคทีเรีย  ใชในการรักษาหรือปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น  (เชน 

ทอนซิลอกัเสบ ปอดบวม แผลเปนหนอง) ไมสามารถฆาเชือ้ไวรัสได แตยานี้ถกูนํามาใชจนพร่าํเพรื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 

3 โรคที่พบบอยที่สามารถหายเองไดดวยภมูิตานทานของรางกายเรา เชน โรคหวัดเจบ็คอ (สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส) โรค

ทองเสยี (มักเกดิจากไวรสั หรืออาหารเปนพิษ) และบาดแผลสะอาด  ตัวอยางยาปฏิชีวนะที่รูจักกันดี  เชน  เชน เพนนซิิลิน  

อะม็อกซซีิลิน เตตราซัยคลิน ซลัฟา 



๓ 

 

- โรคหวดัเจบ็คอ เกดิจากเช้ือไวรัส ยาปฏิชวีนะใชไมไดผลเพราะยาปฏิชวีนะฆาไดเฉพาะเชือ้แบคทเีรีย อาการหวัด

ที่พบบอย คือ น้ํามูกไหล คัดจมูก ไอ เสยีงแหบ ตาแดง บางครัง้อาจมีอาการคันคอ ระคายคอ เจ็บคอ หรืออาจมีไขรวมดวย 

(แตถาเจบ็คอมากไมไอ ไขสูง มีจดุขาวหนองที่ตอมทอนซิล ตอมน้าํเหลืองใตขากรรไกรโตและกดเจบ็อาจเปนตอมทอนซิล

อักเสบ อาจเปนอาการแสดงของติดเช้ือแบคทีเรีย กรณเีหลานี้ตองไปพบแพทย) 

- โรคทองเสยีเฉียบพลัน สวนใหญ (กวารอยละ 95) เกิดจากเช้ือไวรัส และอาหารเปนพิษ  (ซึ่งมักมีอาการอาเจียน

รวมดวย) สวนทองเสียที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรียพบนอยมาก (ประมาณรอยละ 5) การกินยาปฏชีิวนะทุกครั้งที่ทองเสียจึงไม

ถูกตอง (แตถาถายมีมูกเลือดปนและมีไข อาจเปนอาการแสดงของติดเชือ้แบคทเีรีย กรณีนี้ตองไปพบแพทย)  

- บาดแผลสะอาด เชน แผลมีดบาด แผลถลอก บาดแผลเล็กนอยจากอบุติัเหตุ ซึ่งการลางทําความสะอาดไดถูกตอง 

ไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ เพราะการลางทําความสะอาดก็เปนการเพียงพอที่จะปองกันแผลจากการติดเชื้อไดแลว  

นอกจากนีก้ารกนิยาปฏิชวีนะไมไดมีสวนทําใหแผลหายเร็วข้ึน   (แตถาเปนแผลที่เทา ตะปูตํา สตัวกัด หรือโดนสิ่งสกปรก 

เชน มูลสัตว หรือเปนเบาหวาน ตองไปพบแพทย)  

การใชยาปฏิชวีนะใน 3โรคขางตนจงึไมมีประโยชนเลย แตกลบัทาํใหเกิดอันตราย เพราะเพิ่มความเสี่ยงในการ

แพยา อาการขางเคยีง และการติดเชือ้อื่นแทรกซอน ดังนัน้ กฎหมายจึงจัดใหยาปฏิชีวนะเปนยาอันตราย หากสังเกตที่ขาง

กลองยาจะเหน็คําวา “ยาอนัตราย” ในกรอบสีแดง และเตือนวายานี้อาจทําใหเกิดการแพและเปนอันตรายถึงตายได  

นอกจากอนัตรายจากการแพยา อาการขางเคยีง และการติดเชือ้อื่นแทรกซอน ยาปฏิชีวนะมีอนัตรายที่สาํคัญมาก 

อีกประการหนึ่ง ซึ่งนับเปนปญหาระดับโลก และคนทั่วไปไมรูและไมตระหนัก คือ อันตรายจากเชื้อดื้อยา  การกนิยา

ปฏิชวีนะบอยเกินไป  สงผลใหเชื้อแบคทีเรียเกิดการกลายพันธุใหทนตอยา  เรียกวา เชื้อด้ือยา ถาเชื้อด้ือยาเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ

ภายในเวลาไมนาน  ผลคอืจะไมมยีาปฏิชวีนะที่ใชรักษาไดผลเหลือใหใชอกีตอไป  เช้ือดือ้ยาไมไดกอผลเสียเฉพาะกับบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเทานั้น  แตมัน สามารถแพรกระจายสูคนในครอบครัว หรือคนรอบขางเราได   ซึ่งพบวาผูที่มีความเสี่ยงสงู คือ 

เด็ก คนแก คนที่มีโรคประจาํตัว เชน เบาหวาน และผูที่ตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล คนเหลานี้มักเปนกลุมที่มีภาวะภูมิ

ตานทางต่าํกวาคนทั่วไป โดยที่สถานการณเชือ้ดือ้ยาในปจจบุนัขณะนีไ้ดลุกลามเปนปญหารวมของพลเมืองโลกแลว 

วธิีที่สาํคัญในการตอสูกับเชื้อดื้อยา ทําไดดวยการหยุดการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ  ใชเมื่อจําเปนเทานั้น 

และใชยาที่ออกฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงตอเชื้อแบคทีเรียที่เปนตนเหตุของโรคเทานั้น  ไมใชยาปฏชีิวนะที่ออกฤทธ์ิกวาง  (ที่

สามารถทาํลายเช้ือไดหลายชนิดพรอมกนั)  นั่นคือ อยาใชยาปฏิชวีนะเปนยาครอบจกัรวาล และไมใชยาปฏิชวีนะหลายชนิด

รวมกัน 

สาเหตุของการใชยาปฏชิีวนะไมถูกตองมีหลายสาเหตุ  ในดานประชาชน ปญหาการขาดความรู หรือมีความ

เขาใจหรือความเช่ือที่ผิด หรือใชประสบการณเดิมที่เคยใชยาปฏิชีวนะแลวไดผล หรือใชตามคําบอกเลาหรือคําแนะนําจาก

คนอื่นๆ มาตัดสินใจกินยาปฏิชวีนะโดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสชักรกอน   นอกจากนี้ พบวา การที่คนไทยจาํนวนมากเรียก 

“ยาปฏิชีวนะ” อยางผดิๆ วา “ยาแกอักเสบ” เปนสาเหตุสําคัญ ที่ทาํใหเกิดความเขาใจผิด จนนาํไปสูการใชยาปฏิชีวนะอยาง

ผิดๆ อีกดวย   อยางไรก็ตาม  ยังพบวามีการสั่งใชยาปฏชิีวนะที่ไมเหมาะสมโดยบุคลากรการแพทย เชนเดียวกัน  อัน

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ  



๔ 

 

ดังนัน้ประชาชนทกุคนจงึสามารถเปนสวนหนึ่งในการหยุดปญหาเชือ้ด้ือยา หยุดความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย

จากการแพยา อาการขางเคียงจากยา โดยรวมกันในการตั้งคําถามกับการใชยาปฏิชีวนะของตนเองทุกครั้ง   ไมวาการ

ตัดสินใจใชยาปฏิชวีนะนัน้จะมาจากตนเองหรือจากบุคลากรสาธารณสุข  

 

แหลงขอมูลเพิ่มเตมิ  

ผูเขาประกวดสามารถสบืคนขอมลูเพิ่มเติมไดจากแหลงอื่นๆ เชน เวบ็ไซด 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  

- ประเทศนิวซแีลนด และออสเตรเลยี 

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

 

ประเภทของสื่อการประกวด  

1. โปสเตอรและแผนพบัรณรงค (การสงประกวดตองสงเปนชุดคูกันทั้งโปสเตอรและแผนพบั)   

2. Clip วดีีโอ  

3. การกลาวสนุทรพจน 

 

คุณสมบัติ ของผูเขาประกวด แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดบัที ่1.   สาํหรับผูที่กาํลงัศกึษาในระดบัมัธยมศกึษาตอนตน  

ระดบัที ่2.  สาํหรบัผูที่กาํลังศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเทา 

ระดบัที ่3.  สาํหรับผูที่กาํลังศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต, ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือ เทียบเทา 

 

รายละเอียดในการเขารวมโครงการ 

1.   ผูสงผลงานเขาประกวดในแตละประเภทตองมกีารลงทะเบยีนผานเวปไซต ดวยขอมลูของตนเองตามความเปนจริง   

2.  สื่อที่สงเขาประกวดนัน้จะตองมหีัวขอหรือวัตถุประสงคใน การประกวดเพื่อรณรงคการใชยาปฏิชวีนะอยาง 

       สมเหตุสมผลตามกรอบของเนื้อหาที่กําหนด 

3.  สื่อที่สงเขาประกวดจะตองไมเกิดจากการละเมิด คัดลอก หรือ นาํสวนใดสวนหนึ่งมาจากผลงานของผูอื่น หากตรวจพบ 

      ทางโครงการฯ จะตัดสิทธผิูเขารวมประกวดในทุกช้ินงาน โดยจะไมรับผดิชอบในปญหาใด ๆ ที่เกดิข้ึนจากความผิด 
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      ดังกลาว 

4. สื่อที่สงเขาประกวดทกุชิน้  ทางโครงการฯมีสิทธิคั์ดเลือกไปแสดงที่ตางๆ และพิมพเผยแพร เพื่อเปนประโยชนตอ   

สาธารณะไดโดยไมตองจายคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 

5.   สื่อเขาประกวดทกุชิน้ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิใ์นสื่อดงักลาวอยางถาวร ไมสามารถนํากลบัคัดลอกหรือ 

        เปลี่ยนแปลง ใด ๆ ได  

6. การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิก์าํหนดวิธีการตัดสิน ซึ่งมติของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ 

7.   ผูเขาประกวดจาํเปนตองศึกษาขอมูลการใชยาปฏิชีวนะอยางถกูวิธีกอนสรางสรรคผลงาน โดยขอมลูดงักลาว 

       สามารถศกึษาไดที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org  หรือ สื่ออื่น ๆ  

9.   ผูสงผลงานเขาประกวด มีสิทธ์ิไดรับรางวัลสงูสดุ เพยีงรางวลัเดียวในแตละประเภท 
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คะแนนการตดัสนิผลงาน   

1.  จากผลการโหวตผานเวปไซต www.thaidrugwatch.org  5%   

2.  จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  95 % 

รางวลั   

สําหรับการประกวด 3 ประเภทๆ ละ 3 ระดับ โดยมมีูลคารางวลัรวม 333,000 บาท โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. รางวลัชนะเลิศ มูลคา 30,000 บาท (สามหมืนบาทถวน) พรอม โลเกียรติยศ   

2. รางวลัรองชนะเลิศ มูลคา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) พรอม โลเกยีรติยศ    

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดับสอง มูลคา 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) พรอมโลเกยีรติยศ    

รายละเอียด การประกวดในแตละโครงการยอย  
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โปสเตอร และแผนพับ 

ขอกําหนดในการสรางสื่อ   

1. โปสเตอร ขนาด 29.7 *12 เซนติเมตร (ขนาด A3 ) 

2. ไมจาํกดัเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ยกเวนภาพพิมพ ใชแมสีไดไมเกิน 4 สี   

3. ติดผลงานโปสเตอรลงบนกระดาษแข็ง ขนาด 36 x 48 cm สดํีา ขาว หรือ เทา  เวนระยะขอบดานละ 1 นิ้ว 

4. แผนพบั กระดาษ  21 ซม.* 29.7 เซนติเมตร(ขนาด A4)   พบั 3 สวน ตองสามารถใชงานไดทั้งดานหนาและหลัง  

5. ติดผลงานแผนพับทัง้ ดานหนา และดานหลังลงบนลงบนกระดาษแขง็สดีํา ขาว หรือ เทา  ขนาด 36 x 48 cm ในดานดาน

เดียวกนั  เพื่อแสดงทัง้ 2 หนา หาม งอ พบัหรือมวนผลงานโดยเด็ดขาด 

6. ผลงานจะตองสามารถนาํเสนอเนือ้หาไดครบถวนทั้ง 3 ประเด็น ไดแก    

• ความหมายของยาปฏิชีวนะ  

• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวีนะ (เลือกเพยีง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้ หวัดเจบ็คอ ทองเสยี แผลสะอาด ) 

• อันตรายจากเชือ้ดือ้ยา 

 ( การสงผลงานเขาประกวด ตองสงทั้ง 2 ชิน้จงึจะถอืวาเปน 1 ผลงาน หากสงมาเพียงช้ินเดียวจะไมไดรับการพิจารณา ) 

ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน 

1. Scan ผลงานทัง้ 2 ช้ืนดวยความละเอยีด 4961 *3508 พรอม ไฟล Word 2003  อธบิายแนวความคิดในการ

สรางสรรคผลงานไมเกิน 1 หนา A4  บนัทึกลง แผน CD  

2. สง ผลงานทั้ง 2 ชิน้ ดวยวธีิไปรษณยี แบบพสัดุลงทะเบยีนมายัง แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพฒันาระบบยา 

คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย 10330 ภายในวนัที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553 (อางอิงวันที่ประทบัตราไปรษณยี ) 

3.  ยอภาพผลงานทั้ง 2 ชิน้ ใหเหลอื ความละเอียด 800*566  

4. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org   

5. อธิบายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน และ upload  ภาพผลงานขนาดยอความละเอยีด 800*566 upload 

ในหนาลงทะเบยีนจดัสงผลงาน   

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดที ่www.thaidrugwatch.org   

เกณฑการตัดสินผลงาน  1.  การโหวตผานเวปไซต  5%  2.การพิจารณาของคณะกรรมการ  95 % 

ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

1.  ผลงานสอดคลองและสื่อความหมายถงึ เนือ้หาที่ระบไุว  

2.  ผลงานมีความสวยงามแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ  

3.  ผลงานมีความประณีตและใชเทคนิค ในการสรางสรรคผลงาน  

4.  การจดัสมดุลองคประกอบ ภาพและ ขอความ 

5. สรุปขอมูล และเนือ้หาสาระ ไดอยางครบถวนและเหมาะสม 
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6. ประสิทธิภาพของสื่อผลงานในการสรางความเขาใจในสาระสาํคัญ ของการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล 

คลิปวดีิโอ 

ขอกําหนดในการสรางสื่อ   

๑. สื่อไฟลขอมูล Clip VDO Format : SD  หรอื  .AVI 

๒. ความยาว 5 – 10 นาท ี

๓. ผลงานจะตองสามารถนําเสนอเนื้อหาไดครบถวนทัง้ 3 ประเด็น ไดแก    

• ความหมายของยาปฏิชีวนะ  

• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวีนะ ( เลือกเพียง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้  หวัดเจบ็คอ  ทองเสยี แผลสะอาด ) 

• อันตรายจากเชือ้ดือ้ยา 

ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน 

1. upload ไฟลผลงานผานทาง  www.youtube.com ( วธีิสมัครและ ใชบริการ ดูไดที่ 

http://www.youtube.com/watch?v=BmBlwcaRaCA )  

2.  เลอืกวินาที ที่เปน shot เดนในผลงาน ทาํ screen shot ความละเอียด ไมเกิน 262*121  

3. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org   

4. อธิบายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน กรอกขอมูล link page ของ YouTube ที่ฝากผลงานไว และ

upload ภาพ snap shot  ในหนาลงทะเบยีนจดัสงผลงาน 

5. บันทึกไฟลคลิปวีดีโอ พรอม ไฟล Word 2003  อธบิายแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานไมเกิน 1 หนา A4  

ลงแผน CD สงไปรษณยี รูปแบบพัสดุลงทะเบยีนมายังแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพฒันาระบบยา คณะเภสชั

ศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณยี 10330 ภายในวนัที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553  (อางอิงวนัที่ประทับตราไปรษณีย)  

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดที ่www.thaidrugwatch.org   

เกณฑการตัดสินผลงาน 1.  การโหวตผานเวปไซต  5%  2. การพิจารณาของคณะกรรมการ  95 % 

ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

1.  ผลงานสอดคลองและสื่อความหมายถงึ เนือ้หาที่ระบไุว  

2.  ผลงานมีความแปลกใหม แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ  

3.  เทคนิค ในการสรางสรรคผลงาน  

4.  สรปุขอมลู และเนื้อหาสาระ ไดอยางครบถวนและเหมาะสม 

5  ลําดับข้ันตอน ในการนาํเสนอ  

6. ประสิทธิภาพของสื่อผลงานในการสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระสาํคัญ ของการใชยาปฏิชวีนะอยางอยางสม

เหตุผล 
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สนุทรพจน 

ขอกําหนดในการสรางสื่อ   

1. สื่อไฟล บนัทึกภาพและเสียง ชนดิ VDO Format: .mpeg หรือ .avi   

2. บันทึกภาพเตม็ตัว หนาตรง ชัดเจน ขณะกลาวสุนทรพจน  

3. ความยาว 7 - 10 นาท ี

4. สุนทรพจนจะตองสามารถนาํเสนอเนื้อหาไดครบถวนทัง้ 3 ประเด็น ไดแก    

• ความหมายของยาปฏิชีวนะ  

• โรคที่ไมตองใชยาปฏิชวีนะ ( เลือกเพียง 1 เรื่องจาก 3 หัวขอ ตอไปนี้  หวัดเจบ็คอ  ทองเสยี แผลสะอาด ) 

• อันตรายจากเชือ้ดือ้ยา 

จดัสงพรอม โครงรางสงัเขปสนุทรพจน 

ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน 

1. upload ไฟลผลงานผานทาง  www.youtube.com ( วธีิสมัครและ ใชบริการดูไดที ่

http://www.youtube.com/watch?v=BmBlwcaRaCA ) 

2. ลงทะเบียนสงผลงานที่เวปไซต www.thaidrugwatch.org   

3. กรอกโครงรางสงัเขปสนุทรพจน และขอมูล link page ของ YouTube ที่ฝากผลงานไวในหนาลงทะเบียนจดัสง

ผลงาน 

4. บันทึกโครงรางสงัเขปสนุทรพจนในรปูแบบไฟล Word 2003 พรอมไฟลคลิปวีดีโอ ลงแผน CD จดัสงไปรษณีย 

แบบพสัดุลงทะเบียนมายังแผนงาน สรางกลไกเฝาระวังและพฒันาระบบยา คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั เลขที่ 245 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี 10330  ภายใน

วนัที่ 1-10 พฤศจิกายน 2553 (อางอิงวนัที่ประทบัตราไปรษณยี)  

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดที ่ www.thaidrugwatch.org   

เกณฑการตัดสินผลงาน 1.  การโหวตผานเวปไซต  5%  2.การพิจารณาของคณะกรรมการ  95 % 

ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

1. ความเขาใจในเนื้อหา 

2. การเรียบเรียงเนื้อหา และกลวธิีในการนาํเสนอ 

3. การเลอืกใชคํา ภาษา และ ทกัษะในการสื่อความ 

4. บุคลิกภาพ ลกัษณะการแสดงออกภายนอก และ อวัจนภาษา ที่สอดคลองกบัเนื้อหา 

5. การควบคุมเวลา และจังหวะในการสื่อสาร 
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ขั้นตอนการดําเนนิการ  

  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หมายเหตุ 

1 ประชมุโครงการ       

2 จดัทาํโครงเวปไซต       สิน้สุดวนัที่ 10 ส.ค. 

3 เพิ่มเติมเนือ้หาการประกวด       11-13 ส.ค. 

4 จดัหาและเรียนเชญิ

คณะกรรมการ 

      
สิงหาคม 

5 ประชาสมัพนัธโครงการ        30ส.ค.-10พ.ย. 

6 แถลงขาวเปดโครงการ        30ส.ค. 

7 รับผลงาน       1-10 พ.ย. 

8 คัดเลือกผลงาน        13-15 พ.ย. 

9 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลอืก       16พ.ย. 

10 Meet & Greet       20 พ.ย. 

11 มอบรางวลั และจดัแสดงผลงาน        29 พ.ย. 

12 ประเมินโครงการ       

13 สรุปผลโครงการ       

 

งบประมาณ 

คาใชจาย……….. บาท ดังนี้ 

ประชาสมัพนัธโครงการ    บาท 

จดัแถลงการณและแสดงผลงาน   บาท 

คาเชาพื้นที่แสดงผลงาน    บาท   

คณะกรรมการและบคุลากร   บาท  

รางวลัในการประกวด    บาท 

ดําเนนิการ      บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

ผูรับผดิชอบและบุคคลากรในโครงการ 

1  ผศ.ดร.ภญ.นยิดา เกยีรติย่ิงอังศลุี  หนวยงาน กพย.ตําแหนงและความรับผิดชอบ ประธานโครงการ 

2  ผศ.ดร.ภญ.ยพุดี ศริิสินสุข  หนวยงาน กพย. ตําแหนงและความรับผดิชอบ รองประธาน

โครงการ 

 

หนวยงานที่ใหการสนบัสนุน 

สํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย โดยความรวมมอืของ คณะเภสชัศาสตร คณะนิเทศศาสตร และ คณะศลิปกรรมศาสตร  

แผนงาน สรางกลไกเฝาระวังละพฒันาระบบยา  

 

การประเมินผล 

1.  จาํนวนผูสนใจและจํานวนผลงานเขาประกวด ในแตละประเภทการแขงขัน 

2.  จาํนวนผูเขาชม เวปไซต www.thaidrugwatch.org   

3.  คุณภาพผลงาน ในทัศนะของ คณะกรรมการตัดสินผลงาน เพื่อนาํมาใชในการประชาสัมพันธ  

4.  ประสิทธภิาพในการประชาสัมพันธ ประเมินจากอตัราผูที่สอบถามขอมลู  

5.  ผลสมัฤทธิแ์ละภาพลกัษณของหนวยงาน ประเมินจากสื่อและการตอบรับ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.  กลุมเปาหมายไดรับการประชาสัมพันธขอมูล ปลกูสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาปฏชีิวนะอยางถูกตอง 

2.  ประชาชนทั่วไปสนใจและเกิดความประสงคที่จะเขาถึงเรียนรูในเรื่องการใชยาปฏิชวีนะ ผานฐานขอมูล หลากหลาย 

       รูปแบบ เชน เวปไซต  หรือสื่อสิ่งพิมพ ตาง ๆ  

3.  กลุมเปาหมายตระหนกัถงึความสาํคัญในเรื่อง ยาปฏชีิวนะอยางสมเหตุผล 

4.  เปดโอกาสให กลุมเปาหมายเกิดจนิตนาการ การสรางสรรคสื่อดวยเทคนิคที่หลากหลาย และสามารถนํามาใชเพื่อ 

       การประชาสัมพนัธ หรือสรางแนวทางในการพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะ ตอไป  

 


