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พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ปนัดดา กุลจันทร์1* อารยา ประเสริฐชัย2 และ วรางคณา จันทร์คง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะ 3) ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ 4) พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ และ 5)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่า ง ๆ กั บ พฤติ ก รรมการใช้ย าปฏิ ชี ว นะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 21 ปี ส่วนใหญ่สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมและเป็น
นักศึกษาระดับการศึกษาสูงสุดคือ ต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 2) มีระดับ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับต่ํา 3) มีคะแนนปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยู่ในระดับปานกลาง 4) คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 5) ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ จากการวิจัยครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดําเนินการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการคัดกรองข่าวสารหรือวิธีการเลือกรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต
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Antibiotic Use Behavior Among Clients in Nursing Room at King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus
Panadda Kulchan1* Araya Prasertchai2 and Warangkana Chankong3
Abstract
The objective of this research is to investigate 1) personal characteristics, 2) knowledge about
antibiotics and use of antibiotics, 3) supportive factors affecting antibiotic use, 4) antibiotics use
behaviors and 5) factors associated with behaviors of antibiotic usage among patients at KMUTNB
Prachinburi Campus. The sample was 400 clients in the nursing room at King Mongkut's University of
Technology North Bangkok Prachinburi Campus. The main research instrument included a
questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation and chisquare test. The results of the study revealed that 1) Most of the informants were female students with
an average age of 21 years from Faculty of Technology and Industrial Management. Their highest
education level was undergraduate degree. For the household monthly income, it was more than
25,000 baht, 2) Regarding the level of their knowledge about antibiotics, it was at low level, 3) The
scores of the antibiotic use behaviors were at the moderate level, 4) The scores of the factors
supporting antibiotic use behaviors were at the moderate level, 5) Factors associated with behaviors of
antibiotics were knowledge about antibiotics and supportive factors affecting antibiotic use. According to
the findings from this research, it can be recommended that the relevant agencies and departments
should arrange a campaign or a project to raise people’s awareness on the use of antibiotics. Also,
agencies and departments should provide advice about how to search for the information about
antibiotics from reliable sources on the Internet.
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1. บทนํา
สิ่งที่ พึ งปรารถนาของมนุษย์ เรื่ องหนึ่ งคงหนี ไม่ พ้ น
การไม่ มี โ รค ดั ง พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ที่ ว่ า “อโรคยา
ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”แต่แท้ที่
จริงแล้วเรื่องของภาวะเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นใน
ชีวิตมนุษย์เรา เมื่อเจ็บป่วยแล้วทุกคนก็ย่อมอยากหาย
โดยเร็ววันและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือพิการจากการ
เจ็บป่วยและเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือเมื่อบุคคลรู้สึกว่า
ตนเองมีอาการบางอย่างผิดไปจากปกติ จะมีพฤติกรรม
เกิดขึ้นหลายอย่าง พฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่า พฤติกรรม
การเจ็ บ ป่ ว ย ซึ่ ง แต่ ล ะคนย่ อ มจะต้ อ งมี พ ฤติ ก รรม
ตอบสนองที่แตกต่างกันไป แต่ด้วยความเชื่อที่ว่ายาเป็น
หนึ่งในปัจจัย 4 ที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้ คน
บางกลุ่มก็มักจะมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เรา
ยังพบอยู่บ่อยครั้งว่าได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
อยู่เป็นประจําว่าคนไทยมีอปุ นิสัยในการใช้ยารับประทาน
เกินความจําเป็นและไม่สมเหตุสมผล จนทําให้ประเทศ
ไทยต้องสั่งยานําเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนเงินปีละ
หลายหมื่นล้านบาท และอัตรานําเข้าเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี
นอกจากนี้การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลยังก่อให้เกิดการ
ดื้อยาและเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพของยาในการบําบัด
รั กษาโรคด้ วย โดยเฉพาะยากลุ่ มปฏิ ชี วนะ [1] มี การ
พบว่าประชาชนทีป่ ่วยเป็นโรคไข้หวัดและโรคหวัด ซึ่งเกิด
จากการติดเชื้อ ไวรัส ซึ่งไม่มีความจําที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ
แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่ง
หากเป็นอาการหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง
ใช้ ยาฆ่ าเชื้ อ เนื่ องจากอาจส่ งผลเสี ยมากกว่ าผลดี ต่ อ
ร่างกาย [2] สําหรับสาเหตุของการใช้ยารับประทานเกิน
ความจํ าเป็ นและไม่ สมเหตุ สมผล น่ าจะมี เหตุ ผลหลาย
ประการ แต่ที่จะเด่นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะ [3]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็น 1 ใน 2 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ซึ่ ง ห่ า งจาก
โรงพยาบาลที่ ใ กล้ ที่ สุ ด ประมาณ 10 กิ โ ลเมตร มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง และยังไม่มี
ระบบขนส่ งสาธารณะที่ เต็ มรู ปแบบ มหาวิ ทยาลั ยได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ด้ า นสุ ข ภาพ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ห้ อ ง
พยาบาลขึ้นเพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขต
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กลุ่ มผู้ ใช้ บริ การห้ องพยาบาลแบ่ งเป็ น 4 กลุ่ มหลั ก ๆ
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และอื่น ๆ (รปภ.
แม่ บ้ าน ผู้ ประกอบการร้ านค้ า) โดยมี สั ดส่ วนผู้ มาใช้
บริการสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 70.00 ได้แก่ กลุ่มนั กศึกษา
รองลงมาเป็น เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และอื่น ๆ ตามลําดับ
นักศึกษาที่ทําการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่มีการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะมีการ
ดูแลตนเองได้ไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับการศึกษาของ
วิลาวัณย์ [4] ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอาการเจ็บคอ
บาดแผลสะอาด ท้ องร่ วง ได้ พบว่ า เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่
สายวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดั บ 0.05 ซึ่งเท่ากั บว่ าสาขาวิชามีความสั มพันธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา โดยที่คณะ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทําให้นักศึกษามีความรู้
ความตระหนักในการดูแลและปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุ ขภาพของตนเองมากยิ่ งขึ้ นก็ เป็ นได้ หรื อแม้ แต่ การ
ศึกษาของวิไลวรรณ [5] ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย บางประการกั บ พฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพของ
นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ พบว่ าคณะที่ เรี ยนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ประกอบกั บจากการที่ ผู้ วิ จั ยมี หน้ าที่ ในการ
ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพยั ง พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารยั ง มี
พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมอยู่ หลายประการ อาทิ นํ ายาปฏิ ชี วนะของ
ตนเองไปให้เพื่อนที่มีอาการคล้ายกันรับประทาน ส่งผล
ให้ ตนเองรั บประทานยาไม่ ครบตามคํ าสั่ งแพทย์ หรื อ
แม้แต่หยุดยาปฏิชีวนะเองเมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้น เป็นต้น
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะทําให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ทําให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องและ
ไม่ ส มเหตุ ส มผล ว่ า แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว มี ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ มี
ความสัมพันธ์เพื่อที่จะนํามาวางแผนและปรับให้เข้ากับ
บริ บ ทของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
โครงการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และ
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หมายรวมถึงการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการ
รั กษาโรคติ ดเชื้ อต่ าง ๆ ในที่ นี้ ศึ กษายาปฏิ ชี วนะชนิ ด
รับประทานเท่านั้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
2.2 เพือ่ ศึกษาความรู้เกีย่ วกับยาปฏิชวี นะและการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของผูใ้ ช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
2.4 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้
บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
2.5 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยาปฏิชีวนะ
และปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
3.2 ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยา
ปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3.3 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา

_20-0823(001-240).indd 121

ปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใช้ บริ การห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีจํานวน
2,609 คน คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ Epi info version 7 ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความแม่นยําที่ยอมรับได้คือ 50% ได้
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 335 คน และทํ า การสุ่ ม
ตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratitfied Sampling)
การสุ่ มแบบแบ่ งชั้ น หรื อแบ่ งเป็ นพวก ๆ เป็ นการจั ด
หน่วยต่าง ๆ ของประชากรที่มีลักษณะเหมือนกันเอาไว้
ในกลุ่มเดียวกัน [6] แบ่งจํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ออกตามจํ า นวนกลุ่ ม ประชากร โดยใช้ สั ด ส่ ว นของ
ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง
ตารางที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคณะ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการห้ อง
พยาบาล (ปีการศึกษา 2559)
สังกัด
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม
4. อาจารย์และเจ้าหน้าที่
รวม

จํานวน
ประชากร (คน)
431
184
1,822

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)
55
24
234

172
2,609

22
335

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แ ก่ เพศ อายุ สั ง กั ด อาชี พ การเป็ น นั ก ศึ ก ษาหรื อ
บุคลากร ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ของครอบครัวโดย
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของคําถามเป็นแบบ
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เลื อกตอบและ/หรื อเติ มคํ าลงในช่ องว่ างที่ กํ าหนด มี
จํานวน 11 ข้อคําถาม
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีลักษณะเป็น
คําถามปลายปิด เป็นแบบเลือกตอบใช่ กับ ไม่ใช่ โดยผู้
ศึกษาได้ทําการประยุกต์จากการศึกษาเอกสารวิชาการ
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะในโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร มีบาดแผลและ
หลักการใช้ยาทั่ว ๆ ไป จํานวน 21 ข้อ คิดเป็น 21 คะแนน
โดยการให้ คะแนนเป็ นตอบถู ก 1 คะแนน ตอบผิ ด 0
คะแนน แปลผลคะแนนหรือแบ่งความหมายระดับคะแนน
เพื่ อวั ดระดับความรู้ โดยนํ าคะแนนมาแจกแจงความถี่
ร้อยละ เปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินความรู้แบบอิงเกณฑ์
แบ่งเป็น 3 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิ ชี วนะ มี ลั กษณะเป็ นคํ าถามปลายปิ ด เป็ นแบบ
เลือกตอบใช่ กับ ไม่ใช่ โดยผู้ศึกษาได้ทาํ การประยุกต์จาก
การศึกษาเอกสารวิชาการ และทบทวนวรรณกรรม ที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ จํานวน 11 ข้อ
คิดเป็ น 11 คะแนน โดยการให้ คะแนนเป็ นตอบถู ก 1
คะแนน ตอบผิ ด 0 คะแนน แปลผลคะแนนหรื อแบ่ ง
ความหมายระดับคะแนนเพื่อวัดปัจจัยสนับสนุนที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยนําคะแนนมาแจก
แจงความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินความรู้
แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติเป็นประจํา
โดยผู้ ศึ กษาได้ ทํ าการประยุ กต์ จากการศึ กษาเอกสาร
วิชาการ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบ
ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 ชุด ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยกลุ่มประชากร
ดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ
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อัลฟ่าของของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient)
ซึ่งคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป นําผลการวิเคราะห์
ที่ได้จากการทดลองใช้เครื่องมือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่ อตรวจสอบปรั บปรุ งข้ อคํ าถาม ให้ มี ความสมบู รณ์
เหมาะสมอีกครั้งก่อนจะนําไปใช้จริง โดยมีค่าความเชือ่ มัน่
(reliability) จากการทดสอบแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s α
Coefficient) เท่ากับ 0.812
4.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 8 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 และเพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้เปิดทําการรอรับข้อมูลผ่าน
ระบบ Google From ให้มากกว่าจํานวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการ ถึงแม้ว่าคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน 335 คน จากโปรแกรม Epi info version 7 แต่
ได้รับการตอบกลับจํานวน 400 ชุด (ตอบกลับผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต) ผู้วิจัยจึงตัดสินใจใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํ านวน 400 คน เพื่ อป้ องกั นความคลาดเคลื่ อนของ
งานวิจัยให้มากที่สุด
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้ จากการจั ดเก็ บและนํ ามา
ประมวลผล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป
กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ดังนี้
4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ในการวิเคราะห์ข้ อมูลเชิ งพรรณนา จะใช้ ค่ า
ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะการเป็นนั กศึ กษาหรื อ
บุคลากร รายได้ของครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้ค่าเฉลี่ย
(Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบาย
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ปัจจัยสนันสนุนที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชี วนะและพฤติ กรรมการใช้ ยา
ปฏิชีวนะ
4.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ ChiSquare (2) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะการเป็นนักศึกษาหรือ
บุคลากร รายได้ของครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
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ใช้ยาปฏิชีวนะและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะ ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคือผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.70
อายุเฉลี่ย 21.30 ปี มีอายุระหว่าง 18-23 ปี เป็นส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 91.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รวมคณะบริหาร
ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ) คิดเป็นร้อยละ 66.20 ซึ่ง
เป็ น ไปตามที่ ไ ด้ จ ากการแบ่ ง โดยใช้ สั ด ส่ ว นของกลุ่ ม
ประชากร ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 92.70 ในด้าน
การศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.70 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่มากกว่า
25,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.00
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการ
เจ็ บป่วยแล้วไปรั บการรั กษาที่ สถานพยาบาล จํานวน
264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และในจํานวนนี้มีจํานวน
44 คน ได้รับยาปฏิชีวนะกลับมารับประทานที่บ้านคิดเป็น
ร้อยละ 16.70 และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาปฏิชีวนะ จํานวน 400 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซึ่งยาปฏิชีวนะที่กลุ่มตัวอย่างได้รับประทาน
พบว่าเป็น Amoxicillin (อะมอกซิซิลลิน) มากที่สุด
จํานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 อีกร้อยละ 30 เป็น
การรับประทานยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ และจากการ ศึกษา
ยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาปฏิชีวนะซื้อยามาจาก
ร้ายขายยาเองสูงถึง 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อีก
ร้อยละ 76 แบ่งเป็นไม่ระบุ ใช้ยาเหลือจากที่บ้าน ใช้ยา
เหลือของเพื่อน และรับยาจากสถานพยาบาลตามลําดับ
5.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและ
การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
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ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาลมีความรู้
อยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 67.80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.10
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน) โดยมีคะแนนต่ําสุด
อยู่ ที่ 8 คะแนน และมี คะแนนสู งสุ ดอยู่ ที่ 15 คะแนน
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความรู้ถูกต้องมากที่สุด คือ อาการ
แพ้ยาปฏิชีวนะที่พบบ่อย ได้แก่ มีผื่นคันบริเวณผิวหนัง
หน้าและปากบวม หากมีอาการดังกล่าวควรหยุดยาและ
รีบไปพบแพทย์ทันที และสาเหตุสําคัญที่ทําให้เชื้อโรคดื้อ
ยาเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องและขนาดยาต่ํา
กว่าขนาดการรักษาที่ได้ผล ร้อยละ 95.50 เท่ากันทั้งสอง
ข้อคําถาม ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบไม่ถูกหรือมีความรู้
ที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ หากเจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายกัน
กับครั้งก่อนสามารถใช้ยาปฏิชีวนะตัวเดิมที่เหลือจากการ
เจ็บป่วยครั้งที่แล้วได้ ร้อยละ 94.00
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละ ผลรวมของคะแนนความรู้
เกี่ ย วกั บ ยาปฏิ ชี ว นะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ ง
พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับความรู้
ระดับสูง
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ระดับปานกลาง
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป)
ระดับต่ํา
(มีความรู้ถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60)

จํานวน
ร้อยละ
(คน)
0 0.00
129 32.20
271 67.80

5.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เมื่อพิจารณาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขต
ปราจีนบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มี
คะแนนปั จจั ยสนั บสนุ นที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรมการใช้ ยา
ปฏิ ชี วนะอยู่ ในระดั บปานกลาง ร้ อยละ 70.00 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะเท่ากับ 6.70 (จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน)
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โดยมีคะแนนต่ําสุดอยู่ที่ 4 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด
อยู่ที่ 10 คะแนน
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละผลรวมของคะแนน ปัจจัย
สนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ ใช้ บริ การห้ องพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับปัจจัยสนับสนุน

จํานวน
ร้อยละ
(คน)
69 17.20

ระดับดี
(มีปัจจัยฯถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ระดับปานกลาง
280 70.00
(มีปัจจัยฯถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป)
ระดับต่ํา
51 12.80
(มีปัจจัยฯถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60)

5.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้
บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในภาพรวม พบว่า
ผู้ใช้บริการห้องพยาบาลมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะเท่ากับ 37.90 (จากคะแนน
เต็ม 51 คะแนน) โดยมีคะแนนต่ําสุดอยู่ที่ 29 คะแนน
และมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 47 คะแนน
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละ ผลรวมของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขต
ปราจีนบุรี
ระดับพฤติกรรม
ระดับสูง
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ระดับปานกลาง
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป)
ระดับต่ํา
(มีความรู้ถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60)
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จํานวน
ร้อยละ
(คน)
112 28.00

5.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะ และความรู้เรื่องการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว
กั บพฤติ กรรมการใช้ ยาปฏิ ชี วนะของผู้ ใช้ บริ การห้ อง
พยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในตัวแปรที่มีระดับการวัด
แบบกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบไคล์ สแคว์ (Chi-Square
test) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ครอบครัว กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.004)
มี ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยสนั บสนุ นที่ มี ผลต่ อ
พฤติ กรรมการใช้ ยาปฏิ ชี วนะกั บพฤติ กรรมการใช้ ยา
ปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.000)
จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ปัจจัยพบได้ว่าปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี
ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ งไว้ ซึ่งต่างจาก ความรู้ กั บ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
และปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้องพยาบาลที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รายละเอียด
ตามตารางที่ 5

275 68.80
13

3.20
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลความรู้
เรื่ องยาปฏิ ชี วนะและความรู้ เรื่ องการใช้ ยา
ปฏิชีวนะ ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ ยาปฏิ ชี วนะกั บพฤติ กรรมการใช้ ยา
ปฏิ ชี ว นะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตัวแปร
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้ครอบครัว
ระดับคะแนนความรู้
คะแนนปัจจัยสนับสนุนที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

2 P - Value
0.019
0.889
1.389
0.499
0.829
0.363
0.829
0.363
4.801
0.091
8.337 0.004*
52.915 0.000*

6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ ใช้ บริ การห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี นบุ รี มี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้องเท่าที่ควร จากการ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองจากร้าน
ขายยาสูงถึงร้อยละ 24.00 ใช้ยาปฏิชีวนะที่เหลือจาก
ที่บ้านร้อยละ 14.00 รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหลือ
จากเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 11.50 ซึ่งสอดคล้องกับบทความ
ของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจําเดือน มีนาคม 2555 [7] ได้รายงานสถานการณ์
เชื้ อดื้ อยาในประเทศไทยว่ า เชื้ อดื้อยาเป็ นปั ญหาทาง
การแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยสาเหตุ ของเชื้ อดื้ อยา
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม
เกิดจากเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมีการซื้อยามารับประทาน
เองจากร้านขายยา และบางครั้ง รับประทานไม่ครบตาม
ขนาดที่เหมาะสมกับการรักษาโรค โดยเมื่ออาการดีขึ้นก็
หยุดรับประทานยา เพราะคิดว่าหายป่วยแล้ว หรือใช้ยา
ขนาดที่แรงเกินไป และไม่ได้ปรึกษาเภสัชกร หรือเมื่อ
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แพทย์ สั่ งยาให้ รั บประทาน แต่ เมื่ ออาการดี ขึ้ นก็ หยุ ด
รับประทานยาเอง ไม่รับประทานต่อให้ครบขนาดตามที่
แพทย์สั่ง ส่งผลให้เชื้อโรคดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ไม่เพียง
เท่านี้ พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิ ทยาเขตปราจี นบุ รี ยั ง
สอดคล้องกับธิดา [8] เปิดเผยว่าปัญหาความไม่ปลอดภัย
จากการใช้ยาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
ของตัวผู้ป่วยว่าอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง หรือความเชื่อแบบผิด ๆ ของผู้ใช้ยา อาทิ
การนํายาของคนอื่นมาใช้ ด้วยความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนบ้าน
หรือคนในบ้านเดียวกัน เมื่อฟังว่ามีอาการเหมือนกันก็ขอ
ยาที่เพื่อนใช้มาทดลองใช้บ้าง โดยรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ว่า
อาการที่ เหมื อนกั นนั้ นอาจมาจากสาเหตุที่ ต่ างกั น ซึ่ ง
นอกจากโรคไม่หายแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาหรือ
เกิดอาการข้างเคียงจากยาอีกด้วย
6.2 ปัจจัยด้านความรูข้ องผูใ้ ช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
เมื่อพิจารณาระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะ
และการใช้ยาปฏิชีวนะ พบได้ว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความรู้อยู่ในระดับต่าํ ซึ่งสอดคล้อง
กับอรอุมา [9] ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของประชาชนตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับต่ํา การที่ระดับความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี มี
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ใน
ระดับต่ํา น่าจะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็น
นักศึกษาที่เรียนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งอาจจะขาดความรู้ในแง่สุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุรีรัตน์ [10] ที่ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ที่ พ บว่ า คณะที่ ศึ ก ษามี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปได้ว่าคณะหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจส่งผลทําให้นักศึกษามี
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ความความรู้ความตระหนักในการดูแลตนเองมากกว่า
คณะหรือสาขาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ
และอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้ระดับความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี
มี ความรู้ เกี่ ยวกั บยาปฏิ ชี วนะและการใช้ ยาปฏิ ชี วนะ
อยู่ในระดับต่ํา อาจจะเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยแบบสอบถามผ่ า นระบบ Google
Form ผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัว
แบบสอบถามแต่ ไ ม่ ส ามารถสอบถามผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ได้
เพราะเป็ น การตอบแบบออนไลน์ ผ่ า นระบบ ดั ง นั้ น
จึงควรมีการเก็บข้อมูลแบบคู่ขนาน กล่าวคือทั้งระบบ
ออนไลน์และแบบลงพื้นทีโ่ ดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลกลับมา
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
6.3 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิ ชี วนะของผู้ ใ ช้ บริ ก ารห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขต
ปราจีนบุรี
มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะ ในด้ า นการได้ รั บ คํ า แนะนํ า จากบุ ค ลากร
สาธารณสุข ข้อที่ว่าเมื่อพบบุคลากรทางสาธารณสุขท่าน
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําของบุคลากรทาง
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี
แต่ที่ดูน่ากังวลคือ มีปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะในเชิงลบมากที่สุด คือ ท่านมักจะสืบ
ค้นข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต/เว็ปไซต์/
โซเชียลเน็ตเวิร์ค บ่อยครั้ง มากกว่าการติดตามข่าวสาร
ทางสุขภาพที่ประกาศจากทางส่วนราชการร้อยละ 76.50
นั่นหมายความว่า จริงอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างอาจจะปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําของบุคลากรทางสาธารณสุข
ถึงร้อยละ 94.00 แต่ก็มีถึงร้อยละ 76.50 ที่ให้ความสําคัญ
กับข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต/เว็ปไซต์/
โซเชียลเน็ตเวิร์คบ่อยครั้งมากกว่าการติดตามข่าวสารทาง
สุขภาพที่ประกาศจากทางส่วนราชการ สอดคล้องกั บ
แนวคิ ดการศึ ก ษาของบงกชรั ตน์ และปั ญจราศี [11]
กล่าวว่ามีการคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2017 จะมียอด
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลกมากขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
48% ของประชากรทั่ ว โลก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม ของ
ปริ ม าณฐานข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
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จํ า นวนข้ อ มู ลมหาศาลเหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อมู ล ทั้ ง หมดที่ มี
ประโยชน์และสามารถเชื่ อถือได้ เนื่องจากไม่ ได้มี การ
กํากับดูแลและควบคุมคุณภาพของเนื้อหาข้อมูลที่อยู่บน
อินเตอร์เน็ต ผู้คนทั่วไปสามารถเขียนและแบ่งปันบทความ
โดยไม่มีการกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ทําให้มีข้อมูลที่บิดเบือนของ
ผู้แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
พบว่า ไม่มี ความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจั ยส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ครอบครัว กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
ผู้ ใ ช้ บริ ก ารห้ อ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยารัตน์ [12] ศึกษาปัจจัย
ที่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองล่อง
จั งหวั ดลํ าพู น พบว่ า เพศมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง และ
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศุภลักษณ์ [13] ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลสร่างโศก อําเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ
ห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี พบว่ า มี ค วาม
สัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้ บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิ ทยาเขตปราจี นบุ รี ซึ่ ง
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สอดคล้องกับสุวัฒน์ และมัณฑนา [3] ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของผู้ รั บ บริ ก าร ใน
โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ และเป็นปัจจัยที่มีอํานาจ
ทํานายพฤติกรรมมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการใช้ ยาปฏิ ชี วนะกั บพฤติ กรรมการใช้ ยา
ปฏิ ชี วนะของผู้ ใ ช้ บริ ก ารห้ องพยาบาล มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขต
ปราจีนบุรี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ วิ ทยาเขตปราจีนบุ รี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับจิรชัย และคณะ [14]
ได้ศึกษาการศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิ ชี ว นะของผู้ รั บ บริ ก ารในร้ า นยาชุ ม ชนจั ง หวั ด
ปทุมธานี ซึ่งพบว่า การที่เคยได้รับคําแนะนําการใช้ยา
ปฏิชีวนะ เมื่อไปใช้ บริการสถานบริการสุขภาพมี ผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
รวมไปถึงการศึกษาของสุรีรัตน์ และสมเกียรติ [15] ศึกษา
พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่าการได้รบั ข่าวสาร
ด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะยับยั้ง
หรือส่งเสริมให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 จากปัจจัยด้านความรู้ที่เราพบได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะและการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับต่ํา โดยเฉพาะในประเด็นที่คิด
ว่าหากเจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายกันกับครั้งก่อนสามารถ
ใช้ยาปฏิชีวนะตัวเดิมที่เหลือจากการเจ็บป่วยครั้งที่แล้วได้
ซึ่งสูงถึงร้อยละ 94 ส่งผลให้คะแนนพฤติกรรมในการใช้
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ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง กอปรกับกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่อาจจะขาดความรู้ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพควรดําเนินการจัด
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
และการใช้ เพื่อปรับแนวคิด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
7.1.2 จากปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ ยาปฏิ ชี วนะ ทั้ งในแง่ การได้ รั บ คํ าแนะนํ า จาก
บุคลากรสาธารณสุข และในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล สิ่งที่ควร
จะดําเนินการต่อไปคงหนีไม่พ้นในแง่การส่งเสริมและให้
ความรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
และการคั ดกรองข่ าวสารหรื อวิ ธี การเลื อกรั บรู้ ข้ อมู ล
ข่าวสารที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาที่มีการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในแต่ละวิทยาเขต ว่ามีความแตกต่างในแง่ความรู้เรื่องยา
ปฏิชีวนะและการใช้ยาปฏิชีวนะว่าแตกต่างกันหรือไม่
7.2.2 ควรมีการศึกษาหาอํานาจทํานายระหว่าง
ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะและการใช้ยา
ปฏิชีวนะ และปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะ ว่าปัจจัยใดมีอํานาจในการทํานายสูงกว่าใน
เรื่องของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
7.2.3 ควรมีการวิจยั ว่า การดําเนินการจัดโครงการ
ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะและการใช้ยาปฏิชีวนะแบบใด
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทต่างกัน เช่น
ระหว่างการจัดโครงการให้ความรู้ที่มีการบรรยายโดย
วิทยากร หรือการจัดทําสื่อออนไลน์ แล้วมีการประเมินผล
ด้วยคะแนนวัดความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รวม
ไปถึง การวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบโครงการนั้น ๆ เป็นต้น
8. เอกสารอ้างอิง
[1] P. Tuntian, "Characteristics of self-medication
in Thai people," Journal of Hematology
transfusion Medicine, vol. 19, no. 4, pp. 309315, 2009. (in Thai)

9/11/2563 BE 17:31

128

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 2 May – August, 2020

[2] Food and Drug Administration, "Antibiotics,"
2001. [Online]. Available: https://oryor.com/
oryor_miniweb/knowledge_detail.php?cat=
2&id=8. [Accessed 18 july 2016]. (in Thai)
[3] S. Porisutiwutiporn and M. Hemchayat,
"Influencing Factors of Antibiotics Use
Behavior of Clients in Khlung Hospital,
Chantaburi," The Journal of Prapokklao
Hospital Clinical Medical Education, vol. 31,
no. 2, pp. 27-114, 2014. (in Thai)
[4] W. Aunruean and D. Saensom, "Behavior of
KKU students on antibiotics use in sore
diarrhea," KKU Institutional Research Journal,
vol. 3, no. 3, pp. 221-232, 2015. (in Thai)
[5] W. Chongraksat, "Relationship between
some factors and health behavior of Chiang
Mai University students," Master thesis,
Faculty of Education, Graduate College,
Chiang Mai University, 2005. (in Thai)
[6] T. SilpJaru, Research and Analysis of
Statistical Data with SPSS. (15th edition),
Nonthaburi: SA PRINTING MASTER
PRODUCTS, 2008. (in Thai)
[7] National
Antimicrobial
Resistance
Surveillance, Thailand (NARST) National
Institute of Health Of Thailand, Department
of Medical Sciences, "Executive Summary of
Resistance Disorders in Thailand," 1996.
[Online]. Available: http://nih.dmsc.moph.
go.th/login/showimgpic.php?id=4. [Accessed
20 july 2016]. (in Thai)
[8] T. Ningsanon, "Common Unprotected Drug
Behaviors in Thais," 2010. [Online].
Available: http://www1.si.mahidol.ac.th/km
/node/403. [Accessed 2 june 2016]. (in Thai)
[9] O. Intanongluck, "Antibiotic behavior of
villagers in Wiang subdistrict Muang district
Payao Province," Self study Master of Public

_20-0823(001-240).indd 128

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Health Degree Program, Faculty of
Medicine, Phayao University, 2013. (in Thai)
S. Rongruang and S. Suknuntapong, "Health
Promoting Behavior among University
Students in Prince of Songkla University
Pattani Campus," Journal of Behavioral
Science, vol. 17, no. 1, pp. 109-123, 2011.
(in Thai)
B. Phobthaworn and P. Punnachaiya,
"Argument Quality and its Source Credibility
Effect Customer’s Decision to Use
Information from WebBoard as to Which
Products or Services to Choose from," Journal
of Information System in Business (JISB),
vol. 1, no. 1, pp. 102-118, 2015. (in Thai)
K. Keawwandee, W. Siriswang and G.
Katunyu, "Health Promotion Hospital
Wiangnonglong District Lamphun Province,"
Master thesis, Faculty of Education, Nakhon
Sawan Rajabhat University, 2015. (in Thai)
S. Sukpaiboon, "Antibiotics use behavior of
patients in Srangsoke Ban Mo District.
Saraburi Province," in The 3rd Nation
conference and Research Presentation
“Toward The Second Decade : Sustainability
Knowledgement on Research Integration,
Nakhon Ratchasima, 2016. (in Thai)
J. Mongkolchaipat and e. a. , "The Study of
Customer’s Knowledge and Behavior in
Using Antibiotics at Community Drug Store
in Pathum Thani Province," Journal of
Eastern Asian Studies, vol. 6, no. 2, pp. 91100, 2012. (in Thai)
S. Rongruang and S. Suknuntapong, "Health
Promoting Behavior among University
Students in Prince of Songkla University
Pattani Campus," Journal of Behavioral
Science, vol. 17, no. 1, pp. 109-123, 2011.
(in Thai)

9/11/2563 BE 17:31

