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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการด้านยาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด                           
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบส ารวจและแบบสัมภาษณ์  ประชากรท่ีศึกษาคือโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัร้อยเอ็ด 60 แห่งและกลุ่มตวัอยา่งคือครูพยาบาล 60 คน  เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2560 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนมีการใหบ้ริการหอ้งพยาบาลเตม็รูปแบบร้อยละ 55 
ตั้ งแต่การแจ้งครูประจ าชั้ นเพื่อน าส่งห้องพยาบาล ผูป่้วยบันทึกข้อมูลการให้บริการ ซักประวติัการแพ้ยาและ                           
โรคประจ าตวัก่อนจ่ายยา และครูพยาบาลจ่ายยาและท าแผล รวมถึงการส่งต่อโรงพยาบาล ขณะท่ีโรงเรียนร้อยละ 43.33 
ให้บริการในบางขั้นตอน และพบว่ามีโรงเรียน 1 แห่งไม่มีการบันทึกขอ้มูล และนักเรียนสามารถมาหยิบยาได้เอง               
จากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 99.21 ของคุณครูพยาบาลไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรง                
ร้อยละ 71.67  เคยอบรมเร่ืองการใชย้าและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ขณะท่ีร้อยละ 23.33 ไม่เคยอบรมเร่ืองการใชย้า
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เน่ืองจากเป็นมารับหน้าท่ีใหม่  จากการสอบถามดา้นการจดัการดา้นยา พบว่าคุณครู
พยาบาลส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัการจดัท าบญัชีรายการยา การบนัทึกขอ้มูลสถิติการใหบ้ริการและการจดัเกบ็และรักษายา
ให้มีคุณภาพ ร้อยละ 95, 93.33และ90 ตามล าดบั ครูพยาบาลส่วนใหญ่เห็นว่าควรจดัท าแผนจดัซ้ือทุกปีและจดัสรร
งบประมาณใหเ้พียงพอโดยใหง้านพสัดุเป็นผูจ้ดัซ้ือและควรมีกรอบยาระดบัจงัหวดัเพื่อเป็นเกณฑอ์า้งอิงในการจดัซ้ือยา
ท่ีเหมาะสม ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้โดยตรงมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคุณครูพยาบาล และก าหนดบทบาทหนา้ท่ี การจ่ายยา
โดยคุณครูพยาบาลหรือนักเรียนท่ีผ่านการอบรมเท่านั้น เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดความผิดพลาด และอยากให้มี
โครงการจดัอบรมฟ้ืนฟูองคค์วามรู้เร่ืองการใชย้าและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ทุกปี 
 

ABSTRACT 
 This research aims to interview school nursing room teachers and examine a management of risk medicine 
and degradation drugs in high schools in Roi Et province by using descriptive statistics method for analyzing cross 
sectional data from surveys and interview. A population is 60 schools and    a sample is 60 school nurse teachers from 
March to July 2017. The results suggest that 55%  of group sample schools is full of nursing services; begin with let 
an advisory teacher know, then a nursing room teacher provide medicines or wound healing, and end up with 
transfers students to the hospital, while 43.33%  is half service and there is 1.67% has no nursing service—students 
take a medicine themselves. Furthermore, the results also find that the results of interview find that 99.21% of school 
nursing room teachers do not graduated from school of medical sciences, 71.67% used to attend medicine usage and 
first aid program, and other 23.33% is newcomer nursing room teachers, who never attended any program. In term of  
 

* นักศึกษา หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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opinion interview, most teachers agree with medicine listing (95%), data recording and collection of service statistics 
(93.33%), medicine storage and stability (90%). Moreover, nursing room teachers think that the school should have 4 
main important keys: first, an enough an annually buying plan and budget, second, suitable medicine supply rules, 
third, skilled nursing room teachers or at least approval students who attended the program, and lastly, an annually 
knowledge restoration of medicine usage and first aid program. 
 
ค าส าคัญ: การจดัการดา้นยา โรงเรียน  
Keywords: Medication management, School  
 
บทน า 

ห้องพยาบาลในโรงเรียนแต่ละแห่งมีรูปแบบการบริการท่ีแตกต่างกนั ทั้งการเขา้ถึงบริการ ขั้นตอนการรักษา 
การเก็บรักษาและการจ่ายยา ขอ้มูลท่ีศึกษาพบว่าในห้องพยาบาลบางแห่งมียาอนัตรายและยาปฏิชีวนะไวใ้ห้บริการ 
(กญัญดาและคณะ, 2555) และไม่ไดก้  าหนดตารางในการตรวจสอบยาหมดอายุหรือมีการตรวจสอบไม่สม ่าเสมอท าให้
พบยาหมดอายหุรือยาเส่ือมสภาพท่ีชั้นยาจ านวนมาก (องัศุรัตตแ์ละกรแกว้, 2559)  หากไม่มีระบบการจดัการดา้นยาท่ีดี
เพียงพอมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ท่ีคุณครูหยิบยาโดยไม่ทราบว่ายานั้ นหมดอายุ ท าให้นักเรียนได้รับอันตรายและ
ผลขา้งเคียงจากยาได ้การศึกษาการจดัการยาในโรงเรียนท่ีผ่านมามีขอ้จ ากดัในการน าขอ้มูลมาใชพ้ฒันาระบบยาใน
โรงเรียนของจงัหวดัร้อยเอ็ด เน่ืองจากมีปัจจยัและความแตกต่างแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งการก าหนดนโยบายของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงศึกษาการจดัการดา้นยาในโรงเรียนเพื่อน าขอ้มูลไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการดา้นยาในจงัหวดัร้อยเอด็ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการดา้นยาและสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูพยาบาลต่อ      
การจดัการดา้นยาในหอ้งพยาบาลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ 
 
วธีิการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive Research)            
โดยศึกษาการจดัการดา้นยา และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูพยาบาลเก่ียวกบัการจดัการดา้นยาในห้องพยาบาลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ ก าหนดประชากร คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ 60 แห่ง และกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ครูพยาบาล 60 คน โดยสุ่มแบบบงัเอิญ โรงเรียนละ 1 คน ใชแ้บบส ารวจการจดัการดา้นยาและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นครูพยาบาล ซ่ึงผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลทั้ง 3 ส่วน ดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวจิัย 
1. ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลในโรงเรียนมธัยมศึกษาทุกแห่งท่ีอยู่ในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวนทั้ งส้ิน 60 แห่ง เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.33 
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โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 จ านวนนักเรียนต ่าสุด 102 คน จ านวนสูงสุด 
3,762 คน จ านวนนักเรียนเฉล่ีย  779.05 (628.01) คน จ านวนครูพยาบาลต ่าสุด 1 คน จ านวนครูพยาบาลสูงสุด 8 คน 
จ านวนครูพยาบาลเฉล่ีย 2.13 (1.12) คน จ านวนครูพยาบาลในโรงเรียน 60 แห่งมีทั้งหมด 127 คน มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ระดบัปริญญาตรี 97 คน คิดเป็นร้อยละ 76.38  ระดบัปริญญาโท 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.05  มีครูพยาบาลท่ีจบสาขาวทิยาศาสตร์การแพทยโ์ดยตรงเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 ครูพยาบาลท่ีไม่ได้
จบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21  ความสะดวกในการเดินทางในการเขา้ถึงบริการ 
พบวา่ โรงเรียนอยูใ่กลโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล ใชร้ะยะเวลาท่ีใชเ้ดินทางนอ้ยท่ีสุด 1 นาที มากท่ีสุด 15 
นาที ใชร้ะยะเวลาเดินทางเฉล่ีย 6.75 (2.77) นาที โรงเรียนอยูห่่างจากโรงพยาบาล ใชร้ะยะเวลาท่ีใชเ้ดินทางนอ้ยท่ีสุด 3 
นาที และระยะเวลาเดินทางมากท่ีสุด 35 นาที ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย 13.45 (6.01) นาที ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  (n = 60) ร้อยละ 

ประเภทโรงเรียน     
    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6                         59 98.33 

    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6                           1   1.67 

จ านวนนักเรียน     
  จ านวนนกัเรียนต ่าสุด  (คน)                     102  
  จ านวนนกัเรียนสูงสุด  (คน)                     3,762  
  จ านวนนกัเรียนเฉล่ีย (คน) (S.D.) 779.05 (628.01)  
จ านวนครูพยาบาล      
  จ านวนครูพยาบาลต ่าสุด  (คน)                             1  
  จ านวนครูพยาบาลสูงสุด  (คน)                              8  
  จ านวนครูพยาบาลเฉล่ีย (คน) (S.D.) 2.13 (1.12)  
วุฒิการศึกษาของคุณครูพยาบาล จ านวน (n=127) ร้อยละ 

  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                              2 1.57 

  ปริญญาตรี                            97 76.38 
  ปริญญาโท                             28 22.05 
วุฒิการศึกษาทีจ่บสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ     
  จบสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ                             1 0.79 
  ไม่จบสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ                          126 99.21 
ระยะเวลาที่ใช้เดนิทาง จากโรงเรียน ถึง รพ.สต.   

    ระยะเวลาเดินทางนอ้ยท่ีสุด (นาที)                             1  
    ระยะเวลาเดินทางมากท่ีสุด (นาที)                           15  
    ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย (นาที) (S.D.)                              6.75 (2.77)  
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ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  (n = 60) ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ใช้เดนิทาง จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล   
    ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย (นาที) (S.D.)                             3   
    ระยะเวลาเดินทางมากท่ีสุด (นาที)                            35   
    ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย (นาที) (S.D.)                               13.45 (6.01)   

 
ลกัษณะของห้องพยาบาล 
ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งพยาบาลในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น ลกัษณะของหอ้งพยาบาลท่ีแยกเป็นสัดส่วน 

และจ านวนเตียงท่ีมีไวใ้ห้บริการ ดงัน้ีห้องพยาบาลแยกเป็นสัดส่วน จ านวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95 จดัมุมพยาบาลท่ี
บริเวณเฉพาะ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 จ านวนเตียงให้นอนพกั มีจ านวนเตียงต ่าสุด 2 เตียง สูงสุด 12 เตียง 
จ านวนเตียงเฉล่ีย 5.25 (1.65) เตียง คุณครูพยาบาลอยูป่ระจ าหอ้งพยาบาล จ านวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองจากมี
ครูพยาบาลมากกวา่ 1 คนสลบักนัเป็นเวรประจ าหอ้งพยาบาล ไม่มีครูพยาบาลอยูป่ระจ าหอ้งตลอดเวลา จ านวน 36 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 60 เพราะคุณครูพยาบาลทุกคนมีชัว่โมงการสอน สอนนอ้ยท่ีสุด 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด 25 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ มีการสอนเฉล่ีย 16.35 (3.28) ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ครูพยาบาลท่ีมีชัว่โมงการสอนนอ้ย เป็นครูท่ีใกล้
เกษียณและไดรั้บมอบหมายงานให้เป็นครูพยาบาล ส่วนครูพยาบาลท่ีมีชัว่โมงการสอนมากๆ เป็นครูพยาบาลสอน
ประจ าวิชาหลกั เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ  ครูพยาบาลจ่ายยาเองร้อยละ 100 แต่ในกรณีท่ีครู
พยาบาลไม่อยูห่อ้ง ครูประจ าชั้นจะเป็นผูจ่้ายยามีจ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 นกัเรียนแกนน าเป็นคนจ่ายยา จ านวน 
6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 นกัเรียนหยบิยาเองจ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และจ่ายยาโดยบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ หวัหนา้
หอ้งหรือนกัเรียน อย.นอ้ย จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงลกัษณะของหอ้งพยาบาลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็              
ลกัษณะของห้องพยาบาล จ านวน  (n = 60) ร้อยละ 

ลกัษณะทัว่ไป 
  - เป็นหอ้งพยาบาล แยกเป็นสัดส่วน 57 95.00 
  - จดัเป็นบริเวณแต่ไม่ไดแ้ยกเป็นหอ้ง  3 5.00 
 - จ านวนเตียงนอ้ยท่ีสุด (เตียง) 2 

  - จ านวนเตียงมากท่ีสุด (เตียง) 12 
  - จ านวนเตียงเฉล่ีย (เตียง) (S.D.) 5.25 (1.65) 
 การเข้าถึงบริการห้องพยาบาล   

 คุณครูพยาบาลอยู่ทีห้่องพยาบาล   
  - ตลอดเวลาท าการ 24 40.00 
  - อยูบ่างช่วงเวลา  36 60.00 
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ตารางที่ 2  แสดงลกัษณะของหอ้งพยาบาลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ (ต่อ)              
ลกัษณะของห้องพยาบาล จ านวน  (n = 60) ร้อยละ 

คุณครูพยาบาลมช่ัีวโมงการสอน   
มี 60 100.00 
คุณครูพยาบาลมช่ัีวโมงการสอน 

   - จ านวนชัว่โมงการสอนนอ้ยท่ีสุด (ชม.) 3 
  - จ านวนชัว่โมงการสอนมากท่ีสุด (ชม.) 25 
  - จ านวนชัว่โมงการสอนเฉล่ีย (ชม.) (S.D.) 16.35 (3.28) 
 บทบาทหน้าทีก่ารจ่ายยา          จ านวน  (n = 60)            ร้อยละ 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจ่ายยาในหอ้งพยาบาลได ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)     
 - คุณครูพยาบาล   60 100.00 
 - คุณครูประจ าชั้น 6 10.00 
 - นกัเรียนแกนน า 6 10.00 
 - นกัเรียน 8 13.33 
 - อ่ืนๆ (หวัหนา้หอ้งหรือนกัเรียนอย.นอ้ย) 10 16.67 
 

ลกัษณะการให้บริการ 
 ห้องพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการหลกัคือการรักษาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ การปฐมพยาบาล เม่ือเกิด

อุบัติเหตุก่อนน าส่งโรงพยาบาล และท าแผลท่ีเกิดจากอุบติัเหตุเล็กน้อย รองลงมาคือการให้ค  าปรึกษาดา้นการดูแล
สุขภาพ และการเจ็บป่วยแก่คุณครู นกัเรียน และเจา้หนา้ท่ีร้อยละ 96.67 ส่วนกรณีนกัเรียนมีอาการเจ็บป่วยมากหรือเกิด
อุบติัเหตุรุนแรง ครูพยาบาลจะแจง้ผูป้กครองให้ทราบและน าส่งโรงพยาบาล ร้อยละ 91.67 และห้องพยาบาลมีบริการ
แจง้ข่าวสารและแจกเอกสารใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพร้อยละ 91.67 กรณีนกัเรียนเจบ็ป่วยมีการติดต่อคุณครูประจ า
ชั้ นเพื่อแจ้งให้ผู ้ปกครองรับทราบอาการ หรือรับกลับบ้าน  ร้อยละ 83.33 ในกรณีมีโรคระบาดโรงเรียนมีการ
ประสานงานกบัทีมงานสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนป้องกนัการระบาดของโรคตามฤดูกาลร้อยละ 83.33 ส่วน
การแจง้ทีมงานระบาดวิทยา เม่ือมีการระบาดของโรคในโรงเรียน ร้อยละ 63.33โรงเรียนมีการให้บริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียนทุกระดบัชั้นร่วมกบัทีมดูแลสุขภาพนกัเรียนจากโรงพยาบาลร้อยละ 60 และโรงเรียนอีกร้อยละ 40 ท าโครงการ
บริการตรวจสุขภาพพิเศษจากบริษทัเอกชน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมทิี ่1 แสดงลกัษณะการใหบ้ริการในหอ้งพยาบาลของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

2. ขั้นตอนการให้บริการ  
ในการให้บริการห้องพยาบาล เม่ือมีการเจ็บป่วยให้นักเรียนแจง้คุณครูประจ าชั้นเพื่อน าส่งห้องพยาบาล

พบว่า มีการปฏิบติัร้อยละ 88.33 เม่ือมาถึงห้องพยาบาลให้นักเรียนลงช่ือในสมุดบนัทึกสถิติการใชบ้ริการ มีนักเรียน
ปฏิบติั ร้อยละ 95 จากนั้นคุณครูพยาบาลจะสอบถามประวติัการแพย้า ปฏิบติัร้อยละ 55 และให้สอบถามประวติัโรค
ประจ าตวัดว้ย ปฏิบติัร้อยละ 60 เม่ือมีการซักประวติัเสร็จคุณครูจะบนัทึกขอ้มูลการให้ยาในสมุดบนัทึกสถิติและสมุด
สุขภาพประจ าตวันกัเรียน ด าเนินการร้อยละ 68.33 คุณครูมีการจ่ายยาหรือท าแผลให้กบันกัเรียนคิดเป็น ร้อยละ 98.33 
ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมทิี ่2  แสดงร้อยละของโรงเรียนท่ีมีขั้นตอนการใหบ้ริการหอ้งพยาบาล 
 

จากการสังเกตระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์รูปแบบในการปฏิบัติตามขั้นตอน             
การใหบ้ริการหอ้งพยาบาลในโรงเรียน สามารถแบ่งรูปแบบการใหบ้ริการในหอ้งพยาบาลไดเ้ป็น 3 รูปแบบดงัน้ี  

รูปแบบท่ี 1: การบริการเตม็รูปแบบ ร้อยละ 55 
ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือมีการเจบ็ป่วย นกัเรียนแจง้คุณครูประจ าชั้นเพื่อส่งหอ้งพยาบาล 
ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือมารับบริการหอ้งพยาบาล  ใหผู้ป่้วยลงช่ือในสมุดบนัทึกสถิติการใชบ้ริการ 
ขั้นตอนท่ี 3 สอบถามผูป่้วยเก่ียวกบัประวติัการแพย้า ช่ือยา อาการท่ีแพแ้ละประวติัโรคประจ าตวั 
ขั้นตอนท่ี 4 บนัทึกขอ้มูลการใหย้าในสมุดบนัทึกสถิติและสมุดสุขภาพประจ าตวันกัเรียน 
ขั้นตอนท่ี 5 ครูพยาบาลจ่ายยาหรือท าแผลใหก้บัผูป่้วย     

รูปแบบท่ี 2: การบริการบางส่วน ร้อยละ 43.33 
ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือมีการเจบ็ป่วย นกัเรียนแจง้คุณครูประจ าชั้นเพื่อส่งหอ้งพยาบาล 
ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือมารับบริการหอ้งพยาบาล  ใหผู้ป่้วยลงช่ือในสมุดบนัทึกสถิติการใชบ้ริการ 
ขั้นตอนท่ี 3 ครูพยาบาลจ่ายยาหรือท าแผลใหก้บัผูป่้วย     

รูปแบบท่ี 3: การบริการไม่เป็นรูปแบบ ร้อยละ 1.67 
ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือเจบ็ป่วย นกัเรียนมาหอ้งพยาบาลเอง 
ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือมารับบริการหอ้งพยาบาล  ใหผู้ป่้วยลงช่ือในสมุดบนัทึกสถิติการใชบ้ริการ 
ขั้นตอนท่ี 3 นกัเรียนหยบิยาเองหรือท าแผลเอง    

 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 3 
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แผนภูมทิี ่3 แสดงร้อยละของโรงเรียนท่ีมีรูปแบบขั้นตอนบริการต่างๆ 
 
3. ความรู้ของครูพยาบาล 

ดา้นความรู้ของครูพยาบาล พบว่า ครูพยาบาลส่วนมากไม่ไดจ้บการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยตรง  คิดเป็นร้อยละ 99.21 แต่ส่วนใหญ่คุณครูพยาบาลไดรั้บการอบรมเร่ืองการใชย้าและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
คิดเป็น ร้อยละ 76.67 และไม่เคยอบรม ร้อยละ 23.33 เน่ืองจากเป็นครูพยาบาลท่ีมารับหนา้ท่ีใหม่ 

4. การจัดการด้านยาในห้องพยาบาล 
4.1 การวางแผน 

ในการจดัการดา้นยาในการวางแผนและการจดัท าบญัชีรายการยา พบว่า โรงเรียนท่ีมีแผนจดัซ้ือยา 
จ านวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95 โดยใชง้บประมาณหมวดบริหารงานทัว่ไป แต่โรงเรียนอีกจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือยา ผูบ้ริหารมีนโยบายให้ประสานงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ
สนบัสนุนยาจากโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. จึงไม่มีขอ้มูลงบประมาณการจดัซ้ือในแผนงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน  

ในส่วนการจัดท าบัญชีรายการยาของโรงเรียน จ านวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.33 ไม่มีบัญชี
รายการยา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.67 จ านวนรายการยาน้อยท่ีสุด 5 รายการ จ านวนรายการยามากท่ีสุด 40 
รายการ จ านวนรายการยาเฉล่ีย 15.98 (4.84)  

4.2 การจัดซ้ือจัดหา 
ในส่วนของการจดัซ้ือจดัหายา งานพสัดุโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือยา จ านวน 45 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 75 ครูห้องพยาบาลเป็นผูจ้ดัซ้ือ จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ในการจดัซ้ือยาจะมีการก าหนดวา่จะซ้ือยาปี
ละ 1 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง หรือหมดแลว้ค่อยซ้ือ จากการศึกษา พบว่า โรงเรียนซ้ือยาปีละ 2 คร้ัง จ านวน 40 แห่ง ร้อยละ 
66.67 โรงเรียนท่ีซ้ือยาปีละ 1 คร้ัง มีจ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 และโรงเรียนท่ียาหมดแลว้ค่อยซ้ือ จ านวน 4 
แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 6.67 ในการจดัซ้ือยามีงบประมาณจาก 2 แหล่งคืองบประมาณของโรงเรียน และการบริจาค พบวา่
โรงเรียนใช้งบประมาณโรงเรียนจัดซ้ือยา จ านวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33 และโรงเรียนได้รับบริจาคจาก
โรงพยาบาลหรือรพ.สต.จ านวน 4 แห่ง ร้อยละ 6.67 ในแต่ละปีมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือยา พบว่าไดรั้บ
งบประมาณมูลค่านอ้ยท่ีสุด 1,000 บาท และ มูลค่ามากท่ีสุด 30,000 บาท แหล่งท่ีจดัซ้ือยา ส่วนใหญ่เป็นร้านขายยา 54 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 ซ้ือยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.33 ซ้ือยา
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จากโรงพยาบาล 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67 และซ้ือยาจากแหล่งอ่ืนๆ ร้านขายเคร่ืองเขียนหรือร้านช า  อีก 6 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 10 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  แสดงการจดัการดา้นยา การวางแผน และการจดัซ้ือจดัหายา 
 

 

 
 

การจัดการด้านยาในโรงเรียน จ านวน  (n = 60) ร้อยละ 

1. การวางแผน     
1.1 แผนจดัซ้ือยา     
      มี 57 95.00 
      ไม่มี 3 5.00 
1.2  บญัชีรายการยา     
       มี 53 88.33 
      ไม่มี 7 11.67 
1.3 รายการยาในโรงเรียน     
      รายการยาต ่าสุด 5   
      รายการยาสูงสุด 40   
      รายการยาเฉล่ีย 15.98 (4.84)   
2. การจัดซ้ือจัดหายา     
2.1 ผูจ้ดัซ้ือจดัหายา       
   งานพสัดุโรงเรียน 45                75.00 
   งานอนามยัโรงเรียน (ครูพยาบาล) 16 25.00  
2.2 แหล่งงบประมาณ     
   งบประมาณโรงเรียน  57 95.00 
   เงินบริจาค 3 5.00 
  งบประมาณท่ีไดรั้บเฉล่ีย (บาท) 6,467 (4,847)   
2.3 ความถ่ีในการซ้ือยา     
      ปีละ 1 คร้ัง 16 26.67 
      ปีละ 2 คร้ัง 40 66.67 
      หมดแลว้ค่อยซ้ือ 5 8.33 
2.4 แหล่งท่ีจดัซ้ือจดัหายา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)     
      ร้านขายยา 
      ร้านขายเคร่ืองเขียน ร้านช า 

54 
6 

90.00 
10.00 

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล  11 18.33 
       โรงพยาบาล  4 6.67 
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4.3 การเกบ็รักษาและส ารองยา 
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัร้อยเอด็ทั้งหมด 60 แห่ง จากการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์จดัเกบ็

ยา พบวา่ โรงเรียนท่ีมีตูเ้กบ็ยาพร้อมใชง้านส าหรับใหบ้ริการผูป่้วย จ านวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 โรงเรียนมีการเกบ็
รักษายาในหอ้งพยาบาลท่ีความเหมาะสม ร้อยละ 71.43  

ประเดน็ท่ีมีการเกบ็รักษาท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ หอ้งมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก, ตูย้ามีความมัน่คง มีกุญแจ
ปิดตูย้า ป้องกนัยาสูญหาย, มีชั้นวางยาท่ีสะอาดไม่เป็นสนิม, มีการจดัวางยาเป็นหมวดหมู่ชดัเจนและไม่วางยาบนพื้น
โดยตรง ร้อยละ 98.33, 86.67, 81.67, 81.67 และ 80 ตามล าดบั  

ประเด็นท่ีควรมีการพฒันา ไดแ้ก่ การจดัตูย้าให้ห่างจากหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกนัแสงแดดและ
ความช้ืนมีโรงเรียนท่ีจัดได้เหมาะสม จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 และในห้องพยาบาลควรมีการติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหไ้ดม้าตรฐานการเกบ็รักษายาท่ีดี จึงควรจดัเกบ็ยาไวใ้นอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
เซลเซียส มีโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4   
 

 
 

แผนภูมทิี ่4  แสดงร้อยละของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีเกบ็รักษายาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

นอกจากน้ีควรมีการส ารองยาในห้องพยาบาลในจ านวนท่ีเหมาะสม ครูพยาบาลควรเก็บยาท่ียงัไม่ได้
ใชแ้ยกเก็บในตูเ้ก็บยาส ารอง โดยจะเป็นคนละตูก้บัตูย้าท่ีให้บริการ โดยการส ารองยาจ าเป็นจะตอ้งค านวณอตัราใชใ้ห้
เพียงพอต่อการให้บริการ เน่ืองจากก าหนดไวต้ามแผนงบประมาณในการจดัซ้ือของแต่ละโรงเรียน ในการส ารวจคร้ังน้ี
มีโรงเรียนท่ีมียาไม่ครบตามบญัชีรายการยา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15  มีโรงเรียนท่ีมียาไม่เพียงพอต่อการใช้
จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 เน่ืองจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารไดท้ าหนงัสือราชการขอความอนุเคราะห์
ยาจากโรงพยาบาลเป็นคร้ังคราว   

4.5 การบันทึกข้อมูลการใช้บริการของห้องพยาบาล 
จากการส ารวจการบนัทึกขอ้มูลห้องพยาบาล พบวา่ คุณครูพยาบาลส่วนใหญ่มีการบนัทึกอาการป่วย

ของนักเรียนท่ีมาใช้บริการ จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.33 มีการบนัทึกขอ้มูลการใชบ้ริการของห้องพยาบาล 
จ านวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีการบนัทึกยาและเวชภณัฑท่ี์ใชจ้ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33  
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ขอ้มูลท่ีครูพยาบาลมีการบนัทึกน้อย ไดแ้ก่ ขอ้มูลการบนัทึกการตรวจสอบยาหมดอายุ จ านวน 20 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  ขอ้มูลประวติัโรคประจ าตวั จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ขอ้มูลการติดตามหรือส่ง
ต่อผูป่้วย จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.33  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 5 
 

 
 

แผนภูมทิี ่5 แสดงร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลการใชบ้ริการของหอ้งพยาบาล 
 

5. ความคิดเห็นของคุณครูพยาบาลต่อการจัดการด้านยาและยากลุ่มเส่ียงทีพ่บในห้องพยาบาลของโรงเรียน 
ในการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคุณครูพยาบาลในการด าเนินงานการ

จดัการดา้นยาในโรงเรียน ด าเนินการวิจยัในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จ านวน 60 แห่งโดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูพยาบาลจากโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด รวมทั้งส้ิน 60 คน โดยการสุ่มคุณครูพยาบาลแบบบงัเอิญ  (accidental sampling) โรงเรียน
ละ 1 คน  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิงและเพศชาย ร้อยละ 98.33และ1.67 
ตามล าดบั มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี อายุเฉล่ีย 47 ปี ระดบัการศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 
ร้อยละ 73.33 และ 26.67 ตามล าดบั มีประสบการณ์ในการท างานในห้องพยาบาลในท่ีท างานน้ี  เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 
10 ปี ร้อยละ 71.67 ท างานในห้องพยาบาลในช่วงระยะเวลา 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.33 ท างานในห้องพยาบาล
ในช่วงระยะเวลา 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 และท างานดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลมากกวา่ 30 ปีข้ึนไป ร้อยละ 3.33                   
เคยเขา้รับการอบรมความรู้เร่ืองยา ร้อยละ 76.67 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 23.33 และมีคุณครูพยาบาลท่ีเขา้อบรมความรู้เร่ือง
การปฐมพยาบาลและการใช้ยา คร้ังล่าสุดเม่ือ 1 ปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 65 ผ่านการอบรมเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ คิดเป็น       
ร้อยละ 5 และเคยผ่านการอบรมมากกว่า 3 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 และยงัพบว่ามีคุณครูพยาบาลท่ีไม่เคยเขา้ร่วม
การอบรมเลย คิดเป็น ร้อยละ 23.33 ซ่ึงเป็นคุณครูพยาบาลคนใหม่ท่ีเพิ่งไดรั้บมอบหมายงานให้ดูแลรับผิดชอบห้อง
พยาบาลแทนคุณครูพยาบาลคนเดิมซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีอ่ืนหรือท าหนา้ท่ีแทนคุณครูท่ีจะเกษียณในปีน้ี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของคุณครูในหอ้งพยาบาลของโรงเรียน 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n=60) ร้อยละ 

1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 
2. อายุเฉลีย่ (ปี)  
   อายรุะหวา่ง 
3. ระดบัการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
4. ระยะเวลาที่ท างานในห้องพยาบาล 
        นอ้ยกวา่ 10 ปี 
        10-20 ปี 
        21-30 ปี 
        มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 
5. ประสบการณ์การอบรมความรู้เร่ืองยา 
        เคย 
        ไม่เคย 
6. การอบรมคร้ังล่าสุด 
        ไม่เคย 
        1 ปี 
        2 ปี 
        3 ปีข้ึนไป 

 
1 

59 
47  

20-60 ปี 
 

44 
16 

 
43 
11 
4 
2 
 

46 
14 

 
14 
39 
3 
4 

 
1.67  
98.33  

- 
 

 
73.33 
26.67  

 
71.67  
 18.33  
6.67  
3.33  

 
76.67  
23.33  

 
23.33  
65.00 
5.00 
6.67 

 
ผลการสัมภาษณ์ครูส่วนใหญ่ใหข้อ้คิดเห็นดา้นยาเป็นไปในแนวทางดงัน้ี 
ด้านงบประมาณ พบว่า มีการจดัสรรงบประมาณมาใช้ในการจดัซ้ือยาตามสัดส่วนของเงินสนับสนุนของ

นกัเรียนในแต่ละปี  ซ่ึงพบวา่ งบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขนาดเลก็   
 “บางปีไม่มงีบประมาณ ต้องหาเงินซ้ือเอง หรือไปขอบริจาคจากโรงพยาบาลใกล้โรงเรียน” 
 “จัดซ้ือยาจากงบของโรงเรียน แต่ปลายเทอมยาไม่พอ ต้องไปขอเบิกจากอนามยั” 

 “โรงเรียนได้งบมาจัดซ้ือยาจากศิษย์เก่า” 
 “ปีนีไ้ม่มงีบต้องท าหนังสือไปขอเบิกยาจากอนามัย” 

ด้านการจัดซ้ือ  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุเป็นผูด้  าเนินการจัดซ้ือยา แต่มีบางแห่งท่ีครู
พยาบาลจดัซ้ือเอง 

“ครูเสนอเร่ืองขึน้ไปให้พัสดเุป็นคนจัดซ้ือยา” 
“ผอ. ให้พัสดจัุดซ้ือยา ครูมหีน้าท่ีแค่เสนอรายการยาท่ีต้องการ” 
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“ครูส่งใบเสนอซ้ือยาไปท่ีพัสดใุห้ด าเนินการ” 
“ครูน่ีแหละ เป็นคนไปซ้ือ พอดีรู้จักกับน้องเภสัช” 

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จากการสังเกต  พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่มีการใหบ้ริการตามล าดบัขั้นตอน                
ตั้งแต่การซกัประวติั ถามอาการ ประวติัการใชย้า การแพย้า และมีการบนัทึกขอ้มูลในสมุดทะเบียน  แต่พบวา่มีส่วนนอ้ย
ท่ีคุณครูใหน้กัเรียนหยบิยาและท าแผลเอง 
 ด้านการเกบ็รักษายา  จากการสังเกต พบวา่ หอ้งพยาบาลไดม้าตรฐาน มีการหอ้งพยาบาลเป็นสัดส่วน อากาศ
ถ่ายเทไดดี้  มีการจดัเกบ็ยาเป็นหมวดหมู่ เกบ็ยาในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่วางยาบนพื้น มีการส ารองยา
เพียงพอแต่พบยาหมดอายใุนบางรายการ 
 ด้านการบันทึกการใช้บริการของห้องพยาบาล  พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่มีการบนัทึกการใชบ้ริการหอ้ง
พยาบาลแต่ไม่พบบนัทึกการตรวจสอบยาหมดอาย ุไม่มีการบนัทึกขอ้มูลประวติัแพย้าและโรคประจ าตวั 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

ในการศึกษาน้ีพบว่าการให้บริการห้องพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการท่ีหลากหลาย การจดัการดา้นยาใน   
หอ้งพยาบาล ยงัไม่มีมาตรฐานและรูปแบบท่ีชดัเจน แมว้า่จะมีการอบรมระดมความคิดเร่ืองกรอบยาโรงพยาบาลไปแลว้ 
แต่ยงัพบยาอนัตรายและยาเส่ือมคุณภาพจ านวนมาก และ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั พบปัญหายาหมดอายุและ
เส่ือมสภาพในชั้นวางยา สาเหตุเกิดจากการไม่มีระบบตรวจสอบยาหมดอายุของยาในแต่ละเดือน และมีการหยิบยา            
ท่ีหมดอายุทีหลังมาใช้ก่อนควรใช้หลัก first expire first out ยาท่ีหมดอายุก่อนหยิบใช้ก่อน ควรก าหนดกรอบยา                
ระดบัจงัหวดัเพื่อเป็นเกณฑอ์า้งอิงในการจดัซ้ือยาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นุชรินทร์ (2556) ท่ีวา่ “ทุก
โรงเรียนมียาหมดอายแุละยาเส่ือมสภาพไวบ้ริการอยูท่ี่ชั้นยา” ดงันั้นเพื่อเป็นการพฒันาการบริการ หอ้งพยาบาลและการ
จัดการด้านยาให้มีมาตรฐาน ควรจัดอบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานการบริการห้องพยาบาลและการจัดการด้านยาใน
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภาณุโชติ (2556) ท่ีว่า “ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการจดัการดา้นยาให้
คุณครูทุกปี”  การจดัการดา้นยาท่ีเป็นระบบควรเร่ิมตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการห้องพยาบาล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษารูปแบบการจดัการดา้นยาในประเทศสก๊อตแลนด์ (The Scottish Executive, 2000) ท่ีมีการก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีบุคลากรในการดูแลและก าหนดนโยบายระเบียบปฏิบติัการใชย้าในโรงเรียน การวางแผนและการฝึกอบรมผูดู้แล 
รวมถึงการส่งมอบยา นอกจากน้ีควรมีการจดัการดา้นยาท่ีมีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการ จดัท าสถิติการ
ให้บริการห้องพยาบาลเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและในการจดัการด้านยาควรจดัท าแผนจดัซ้ือทุกปี 
จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอโดยใหง้านพสัดุเป็นผูจ้ดัซ้ือและควรมีการส ารองยาในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ ซ่ึงพบวา่แตกต่างจากการจดัการดา้นยาในสหรัฐอเมริกาท่ีไม่มีการส ารองยา  ในหอ้งพยาบาลของโรงเรียน
จ านวนมาก มีเพียงยาส าหรับดูแลผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน คุณครูพยาบาลมีบทบาทในการดูแลนกัเรียนท่ีน ายาประจ าตวัมา
รับประทานท่ีโรงเรียน โดยผูป้กครองตอ้งลงลายมือช่ือใบยินยอมให้ครูพยาบาลมีอ านาจตดัสินใจในการให้ยานกัเรียน
ตามใบสั่งแพทย ์(America Academy of Pediatrics, 2003)   

ขอ้เสนอแนะควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการจดัการดา้นยาท่ีดี นอกจากน้ี
ควรศึกษาถึงความคุม้ทุนในการจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้โดยตรงมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูพยาบาล และ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้
โรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขรวมทั้งเครือข่ายบริการให้การสนบัสนุนการจดัการดา้นยาในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง
และมีการจดัโครงการอบรมฟ้ืนฟูองคค์วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการใชย้าอยา่งสม ่าเสมอ 
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