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บทคัดย่อ

การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการดื้อยาจุลชีพ การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษา
พยาบาล และปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลจ�ำนวน 215 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบ
ทดสอบและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นล�ำดับขั้น
ผลการวิจัยพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 54.88) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.95, SD=0.73) การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ
สมผลของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก (M=3.84, SD=0.53) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
เพิม่ ตัวแปรเป็นล�ำดับขัน้ พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถร่วมกัน
ท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตปิ ระมาณ
ร้อยละ 13 (Adj. R2=.129,p<.05) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้
มากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (B=.258, t=3.719, p<.05) รองลงมา คือ
อายุ(B=.169, t=2.427, p<.05)
วิทยาลัยพยาบาลควรพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรอบรมระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นการใช้
ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถน�ำความรูด้ า้ นการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสม
ผลไปประยุกต์ในการดูแลตนเอง ผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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Abstract

Inappropriate antibiotic use is a major contributing factor of antimicrobial resistance. This
descriptive research aimed to examine knowledge, the rational antibiotic use practice, and factors
predicting the rational antibiotic use among nursing students at Prachomklao College of Nursing
Phetchaburi province. Two-hundred and fifteen nursing students were randomly stratified to the study.  
The research instruments consisted of the test and the questionnaire. Descriptive statistics, the Pearson
correlation coefficient, and stepwise multiple regression were used to analyze data.
The results revealed that two-quarters of the sample (54.88%) had knowledge about the
rational antibiotic use at the “moderate” level M=2.95, SD=0.73). The rationale antibiotic use practice
scores were at the “high” level (M=3.84, SD=0.53). Results of stepwise multiple regression analyses showed that knowledge about the rational antibiotic use and age together explained almost 13%
(Adj. R2=.129, p<.05) of the variance in the rational antibiotic use. Knowledge about the rational
antibiotic use (B=.258, t=3.719, p<.05), and age (B=.169, t=2.427, p<.05) were statistically significant
predictors of the rational antibiotics use.
Our findings also suggest that nursing colleges should develop the rational antibiotic use
learning program or short course for improving nursing students’ knowledge and the rational
antibiotic use practice. Ultimately, nursing students can take care of themselves and therefore apply
their knowledge to care for their patients and communities.
Keywords: Predicting factors, Knowledge, Rational antibiotic use, Nursing Students
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บทน�ำ

การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็น
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การดื้ อ ยาจุ ล ชี พ และ
กลายเป็นปัญหาส�ำคัญของโลก(Brahma, Marak,
& Wahlang, 2012) ซึ่งพบปัญหาการบริหารยา
ทั้งด้านขนาดยา ช่วงเวลา ข้อบ่งใช้และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่สูง (Kshirsagar, 2016) ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีการคาดการณ์ขแนวโน้มของค่า
ใช้จ่ายในการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลท�ำให้ปริมาณ
การใช้ยาเพิ่มสูงขึ้นคือ การที่คนไทยเข้าถึงยามาก
ขึ้นจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มโรค
ที่ต้องการการรักษาต่อเนื่องรวมทั้งโรคเอดส์ และ
กลุ่มประชากรสูงอายุที่ไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ส�ำหรับ
ปัจจัยที่มีผลท�ำให้ยามีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยาใหม่
และยาที่ มี สิ ท ธิ บั ต ร และการขึ้ น ราคายาตาม
สถานะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิด
จากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม เกินความจ�ำเป็น
และกระบวนการตลาดทีข่ าดจริยธรรม โดยพบการ
บริโภคยาอย่างไม่เหมาะสมและเกินความจ�ำเป็น
ในทุกระดับ ทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน การใช้ยาในชุมชนโดยเฉพาะยาที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาสเตียรอยด์ ยา
ชุด การบริโภคยาของคนไทยสูงถึง 144,500 ล้าน
บาท โดยส่วนหนึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจาก
การครอบครองยาเกินจ�ำเป็นถึงประมาณ 2,370
ล้านบาทต่อปี และใช้จา่ ยงบประมาณมากถึง 4,000
ล้านบาท ในการผลิตและน�ำเข้ายาที่ยังมีข้อสงสัย
ต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2559)
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ปี พ.ศ. 2559 ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง
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ด�ำเนินการส่งเสริม “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”
เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยา
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มกี ารก�ำหนดเป็นแผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา
ที่ 15 ที่เน้นการพัฒนาระบบ และการตระหนัก
รู ้ แ ก่ ทุ ก คนที่ อ ยู ่ ใ นวงจรการใช้ ย า (กระทรวง
สาธารณสุข,2559) การใช้ยาเป็นเรื่องที่สัมพันธ์
กับระบบสาธารณสุขอื่นๆ จึงต้องพิจารณาปัจจัย
หลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ ทัง้ การขึน้ ทะเบียน การควบคุมการกระ
จ่ายยา และการใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชน
ตลอดจนถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยาและประชาชน การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล คือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะ
สมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะ
สมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่
เหมาะสมและมีคา่ ใช้จา่ ยต่อชุมชนและผูป้ ว่ ยน้อย
ที่สุด (WHO, 1985) สอดคล้องกับค�ำจ�ำกัดความ
ตามคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา
หลักแห่งชาติ ที่กล่าวถึง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป็ นการใช้ ย าโดยมี ข ้ อ บ่ งชี้ เป็ นยาที่ มีคุ ณ ภาพ
มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อ
ถื อ ได้ ให้ ป ระโยชน์ ท างคลิ นิกเหนื อ กว่ า ความ
เสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม
คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้ยาใน
ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี ด้วยวิธีการ
ให้ยา สมรรถนะที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากร
สุขภาพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใน
การดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล คือ การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยให้
ความร่วมมือในการรักษา มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง อันส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
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รักษา อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของอาการอัน
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ drug interaction
ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย จนอาจ
ถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ โดยยึดแนวทางในการด�ำเนินการ
พัฒนาที่ส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1) คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�ำบัด มีบทบาทหลักในการ
ก�ำหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการด้าน
ยาให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก 2) ฉลากยา ที่ให้ข้อมูลอย่าง
เพี ย งพอแก่ ผู ้ ใ ช้ 3) เครื่ อ งมื อ ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ค�ำแนะน�ำการใช้
ยาในกลุ่มโรคต่างๆ การคัดเลือกยา 4) การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ป่วย 5) การใช้ยาในคนสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์
สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคตับ โรคไตเรื้อรัง และ
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นตามที่สถานพยาบาลก�ำหนด
และ 6) จริยธรรมในการสั่งใช้ยา (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2559)
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข มีวทิ ยาลัยพยาบาลในสังกัด จ�ำนวน 30
แห่ง ซึ่งกลุ่มบุคลากรพยาบาลเหล่านี้จะไปปฏิบัติ
งานในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่ ว ไป และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ
ต�ำบล เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต้อง
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อให้ได้บุคลากรตรง
กับความต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับ
เคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�ำลัง
คนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการ
ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึง่ ซึง่ มีทงั้ นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น พบว่า คะแนน
เฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ  สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังมี
ความรู้น้อยและไม่ตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผล (กานนท์ อังคณาวิศัลย์ และ
คณะ, 2555) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล พบว่า อายุและ
ระดับการศึกษารวมทัง้ การได้รบั ค�ำแนะน�ำในการ
ใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของผู้รับบริการในโรงพยาบาล (สุวัฒน์
ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา เหมชะญาติ, 2557)
แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ใ นนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยตรง
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลนับเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วน
ช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชน และจะ
ส�ำเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพที่
ใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากที่สุดในระบบสุขภาพ ดัง
นัน้ การศึกษาว่านักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ อย่างไร จะช่วยให้
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาใน
การน�ำความรู้ไปปรับพฤติกรรมของประชาชน
ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้ต่อไป
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุ รี เป็ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลหนึ่ ง ในสั ง กั ด
สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว
การศึกษาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นประเด็น
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ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนา
รูปแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพือ่
การผลิตก�ำลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและรองรับความต้องการของ
ระบบสุขภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สมมุติฐานการวิจัย

อายุ ระดับชั้นปี ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะ สามารถท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลก (WHO,
1985) และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของ
ประเทศไทย (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ, 2553) เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)
หมายถึง การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับปัญหา
สุขภาพ ใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
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รายด้ ว ยระยะเวลาการรั ก ษาที่ เ หมาะสม และ
มีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด (WHO,
1985) และเป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐาน
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินกิ เหนือกว่าความ
เสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม
คุ ้ ม ค่ า ตามหลั ก เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข
ไม่เป็นการใช้ยาซ�้ำซ้อนค�ำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา
เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้น
ตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา โดยใช้
ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี
ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้อง
ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการ
รั ก ษาที่ เ หมาะสม ผู ้ ป ่ ว ยให้ ก ารยอมรั บ และ
สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
(คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ,
2553) ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านจุลชีพใช้ในการ
รักษาอาการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะ
ของร่างกาย หากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องจะส่งผลให้
เกิดการดือ้ ยาหรืออันตรายอย่างอืน่ เช่น การแพ้ยา
การท�ำลายอวัยวะ เช่น ตับถูกท�ำลาย ไตวายจน
เสียชีวิตได้ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ส มผล ในการวิ จั ย นี้ จึ ง
สนใจศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
อย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทาง
เดินหายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ
แผลเลือดออกทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบ
บ่อย และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าอายุและระดับการศึกษารวมทั้งการได้รับค�ำ
แนะน� ำ ในการใช้ ย าปฏิ ชีว นะมี ผ ลต่ อ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของผู้รับบริการใน
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โรงพยาบาล (สุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงก�ำหนด
โรงพยาบาล
(สุ ว, 2557)
ฒั น์ ปริแต่สุยทงั ธิไม่วฒ
ุ พิพบการศึ
ร และมั
ณฑนา
เหมชะญาติ
, 2557)
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น ปี ที่ 1-4
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ยทีบเ่ กีการใช้
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งสมเหตุวสนเป็
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ยั นี้ จึงกํสามผล
หนดตัสรุวแปรที
ึกษา คือ ปั จดจัในการวิ
ยส่ วนบุจคัยคล
ษาระดั
มาแล้
ความรู
้และชีวนะอย่
ได้ดังาภาพที
่ 1 สมผล และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
ได้แศึก่กอายุ
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งสมเหตุ
ประสบการณ์
างกันในการใช้
ยาปฏิ
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อย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลของ
นักศึกษาพยาบาล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจยั การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวิธีการวิจยั ดังนี้
จึงก�ำ่กหนดขนาดกลุ
าง 215 คน และก�ำณหนด
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ระดับ ความคลาดเคลื
่อนที่ยอมรั บ (Exclusion
แทนที
การแยกอาสาสมั
ครวิจยั ออกจากโครงการ
นักศึ่ลกาป่ษาที
่ลาป่อลากิ
วยหรืจ อ
่เก็บางดั
ข้องมูแสดงในตารางที
ล รายละเอียดจ�่ ำ1นวนประชากร
5 น%ที่เและระดั
ความเชื่อยดจํ
มั่นานวนประชากรและกลุ
95 % ได้กลุ่ม ในวั่มนตัทีวอย่
ลากิจได้ในวั
ก็บข้อมูลบรายละเอี
และกลุ
่มตัวาอย่
างดังแสดงในตารางที
ตัวตารางที
อย่างจ�ำ่นวน
196 าคน
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ม่อตัาจวอย่างนั
1 แสดงจํ
นวนประชากรและกลุ
กศึกษาจํ
แนกตามระดั
บชั้นปี ่ 1
ถูกคัดออกของการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 10
ระดับชั้นปี
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1
2
3
4

จํานวนประชากร
(คน)
80
141
96
81

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
43
76
52
44
20/6/2562

8:28:55

ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาพยาบาลเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)
จากนักศึกษาทุกชั้นปี และเลือกตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่
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49 อ
แทนที่ เกณฑ์การแยกอาสาสมัครวิจยั ออกจากโครงการ
(Exclusion
criteria)
คือof Nusing,
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กศึกษาที่ลาป่ วยหรื
Vol. 25 No. 1 January - June 2019
ลากิจในวันที่เก็บข้อมูล รายละเอียดจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1
่มตัวอย่างนั
ตารางที่ ตารางที
1 แสดงจํ่ 1านวนประชากรและกลุ
บชั้นปี บชั้นปี
แสดงจ�ำนวนประชากรและกลุ
่มตักวศึอย่กาษาจํ
งนักาแนกตามระดั
ศึกษาจ�ำแนกตามระดั
ระดับชั้นปี
1
2
3
4
รวม

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบ
ความรู้และแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เป็ น ข้ อ ค� ำ ถาม
ประเภทเลือกตอบ คือ เพศ ชั้นปี โรคประจ�ำตัว
ประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน
ที่ ผ ่ า นมา และสาเหตุ ข องการรั บ ประทานยา
ปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 25 ข้อ โดยให้
เลือก 3ค�ำตอบ คือ ถูก ผิด และไม่แน่ใจ ซึ่งเนื้อหา
ประกอบด้วย ความหมาย ความส�ำคัญ และความ
รูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในการ
รักษาโรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน และ
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียง 1
ค�ำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าค�ำตอบ
ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ส่วนตอบผิดหรือไม่แน่ใจ ให้
0 คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม 25 คะแนน
หรือร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดังนั้น
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จํานวนประชากร
(คน)
80
141
96
81
398

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
43
76
52
44
215

ค่าคะแนนเฉลี่ยในการแบ่งระดับความรู้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง มีการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิรต์ (Likert Scale) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ ใน
เชิงบวก 10 ข้อ และเชิงลบ 10 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ
มีตวั เลือกให้เลือก 5 ตัวเลือกคือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ 
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ปฏิบัติ ค่อนข้างบ่อย ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติเป็นบาง
ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย โดยมีการให้คะแนนของ
ระดับพฤติกรรม ดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ 
ให้ 5 คะแนน
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติบ่อย
ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ Best & Kahn
(2006) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมากที่สุด
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
1. การหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล และแบบประเมินตนเองเกี่ยว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบ
ด้วยเภสัชกร 2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่มีความ
รู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 1 ท่าน ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความสอดคล้องระหว่าง
ข้ อ ค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Item objective
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congruence: IOC) หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำน�้ำหนัก
ในแต่ละข้อค�ำถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ .89
โดยก� ำ หนดว่ า ถ้ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งรายข้ อ
มากกว่า 0.5 ถือว่ารายการข้อค�ำถามข้อนัน้ สามารถ
น�ำไปใช้ได้ แต่ถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อน้อย
กว่า0.5 ผูว้ จิ ยั จะตัดทิง้ หรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�ำไปใช้
2. การหาความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยว
กับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และ
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 คน จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปหาค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ (Reliability) โดยแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล ค�ำนวณหาค่าคูเดอร์ริชาร์ดสัน
เท่ากับ .65 และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล ค� ำ นวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .80
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ PCKCN REC 17/2561 ผู้วิจัยยึดหลักการ
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยตระหนั ก ถึ ง
สิทธิส่วนบุคคลในการสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
หลังจากเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดแล้วจึงติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมการวิจัย
ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย วิ ธี ด� ำเนิ น การ
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วิ จั ย และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยและ
ถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้อง
แจ้งเหตุผล การรายงานผลการวิจัยจะไม่ระบุชื่อ
และรายงานผลสรุปในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากหน่ ว ย
งานและประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจยั และขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลและผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัยในแต่ละชั้นปี
จการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบ
ทดสอบและแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยความรู้และ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
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พยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
พยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Multiple regression

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั น�ำเสนอตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1) ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ
96.7 ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ
ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 25.1 อายุเฉลี่ย 20.40 ปี (S.D.
1.97) ส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 18-20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 58.14 ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว ร้อยละ 96.3
มีประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมา ร้อยละ 60 ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การป่วย เป็นคออักเสบ ร้อยละ 57.26 รองลงมา
คือ ท้องเสีย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดังตารางที่
1
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2019ร้อยละ 57.26 รองลงมา คือ ท้องเสี ย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที
จ�ำนวนและร้
อยละข้
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คะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย า (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) จ�ำนวน 118 คน คิดเป็น
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดย ร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู้ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยูใ่ นระดับ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.95, S.D.=073) (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ�ำนวน 47 คน คิดเป็น
ปานกลาง
กลุ่ม้เกีตั่ยววกั
อย่าบงส่
วนใหญ่
วกับการใช้
ยาปฏิ
นะอย่างสมเหตุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู
การใช้
ยา มีความรู
ร้อยละ้เกี่ย21.86
รายละเอี
ยดดัชีวงตารางที
่ 2 สมผล
อยูใ่ นระดั
ปานกลาง
(คะแนนเฉลี
2.51-3.50)
จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู ้
ปฏิชวี บนะอย่
างสมเหตุ
สมผลอยู่ยใ่ นระดั
บปานกลาง
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.86 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที
่ 2 จํ่ 2านวนและร้
อยละของคะแนนเฉลี
่ยความรู
้เกี่ยเ้ กีวกัย่ วกั
บการใช้
ยาปฏิ
ชีวชนะอย่
างสมเหตุ
สมผลของ
ตารางที
จ�ำนวนและร้
อยละของคะแนนเฉลี
ย่ ความรู
บการใช้
ยาปฏิ
วี นะอย่
างสมเหตุ
สมผลของ
ศึกษาพยาบาล
(n=215)
นักนัศึกษาพยาบาล
(n=215)
  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนกั ศึกษาตอบถูก
มากที่สุด คือ อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่ ผืน่ คันบริ เวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุดยาทันทีและมา
พบแพทย์จาํ นวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาํ เป็ นอาจทําให้เชื้อ
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เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลทีม่ นี กั ศึกษา
ตอบถูกมากที่สุด คือ อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่
ผืน่ คันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุด
ยาทันทีและมาพบแพทย์จ�ำนวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ
โดยไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้เชื้อดื้อยาจ�ำนวน 182 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.40 และความรู้เกี่ยวกับการใช้

53

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนักศึกษาตอบ
ถูกน้อยทีส่ ดุ คือ การมีไข้สงู เพียงอย่างเดียวไม่ควร
รับประทานยาปฏิชวี นะ จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.80 รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อ
โรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบจ�ำนวน
53 คนคิดเป็นร้อยละ 24.70 ยาปฏิชวี นะทีผ่ สมแล้ว
ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นข้างผนังตูจ้ ำ� นวน 69 คนคิดเป็น
ร้อยละ 32.10 ตามล�ำดับรายละเอียดดังตาราง ที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
(n=215)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ถูกต้อง
     จ�ำนวน      ร้อยละ

1. ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ไม่มีผลต่อเชื้อไวรัส
2. ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบ
3. การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัสช่วยให้โรคจากเชื้อไวรัสหรือภูมิแพ้หายได้เร็วขึ้น
4. การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้เชื้อดื้อยา
5. การใช้ยาปฏิชีวนะอาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ เช่น เชื้อราในช่องปาก
6. ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
7. อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่ ผื่นคันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุดยาทันที
และมาพบแพทย์
8. ยาปฏิชีวนะที่ให้รับประทานก่อนอาหาร ควรกินก่อนอาหารทันทีเพื่อให้การดูดซึมยา
ได้ดีขึ้น
9. ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการรักษา
10. สาเหตุส�ำคัญของการดื้อยา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องและขนาดต�่ำกว่าขนาดรักษา
11. การผสมยาปฏิชีวนะแบบผงชนิดรับประทานส�ำหรับเด็ก ควรใช้น�้ำสะอาดหรือน�้ำต้มสุก
ที่เย็นแล้วผสม
12. ยาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นข้างผนังตู้
13. หากมีไข้ ไอ และน�้ำมูกใส ควรเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันที
14. การมีน�้ำมูกข้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองเพียงอย่างเดียว เป็นข้อบ่งชี้ของ
การรับประทานยาปฏิชีวนะ
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
(n=215) (ต่อ)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ถูกต้อง
     จ�ำนวน      ร้อยละ

15. การมีไข้สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
16. โรคหวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและจ�ำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
17. หากมีไข้สูงร่วมกับเจ็บคอมากและมีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่บวมแดง
ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
18. ผู้ป่วยท้องเสียที่มีอาการอาเจียนเด่นมักเป็นโรคอาหารเป็นพิษ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
19. อุจจาระร่วงส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
20. การรักษาอุจจาระร่วงที่ไม่มีการติดเชื้อ สิ่งส�ำคัญคือ การให้สารน�้ำหรือเกลือแร่ทดแทน
ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยา
21. ผู้ป่วยที่อุจจาระร่วงและไม่มีไข้ ควรให้รับประทานยาปฏิชีวนะ
22. ผู้ป่วยที่บาดแผลเกิดภายใน 6 ชั่วโมง แล้วไปรักษา ถือว่ายังไม่ติดเชื้อ ไม่จ�ำเป็น
ต้องให้ยาปฏิชีวนะ
23. ผู้ป่วยมีบาดแผลถูกตะปูต�ำที่เท้า ควรได้รับยาปฏิชีวนะ
24. ผู้ป่วยมีแผลถลอกจากการหกล้มที่หัวเข่าประมาณ 0.5 เซนติเมตร ไม่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
25. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลสุนัขกัดที่เท้า ขนาด 1 เซนติเมตร ควรได้รับยาปฏิชีวนะ

2) การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย การใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
อยู่ในระดับมาก (M=3.84 S.D.=053) ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ อ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยา
ก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบชนิด สรรพคุณ
และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง (M=4.35, S.D.=0.83)
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ เมือ่ ได้รบั ยาปฏิชวี นะ

25

1.indd 54

49
96
163

22.80
44.70
75.80

103
73
173

47.90
34.00
80.20

135
80

62.80
37.20

165
130
167

76.70
60.50
77.70

ท่านรับประทานตามค�ำแนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่าง
เคร่งครัด (M=4.30, S.D.=0.78) อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ท่านรับประทานยาปฏิชวี นะ
ก่ อ นอาหารอย่ า งน้ อ ย 15 นาที ถึ ง ½ ชั่ ว โมง
เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี (M=3.10, S.D.=1.23) ท่าน
เก็บยาปฏิชวี นะทีเ่ หลือไว้ใช้ครัง้ ต่อไปเมือ่ มีอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยแบบเดี ย วกั น (M=3.33, S.D.=1.33)
รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล(n=215)
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
1. เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�ำแนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
2. ท่านอ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยาก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบชนิด
สรรพคุณและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
3. ท่านตรวจสอบวันหมดอายุของยาปฏิชีวนะทุกครั้งก่อนใช้ยา
4. หากมีอาการผื่นคัน ลมพิษหรือแพ้ยา ท่านหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีและกลับไป
พบแพทย์
5. ท่านขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้ท่าน แม้จะได้รับการแจ้งว่าไม่จ�ำเป็นต้องใช้
6. ท่านหยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเอง เมื่อพบว่าอาการดีขึ้น แม้ว่ายังรับประทาน
ไม่ครบตามแพทย์สั่ง
7. เมื่อแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะมารับประทานแล้ว 1-2 วัน อาการไม่ดีขึ้น
ท่านจะเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาหรือซื้อยาที่มีความแรงของยาเพิ่มขึ้นมารับประทาน
8. ท่านเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น
9. ท่านเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่อรับประทานยาแล้วอาการไม่ทุเลา
10. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนอาหารอย่างน้อย 15 นาทีถึง ½ ชั่วโมง
เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี
11. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจบครบตามจ�ำนวนวันที่แพทย์สั่งแม้ว่า
อาการจะดีขึ้นแล้ว
12. ท่านสังเกตลักษณะยาปฏิชีวนะว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ก่อนใช้ยา
13. ท่านเก็บยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด ความร้อนและความชื้น
14. ท่านเก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน
15. เมื่อท่านมีไข้ร่วมกับมีน�้ำมูกใสท่านเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการ
หายเร็วขึ้น
16. เมื่อท่านเป็นเริ่มเจ็บคอ และสังเกตว่าตนเองมีคอแดง ท่านจะดื่มน�้ำอุ่นและพักผ่อน
อย่างเพียงพอก่อนพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะ
17. ท่านดื่มเกลือแร่และรับประทานอาหารอ่อนๆโดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ
เมื่อถ่ายอุจจาระเหลว ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน ไม่มีมูกและไม่มีไข้
18. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากอาหารเป็นพิษ
19. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเมื่อมีบาดแผลเลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
20. ท่านน�ำยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดมาบดหรือเทผงยาออกเพื่อโรยแผล
เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น
                                          รวม
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M

SD

ระดับ

4.30 0.78
4.35 0.80

มาก
มาก

4.25 0.95
4.27 1.08

มาก
มาก

4.10 1.32 มาก
3.40 1.17 ปานกลาง
3.90 1.24

มาก

4.25 1.13 มาก
4.28 1.12 มาก
3.10 1.23 ปานกลาง
3.68
3.82
3.70
3.33
3.44

1.01 มาก
1.01 มาก
1.33 มาก
1.33 ปานกลาง
1.28 ปานกลาง

3.69 1.05

มาก

3.73 1.06

มาก

3.44 1.32 ปานกลาง
3.62 1.29 มาก
4.06 1.38 มาก
3.84 0.53

มาก
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3) ปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม
ตัวแปรเป็นล�ำดับขั้นพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถ
ร่วมกันท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลของนักศึกษาพยาบาล ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิติประมาณร้อยละ 13 (Adj. R2=.129, p<.05)
ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�ำนายการใช้ยาอย่างสม
เหตุสมผลได้มากทีส่ ดุ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล (B=.258, t=3.719, p<.05)
รองลงมา คือ อายุ (B=.169, t=2.427, p<.05) ราย
ละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล (n=215)
ตัวแปรอิสระ

    b

  S.E  

  Beta

      t

    p

อายุ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง   .038
สมเหตุผล
ค่าคงที่

.047
.010

.019
.258

.169
3.719

2.427
.000

.016

2.321

0.366

6.350

.000

R = .359 R2 = .129 F = 15.689 p<.05
ได้ดังนี้

สามารถเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ

(การใช้ ย าอย่ า งมี เ หตุ ผ ลของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล) = 2.321 + 0.038 (ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล) + 0.047 (อายุ)
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้
Z การใช้ยาอย่างมีเหตุผลของนักศึกษา
พยาบาล = 0.258 (Z ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล) + 0.169 (Z อายุ)

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการ
วิจัยได้ดังนี้
เมื่ อ พิ จารณาผลการวิจัยพบว่ามากกว่ า
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
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ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปาน
กลางสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา
ของปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และฉัตรวดี กฤษณ
พันธุ์ (2557) ได้ส�ำรวจความรู้ด้านยาในการรักษา
ตนเองของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาใน
ระดับปานกลางและสอดคล้องกับการศึกษาของ
กานนท์ อังคณาวิศัลย์ และคณะ (2555) พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลในนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
พบว่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ  เมื่อพิจารณาราย
ข้อ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุ
สมผลที่มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือ การมีไข้
สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะ
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ทีผ่ สมแล้วควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นข้างผนังตู้ ตามล�ำดับ
สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลยังขาดความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งข้อค�ำถาม
ดังกล่าวถือเป็นความรูท้ วั่ ไปทีป่ ระชาชนควรทราบ
และเป็นประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาความรูข้ อง
นักศึกษาพยาบาลซึง่ จะเป็นบุคลากรทีมสุขภาพต่อ
ไป
ส�ำหรับคะแนนเฉลี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลพบว่า
อยู่ในระดับมาก ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลในระดับปานกลางส่งผลต่อการเลือก
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมได้ ค่าเฉลี่ยคะแนน
มากที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ อ่านฉลากยาและวิธี
การรับประทานยาก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบ
ชนิด สรรพคุณและวิธกี ารใช้ยาทีถกู ต้อง รองลงมา
คือ เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�ำ
แนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความส�ำคัญของ
หลักการบริหารยาและการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของแพทย์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
รักษาตนเองเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ย
คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ ท่านรับประทานยาปฏิชวี นะ
ก่อนอาหารอย่างน้อย 15 นาทีถึง ½ ชั่วโมง เพื่อ
ให้ยาออกฤทธิ์ รองลงมา คือ ท่านเก็บยาปฏิชีวนะ
ที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบ
เดียวกัน อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลอยู่ใน
บริบททีต่ อ้ งเข้าชัน้ เรียนหรือฝึกปฏิบตั งิ านซึง่ อาจ
ไม่สามารถจัดสรรเวลารับประทานยาก่อนอาหาร
ได้ตามแผนการรักษา ขณะเดียวกันอาจมีการเก็บ
ยาที่เหลือใช้ไว้รับประทานเนื่องจากประเมินว่า
ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
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สมเหตุสมผล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิข์ องยาและอาจเกิดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมและน�ำไปสู่ปัญหา
การดื้อยาได้
จากการที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลซึง่ มีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการใช้ยาแล้ว
ส่งผลท�ำให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของวิลาวัณย์ อุ่นเรือน และดลวิวัฒน์ แสนโสม
(2558) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในอาการ เจ็บคอ
บาดแผลสะอาด ท้องร่วงพบว่า พฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใช่สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง
นี้แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลมีค่า
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากแต่คะแนนถือว่าไม่สงู มากนัก
คือ คะแนนเฉลี่ย 3.84 สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา
พยาบาลซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาในวิชาเภสัชวิทยาแล้วแต่ยังมีความรู้ใน
ระดับปานกลางและมีคะแนนการใช้ยาปฏิชีวนะ
ทีไ่ ม่สงู มาก จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันการ
ศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาเภสัชวิทยารวมทัง้ พิจารณาความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรอบรมระยะสัน้
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ย า
ปฏิ ชีว นะอย่ า งสมเหตุ สมผล ผลการวิ เ คราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปรเป็นล�ำดับขัน้ พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
และอายุสามารถร่วมกันท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะ
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อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลได้ ดังนัน้
การที่พัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลย่อมส่ง
ผลต่อการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่า อายุส่งผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลด้วย อธิบายได้ว่า การที่ระดับอายุ
มากกว่าย่อมมีประสบการณ์ในการใช้ยาและมี
ความรู้ด้านการใช้ยามากกว่า ทั้งนี้ผู้ที่อายุมากกว่า
ส่วนใหญ่จะเรียนในชั้นปีที่สูงกว่า คือ ปี 2-4 ซึ่ง
ผ่านการเรียนวิชาเภสัชวิทยามาแล้ว และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อายุมากจะมีประสบการณ์
ในการท�ำงานในโรงพยาบาลมาก่อนและบางราย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นสาธารณสุข
มาแล้ ว สั ม พั นธ์กับ ผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลพบว่า อายุมีอิทธิพลในการท�ำนาย
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ได้มากทีส่ ดุ (ดาวรุง่ คาํ วงศ์ และทิวทัศน์ สงฆวัตร์,
2555; สุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา เหมชะ
ญาติ, 2557) นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้ยา
ยังส่งผลให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้เพิม่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลนับเป็นปัจจัยส�ำคัญของการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลผลการวิจยั ท�ำให้ได้ขอ้
เสนอแนะส�ำหรับวิทยาลัยพยาบาลว่าควรพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อพัฒนาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูแล
ตนเองได้ และที่ส�ำคัญที่สุด คือ ท�ำให้นักศึกษา
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สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างเหมาะสม
ข้ อ เสนอแนะในการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป
ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้าน
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
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