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บทคัดย่อ
	 การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการด้ือยาจุลชีพ	การวิจัย

ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษา

พยาบาล	และปัจจยัท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

พระจอมเกล้า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีกลุม่ตัวอย่างคือ	นกัศึกษาพยาบาลจ�านวน	215	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้	คือ	แบบ

ทดสอบและแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นล�าดับขั้น

	 ผลการวิจัยพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง	 (ร้อยละ	54.88)	 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง	(M=2.95,	SD=0.73)	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ

สมผลของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก	(M=3.84,	SD=0.53)	ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

เพิม่ตัวแปรเป็นล�าดับข้ันพบว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผลและอายสุามารถร่วมกนั

ท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิประมาณ

ร้อยละ	13	(Adj.	R2=.129,p<.05)	ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้

มากที่สุด	คือ	ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	(B=.258,	t=3.719,	p<.05)	รองลงมา	คือ	

อายุ(B=.169,	t=2.427,	p<.05)

	 วทิยาลัยพยาบาลควรพฒันาโปรแกรมหรือหลกัสตูรอบรมระยะส้ันเพือ่พฒันาความรูด้้านการใช้

ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ให้นกัศกึษาสามารถน�าความรูด้้านการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสม

ผลไปประยุกต์ในการดูแลตนเอง	ผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ:	ปัจจัยท�านาย,	ความรู้,	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล,	นักศึกษาพยาบาล	
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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	analy-

ses	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.
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บทน�า

	 การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็น

สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการด้ือยาจุลชีพและ

กลายเป็นปัญหาส�าคัญของโลก(Brahma,	Marak,	

&	Wahlang,	 2012)	 ซ่ึงพบปัญหาการบริหารยา

ทั้งด้านขนาดยา	ช่วงเวลา	ข้อบ่งใช้และค่าใช้จ่าย

ในการรักษาที่สูง	 (Kshirsagar,	 2016)	 ส�าหรับ

ประเทศไทยมีการคาดการณ์ขแนวโน้มของค่า

ใช้จ่ายในการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลท�าให้ปริมาณ

การใช้ยาเพิ่มสูงข้ึนคือ	การที่คนไทยเข้าถึงยามาก

ข้ึนจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ	กลุ่มโรค

ที่ต้องการการรักษาต่อเนื่องรวมทั้งโรคเอดส์	และ

กลุ่มประชากรสูงอายุท่ีไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม	

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	 พ.ศ.	 2568	ส�าหรับ

ปัจจัยท่ีมีผลท�าให้ยามีราคาเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ยาใหม่

และยาที่มีสิทธิบัตร	 และการขึ้นราคายาตาม

สถานะเศรษฐกิจ	ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิด

จากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	 เกินความจ�าเป็น	

และกระบวนการตลาดท่ีขาดจรยิธรรม	โดยพบการ

บริโภคยาอย่างไม่เหมาะสมและเกินความจ�าเป็น

ในทุกระดับ	ทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน	การใช้ยาในชุมชนโดยเฉพาะยาที่มี

ความเสี่ยงสูง	เช่น	ยาต้านจุลชีพ	ยาสเตียรอยด์	ยา

ชุด	การบริโภคยาของคนไทยสูงถึง	144,500	ล้าน

บาท	โดยส่วนหนึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจาก

การครอบครองยาเกินจ�าเป็นถึงประมาณ	 2,370	

ล้านบาทต่อปี	และใช้จ่ายงบประมาณมากถึง	4,000	

ล้านบาท	 ในการผลิตและน�าเข้ายาที่ยังมีข้อสงสัย

ต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย	 (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข,	2559)

	 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน

ปี	พ.ศ.	 2559	 ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง	

ด�าเนินการส่งเสริม	“การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”		

เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยา

อย่างมีประสิทธิภาพ	และได้มีการก�าหนดเป็นแผน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	plan)	สาขา

ที่	 15	 ที่เน้นการพัฒนาระบบ	และการตระหนัก

รู ้แก่ทุกคนที่อยู ่ในวงจรการใช้ยา	 (กระทรวง

สาธารณสุข,2559)	 การใช้ยาเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์

กับระบบสาธารณสุขอื่นๆ	จึงต้องพิจารณาปัจจัย

หลายส่วนที่เข้ามาเก่ียวข้อง	 และแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ	ท้ังการข้ึนทะเบียน	การควบคุมการกระ

จ่ายยา	และการใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชน	

ตลอดจนถึงปัจจัยต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของผู้ส่ังใช้ยาและประชาชน	การใช้ยา

อย่างสมเหตุผล	 คือ	การท่ีผู้ป่วยได้รับยาท่ีเหมาะ

สมกับปัญหาสุขภาพ	 โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะ

สมกับผู้ป่วยแต่ละราย	ด้วยระยะเวลาการรักษาท่ี

เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผูป่้วยน้อย

ท่ีสุด	 (WHO,	1985)	สอดคล้องกับค�าจ�ากัดความ

ตามคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา

หลักแห่งชาติ	ที่กล่าวถึง	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

เป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้	 เป็นยาท่ีมีคุณภาพ		

มีประสิทธิผลจริง	สนับสนุนด้วยหลักฐานท่ีเชื่อ

ถือได้	 ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความ

เส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน	 มีราคาเหมาะสม	

คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	ใช้ยาใน

ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี	ด้วยวิธีการ

ให้ยา	สมรรถนะท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงของบุคลากร

สุขภาพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใน

การดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล	คือ	การ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยให้

ความร่วมมือในการรักษา	มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง

และต่อเน่ือง	อันส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
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รักษา	 อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของอาการอัน

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ	drug	 interaction		

ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย	จนอาจ

ถงึขัน้เสียชวีติได้	โดยยึดแนวทางในการด�าเนินการ

พัฒนาท่ีส�าคัญ	6	ประการ	 คือ	1)	คณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ�าบัด	 มีบทบาทหลักในการ

ก�าหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการด้าน

ยาให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามค�าแนะน�าของ

องค์การอนามัยโลก	2)	ฉลากยา	ที่ให้ข้อมูลอย่าง

เพียงพอแก่ผู ้ใช้	 3)	 เครื่องมือท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 เช่น	 ค�าแนะน�าการใช้

ยาในกลุ่มโรคต่างๆ	การคัดเลือกยา	 4)	การสร้าง

ความตระหนักรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ

ผู้ป่วย	5)	การใช้ยาในคนสูงอายุ	 เด็ก	สตรีมีครรภ์		

สตรีให้นมบุตร	ผู้ป่วยโรคตับ	 โรคไตเรื้อรัง	 และ

ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นตามที่สถานพยาบาลก�าหนด	

และ	 6)	 จริยธรรมในการสั่งใช้ยา	 (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข,	2559)

	 สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบด้านการผลิตและพฒันาก�าลังคนด้าน

สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของกระทรวง

สาธารณสุข	มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกดั	จ�านวน	30	

แห่ง	ซึ่งกลุ่มบุคลากรพยาบาลเหล่านี้จะไปปฏิบัติ

งานในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาล

ทั่วไป	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ต�าบล	เป็นต้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย

พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต้อง

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อให้ได้บุคลากรตรง

กับความต้องการ	 และเป็นส่วนหน่ึงของการขับ

เคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�าลัง

คนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการ

ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาของ

สถาบนัอดุมศึกษาแห่งหนึง่ซึง่มท้ัีงนกัศึกษาสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น	พบว่า	คะแนน

เฉล่ียค่อนข้างต�่า	สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังมี

ความรู้น้อยและไม่ตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	 (กานนท์	 อังคณาวิศัลย์	 และ

คณะ,	 2555)	 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	พบว่า	 อายุและ

ระดับการศึกษารวมท้ังการได้รบัค�าแนะน�าในการ

ใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของผู้รับบริการในโรงพยาบาล	(สุวัฒน์	

ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	 เหมชะญาติ,	 2557)	

แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์

ความสัมพันธ ์ในนักศึกษาพยาบาลโดยตรง		

ซึ่งนักศึกษาพยาบาลนับเป็นบุคคลส�าคัญที่มีส่วน

ช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชน	 และจะ

ส�าเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพท่ี

ใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากท่ีสุดในระบบสุขภาพ	 ดัง

นัน้	การศึกษาว่านกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่ว

กับการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่	 อย่างไร	 จะช่วยให้

สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาใน

การน�าความรู้ไปปรับพฤติกรรมของประชาชน

ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้ต่อไป	

	 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	 จังหวัด

เพชรบุรี	 เป็นวิทยาลัยพยาบาลหนึ่งในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก	 ซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพดังกล่าว	

การศึกษาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

พระจอมเกล้า	 จังหวัดเพชรบุรี	 จึงเป็นประเด็น
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ส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาหลักสตูรหรอืพฒันา

รปูแบบและวางแผนการจดัการเรยีนการสอนเพือ่

การผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและรองรบัความต้องการของ

ระบบสุขภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลัยพยาบาล

พระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาป ัจจัยท�านายการใช ้ยา

ปฏิชวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

สมมุติฐานการวิจัย
	 อายุ	 ระดับชั้นปี	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะ	สามารถท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลยั

พยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย	
	 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลก	(WHO,	

1985)	 และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของ

ประเทศไทย	 (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติ,	 2553)	 เป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัย	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(rational	drug	use)	

หมายถงึ	การท่ีผูป่้วยได้รบัยาท่ีเหมาะสมกบัปัญหา

สุขภาพ	 ใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ

รายด้วยระยะเวลาการรักษาท่ีเหมาะสม	 และ	

มีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด	 (WHO,	

1985)	 และเป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้	 เป็นยาท่ีมี

คุณภาพ	มีประสทิธิผลจรงิ	สนบัสนนุด้วยหลกัฐาน

ทีเ่ชือ่ถอืได้	ให้ประโยชน์ทางคลนิิกเหนือกว่าความ

เส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน	 มีราคาเหมาะสม		

คุ ้มค ่ าตามหลัก เศรษฐศาสตร ์สาธารณสุข		

ไม่เป็นการใช้ยาซ�้าซ้อนค�านึงถึงปัญหาเชื้อด้ือยา	

เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นข้ัน

ตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา	 โดยใช้

ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู ้ป่วยในแต่ละกรณี		

ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้อง	

ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก	 ด้วยระยะเวลาการ

รักษาที่ เหมาะสม	 ผู ้ป ่วยให้การยอมรับ	 และ

สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	

(คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ,	

2553)	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านจุลชีพใช้ในการ

รักษาอาการติดเชื้อซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้กับทุกอวัยวะ

ของร่างกาย	หากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องจะส่งผลให้

เกดิการด้ือยาหรอือนัตรายอย่างอืน่	เช่น	การแพ้ยา		

การท�าลายอวัยวะ	 เช่น	 ตับถูกท�าลาย	 ไตวายจน

เสียชีวิตได้	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 ในการวิจัยน้ีจึง

สนใจศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทาง

เดินหายใจส่วนบน	อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 และ

แผลเลือดออกทั่วไปซ่ึงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีพบ

บ่อย	และปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ว่าอายุและระดับการศึกษารวมท้ังการได้รับค�า

แนะน�าในการใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของผู้รับบริการใน
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โรงพยาบาล	(สุวัฒน์	ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	

เหมชะญาติ,	2557)	แต่ยงัไม่พบการศึกษาวเิคราะห์

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ยาในนักศึกษาพยาบาล	

ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 1-4	 มีช่วงอายุท่ี

แตกต่างกัน	 มีนักศึกษาบางส่วนเป็นผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว	อาจมีความรู้และ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	 ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงก�าหนด

ตัวแปรที่ศึกษา	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 อายุ	

ระดับชั้นปี	 ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล	สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ดังภาพที่	1

	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 การวิจัยน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive	research)	มีวิธีการ

วิจัยดังนี้

	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	ประชากร	เป็น

นักศึกษาพยาบาลที่ก�าลังศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	ปีการศึกษา	2561	ในภาคการเรียน

ที	่1	จ�านวน	398	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างด้วย

ตารางส�าเร็จรูปของ	Krejcie	 และMorgan	 (1970	

อ้างถงึในบญุใจ	ศรสีถติย์นรากรู,	2553)	ซ่ึงก�าหนด

ให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร	

เท่ากับ	 0.5	 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

ได้	 5	%	 และระดับความเชื่อม่ัน	 95	%	 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	196	คน	ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่อาจ

ถูกคัดออกของการตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ	10		

 

  

โรงพยาบาล (สุวฒัน์ ปริสุทธิวฒิุพร และมณัฑนา เหมชะญาติ, 2557) แต่ยงัไม่พบการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการใช้ยาในนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มี
นกัศึกษาบางส่วนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ อาจมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ในการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล  ดงันั้นในการวิจยัน้ีจึงกาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั้นปี ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และการใชย้าปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดาํเนินการวจิยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร เป็นนกัศึกษาพยาบาลท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปี
การศึกษา  2561   ในภาคการเรียนท่ี  1 จาํนวน 398 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางสาํเร็จรูปของ  
Krejcie และMorgan (1970 อา้งถึงในบุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 2553) ซ่ึงกาํหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ี
สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5 % และระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 196 คน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีอาจถูกคดัออกของการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 10 จึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 215 คน และกาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง  (Inclusion criteria) คือ เป็น
นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี  1-4 และกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา  2561 การไดม้าซ่ึง
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified random sampling) 
จากนกัศึกษาทุกชั้นปีและเลือกตวัอยา่งแต่ละชั้นภูมิโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีการจบัฉลากแบบไม่
แทนท่ี เกณฑก์ารแยกอาสาสมคัรวิจยัออกจากโครงการ (Exclusion criteria) คือ  เป็นนกัศึกษาท่ีลาป่วยหรือ
ลากิจในวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล รายละเอียดจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี  1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาจาํแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ระดบัช้ันปี จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

1 80 43 
2 141 76 
3 96 52 
4 81 44 

รวม 398 215 

การใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   อาย ุ
   ระดบัชั้นปี 
   ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผล 

จงึก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง	215	คน	และก�าหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	 (Inclusion	 criteria)	

คือ	เป็นนกัศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ

ช้ันปีท่ี	 1-4	 และก�าลังศึกษาในปีการศึกษา	2561		

การได้มาซ่ึงตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาพยาบาล

เลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วยการสุ ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ		

(stratified	random	sampling)	จากนักศึกษาทุกช้ันปี

และเลือกตัวอย่างแต่ละชัน้ภมิูโดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่ายด้วยวธีิการจบัฉลากแบบไม่แทนท่ี	เกณฑ์

การแยกอาสาสมัครวจิยัออกจากโครงการ	(Exclu-

sion	criteria)	คือ	เป็นนักศึกษาที่ลาป่วยหรือลากิจ

ในวันท่ีเก็บข้อมูล	 รายละเอียดจ�านวนประชากร

และกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่	1	แสดงจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ�าแนกตามระดับชั้นปี

 

  

โรงพยาบาล (สุวฒัน์ ปริสุทธิวฒิุพร และมณัฑนา เหมชะญาติ, 2557) แต่ยงัไม่พบการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการใช้ยาในนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มี
นกัศึกษาบางส่วนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ อาจมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ในการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล  ดงันั้นในการวิจยัน้ีจึงกาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั้นปี ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และการใชย้าปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดาํเนินการวจิยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร เป็นนกัศึกษาพยาบาลท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปี
การศึกษา  2561   ในภาคการเรียนท่ี  1 จาํนวน 398 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางสาํเร็จรูปของ  
Krejcie และMorgan (1970 อา้งถึงในบุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 2553) ซ่ึงกาํหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ี
สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5 % และระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 196 คน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีอาจถูกคดัออกของการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 10 จึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 215 คน และกาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง  (Inclusion criteria) คือ เป็น
นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี  1-4 และกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา  2561 การไดม้าซ่ึง
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified random sampling) 
จากนกัศึกษาทุกชั้นปีและเลือกตวัอยา่งแต่ละชั้นภูมิโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีการจบัฉลากแบบไม่
แทนท่ี เกณฑก์ารแยกอาสาสมคัรวิจยัออกจากโครงการ (Exclusion criteria) คือ  เป็นนกัศึกษาท่ีลาป่วยหรือ
ลากิจในวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล รายละเอียดจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี  1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาจาํแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ระดบัช้ันปี จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

1 80 43 
2 141 76 
3 96 52 
4 81 44 

รวม 398 215 

การใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   อาย ุ
   ระดบัชั้นปี 
   ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผล 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบ

ความรู้และแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลท่ัวไป	 เป็นข้อค�าถาม

ประเภทเลือกตอบ	คือ	 เพศ	ชั้นปี	 โรคประจ�าตัว	

ประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ	6	 เดือน

ท่ีผ่านมา	 และสาเหตุของการรับประทานยา

ปฏิชีวนะในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	

	 ส่วนที่	2	แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	 เป็นแบบทดสอบ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม	

ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	 25	 ข้อ	 โดยให้

เลือก	3ค�าตอบ	คือ	ถูก	ผิด	และไม่แน่ใจ	ซึ่งเนื้อหา

ประกอบด้วย	ความหมาย	ความส�าคัญ	และความ

รูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผลในการ

รกัษาโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจส่วนบน	และ

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียง	 1	

ค�าตอบ	โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	คือ	ถ้าค�าตอบ

ถกูต้อง	ให้	1	คะแนน	ส่วนตอบผดิหรอืไม่แน่ใจ	ให้	

0	คะแนน	ผูวิ้จัยได้ใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม	25	คะแนน	

หรือร้อยละ	100	เท่ากับคะแนนเฉลี่ย	5.00	ดังนั้น	

ค่าคะแนนเฉลี่ยในการแบ่งระดับความรู้	ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.00-1.50	หมายถึง	 มีการ

ใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับน้อย

ที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

น้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	2.51-3.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

ปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	3.51-4.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

มาก

	 คะแนนเฉลี่ย	4.51-5.00	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

มากที่สุด

	 ส่วนที่	3	แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	เป็น	แบบมาตราส่วนประมาณค่า

ของลเิคร์ิต	(Likert	Scale)	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วยข้อค�าถามท้ังใน

เชิงบวก	10	ข้อ	และเชิงลบ	10	ข้อ	รวมเป็น	20	ข้อ	

มตีวัเลือกให้เลือก	5	ตวัเลือกคอื	ปฏิบตัเิป็นประจ�า	
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ปฏิบัติ	ค่อนข้างบ่อย	ปฏิบัติบ่อย	ปฏิบัติเป็นบาง

ครั้ง	 ไม่เคยปฏิบัติเลย	 โดยมีการให้คะแนนของ

ระดับพฤติกรรม	ดังนี้

	 ปฏิบัติเป็นประจ�า		 ให้	5	คะแนน

	 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย		 ให้	4	คะแนน

	 ปฏิบัติบ่อย		 	 ให้	3	คะแนน

	 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง		 ให้	2	คะแนน

	 ไม่เคยปฏิบัติเลย		 	 ให้	1	คะแนน

	 เกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาปฏิชวีนะ

อย่างสมเหตุสมผล	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ซึ่งผู้วิจัยใช้

เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ	Best	&	Kahn	

(2006)	ดังนี้

	 คะแนนเฉลีย่	1.00-1.50	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ

	 คะแนนเฉลี่ย	 1.51-2.50	หมายถึง	การใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลีย่	2.51-3.50	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	 3.51-4.50	หมายถึง	การใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก

	 คะแนนเฉลีย่	4.51-5.00	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมากที่สุด

การตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

	 1.	 การหาความตรงเชิงเน้ือหาของแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	 และแบบประเมินตนเองเก่ียว

กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบ

ด้วยเภสัชกร	2	ท่าน	และพยาบาลวิชาชีพที่มีความ

รู ้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	 1	 ท่าน	 ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Item	 objective		

congruence:	 IOC)	หลังจากนั้นผู้วิจัยน�าน�้าหนัก

ในแต่ละข้อค�าถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ	 .89	

โดยก�าหนดว่าถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ

มากกว่า	0.5	ถือว่ารายการข้อค�าถามข้อน้ันสามารถ

น�าไปใช้ได้	แต่ถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อน้อย

กว่า0.5	ผูว้จิยัจะตัดท้ิงหรือพจิารณาปรับปรงุแก้ไข

ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�าไปใช้	

	 2.	 การหาความเ ท่ียงของเครื่ อง มือ		

(Reliability)	 ผู้วิจัยน�าแบบประเมินตนเองเกี่ยว

กับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	และ

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลท่ีผ่านการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาพยาบาลท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	30	คน	จากนัน้น�าข้อมลูท่ีได้ไปหาค่าความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	 ค�านวณหาค่าคูเดอร์ริชาร์ดสัน

เท่ากับ	 .65	และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	 ค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ	.80

	การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	

	 ก า ร วิ จั ย น้ี ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก	

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	 จังหวัดเพชรบุร	ี

เลขท่ี	 PCKCN	REC	17/2561	ผู้วิจัยยึดหลักการ

พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยตระหนักถึง

สิทธิส่วนบุคคลในการสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย

หลังจากเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดแล้วจึงติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมการวิจัย

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีด�าเนินการ
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วิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยและ

ถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้อง

แจ้งเหตุผล	การรายงานผลการวิจัยจะไม่ระบุชื่อ

และรายงานผลสรุปในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตจากหน่วย

งานและประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อช้ีแจง

วตัถปุระสงค์ของการท�าวจิยั	และขอความร่วมมอื

ในการเกบ็ข้อมลูและผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัยในแต่ละชั้นปี

จการวิเคราะห์ข้อมูล

		 ผู ้ วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ

ทดสอบและแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคล	

วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยความรู้และ

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา

พยาบาล	วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่	 ร้อยละ	ค่า

เฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและปัจจยัท่ีมผีล

ต่อการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา

พยาบาล	วเิคราะห์โดยใช้สถติิ	Multiple	regression

ผลการวิจัย
	 ผลการวจิยัน�าเสนอตามวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัย	ดังนี้

	 1)	 ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่าง

สมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง	 ร้อยละ	

96.7	ศึกษาในชั้นปีที่	2	ร้อยละ	33.5	รองลงมา	คือ	

ช้ันปีท่ี	 3	 ร้อยละ	 25.1	อายุเฉล่ีย	 20.40	ปี	 (S.D.	

1.97)	ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง	18-20	ปี	คดิเป็นร้อย

ละ	58.14	ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว	ร้อยละ	96.3	

มีประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ	6	เดือน

ท่ีผ่านมา	ร้อยละ	60	 ซ่ึงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

การป่วย	 เป็นคออักเสบ	ร้อยละ	57.26	 รองลงมา	

คือ	ท้องเสีย	ร้อยละ	14.53	รายละเอียด	ดังตารางที่	

1
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ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	(n=215)

	

	 คะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (M=2.95,	 S.D.=073)	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดบัปานกลาง	

 

  

ขอ้มูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ยสถิติร้อยละและค่าเฉล่ียความรู้และการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของ
นกัศึกษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใชส้ถิติความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลของนกัศึกษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Multiple regression 
 
ผลการวจิยั 

ผลการวิจยันาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
1) ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 96.7 ศึกษาในชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 3 
ร้อยละ 25.1 อายเุฉล่ีย 20.40 ปี (S.D. 1.97) ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.14 ส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 96.3 มีประสบการณ์การใชย้าปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 60 ซ่ึงมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการป่วย เป็นคออกัเสบ ร้อยละ 57.26 รองลงมา คือ ทอ้งเสีย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 1 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n=215) 

 
 คะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50) จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู้
ในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50) จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  

(คะแนนเฉลี่ย	2.51-3.50)	จ�านวน	118	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	54.88	รองลงมา	คือ	มีความรู้ในระดับมาก	

(คะแนนเฉลี่ย	3.51-4.50)	จ�านวน	47	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	21.86	รายละเอียดดังตารางที่	2	

	

ตารางที	่2	จ�านวนและร้อยละของคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลของ

นักศึกษาพยาบาล	(n=215)

		

 

  

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล (n=215) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมีนกัศึกษาตอบถูก
มากท่ีสุด คือ อาการแพย้าท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ผืน่คนับริเวณผวิหนงั หนา้บวม ปากบวม ควรหยดุยาทนัทีและมา
พบแพทยจ์าํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใชย้าปฏิชีวนะโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหเ้ช้ือ
ด้ือยาจาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 และความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมี
นกัศึกษาตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ การมีไขสู้งเพียงอยา่งเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ จาํนวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.80 รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเช้ือโรคหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่ายาแกอ้กัเสบจาํนวน 
53 คนคิดเป็นร้อยละ 24.70 ยาปฏิชีวนะท่ีผสมแลว้ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ขา้งผนงัตูจ้าํนวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 
32.10 ตามลาํดบัรายละเอียดดงัตาราง ท่ี 3  
ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล(n=215) 

ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล 
ถูกตอ้ง 

จาํนวน ร้อยละ 
1. ยาปฏิชีวนะเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าหรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ไม่มีผลต่อ

เช้ือไวรัส 
173 80.50 

2. ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเช้ือโรคหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ยาแกอ้กัเสบ 53 24.70 
3. การใชย้าปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือไวรัสช่วยใหโ้รคจากเช้ือไวรัสหรือภูมิแพห้ายไดเ้ร็วข้ึน 91 42.30 
4. การใชย้าปฏิชีวนะโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหเ้ช้ือด้ือยา  182 84.70 
5. การใชย้าปฏิชีวนะอาจทาํใหเ้กิดการติดเช้ือแทรกซอ้นได ้เช่น เช้ือราในช่องปาก   93 43.30 
6. ผูท่ี้แพย้าปฏิชีวนะอาจมีอนัตรายถึงชีวติได ้ 173 80.50 
7. อาการแพย้าท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ผืน่คนับริเวณผวิหนงั หนา้บวม ปากบวม  ควรหยดุยาทนัที

และมาพบแพทย ์
188 87.40 

8. ยาปฏิชีวนะท่ีใหรั้บประทานก่อนอาหาร ควรกินก่อนอาหารทนัทีเพ่ือใหก้ารดูดซึมยาไดดี้
ข้ึน 

120 55.80 

9. ยาปฏิชีวนะตอ้งรับประทานต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 วนั เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
รักษา 

137 63.70 

10. สาเหตุสาํคญัของการด้ือยา คือ การใชย้าปฏิชีวนะไม่ต่อเน่ืองและขนาดตํ่ากวา่ขนาดรักษา 162 75.30 
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	 เม่ือพจิารณารายข้อ	พบว่า	ความรูเ้กีย่วกบั

การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมีนกัศึกษา

ตอบถูกมากที่สุด	คือ	อาการแพ้ยาที่พบบ่อย	ได้แก่	

ผืน่คันบรเิวณผวิหนงั	หน้าบวม	ปากบวม	ควรหยดุ

ยาทันทีและมาพบแพทย์จ�านวน	188	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 87.40	 รองลงมา	คือ	 การใช้ยาปฏิชีวนะ

โดยไม่จ�าเป็นอาจท�าให้เชื้อด้ือยาจ�านวน	182	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 84.40	 และความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนักศึกษาตอบ

ถูกน้อยท่ีสุด	คือ	การมไีข้สูงเพยีงอย่างเดียวไม่ควร

รบัประทานยาปฏชีิวนะ	จ�านวน	49	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	22.80	รองลงมา	คือ	ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อ

โรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบจ�านวน	

53	คนคิดเป็นร้อยละ	24.70	ยาปฏชิวีนะทีผ่สมแล้ว

ควรเกบ็ไว้ในตู้เยน็ข้างผนงัตู้จ�านวน	69	คนคิดเป็น

ร้อยละ	32.10	ตามล�าดับรายละเอียดดังตาราง	ที่	3	

	

ตารางที่	 3	 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

(n=215)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้อง

					จ�านวน						ร้อยละ

1.	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย		 173	 80.50

	 ไม่มีผลต่อเชื้อไวรัส	

2.	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบ	 53	 24.70

3.	 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัสช่วยให้โรคจากเชื้อไวรัสหรือภูมิแพ้หายได้เร็วขึ้น	 91	 42.30

4.	 การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�าเป็นอาจท�าให้เชื้อดื้อยา		 182	 84.70

5.	 การใช้ยาปฏิชีวนะอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้	เช่น	เชื้อราในช่องปาก		 93	 43.30

6.	 ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้		 173	 80.50

7.	 อาการแพ้ยาที่พบบ่อย	ได้แก่	ผื่นคันบริเวณผิวหนัง	หน้าบวม	ปากบวม	ควรหยุดยาทันที	 188	 87.40

	 และมาพบแพทย์	

8.	 ยาปฏิชีวนะที่ให้รับประทานก่อนอาหาร	ควรกินก่อนอาหารทันทีเพื่อให้การดูดซึมยา	 120	 55.80

	 ได้ดีขึ้น	

9.	 ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย	3	วัน	เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 137	 63.70

	 ในการรักษา	

10.	สาเหตุส�าคัญของการดื้อยา	คือ	การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องและขนาดต�่ากว่าขนาดรักษา	 162	 75.30

11.	การผสมยาปฏิชีวนะแบบผงชนิดรับประทานส�าหรับเด็ก	ควรใช้น�้าสะอาดหรือน�้าต้มสุก	 142	 66.00

	 ที่เย็นแล้วผสม		

12.	ยาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นข้างผนังตู้		 69	 32.10

13.	หากมีไข้	ไอ	และน�้ามูกใส	ควรเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันที		 152	 70.70

14.	การมีน�้ามูกข้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองเพียงอย่างเดียว	เป็นข้อบ่งชี้ของ	 94	 43.70

	 การรับประทานยาปฏิชีวนะ	
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	 2)	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ของนักศึกษาพยาบาล	

	 ผลการวิจัยพบว ่าค ่ า เฉลี่ ยการใช ้ยา

ปฏิชวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล

อยู่ในระดับมาก	(M=3.84	S.D.=053)	ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด	 คือ	อ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยา

ก่อนรับประทาน	 เพื่อให้ทราบชนิด	 สรรพคุณ

และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง	 (M=4.35,	 S.D.=0.83)		

อยูใ่นระดับมาก	รองลงมาคอื	เม่ือได้รบัยาปฏชิวีนะ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้อง

					จ�านวน						ร้อยละ

15.	การมีไข้สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	 49	 22.80

16.	โรคหวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและจ�าเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 96	 44.70

17.	หากมีไข้สูงร่วมกับเจ็บคอมากและมีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล	ลิ้นไก่บวมแดง		 163	 75.80

	 ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	

18.	ผู้ป่วยท้องเสียที่มีอาการอาเจียนเด่นมักเป็นโรคอาหารเป็นพิษ	ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ	 103	 47.90

19.	อุจจาระร่วงส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 73	 34.00

20.	การรักษาอุจจาระร่วงที่ไม่มีการติดเชื้อ	สิ่งส�าคัญคือ	การให้สารน�้าหรือเกลือแร่ทดแทน		 173	 80.20

	 ไม่จ�าเป็นต้องให้ยา	

21.	ผู้ป่วยที่อุจจาระร่วงและไม่มีไข้	ควรให้รับประทานยาปฏิชีวนะ	 135	 62.80

22.	ผู้ป่วยที่บาดแผลเกิดภายใน	6	ชั่วโมง	แล้วไปรักษา	ถือว่ายังไม่ติดเชื้อ	ไม่จ�าเป็น	 80	 37.20

	 ต้องให้ยาปฏิชีวนะ	

23.	ผู้ป่วยมีบาดแผลถูกตะปูต�าที่เท้า	ควรได้รับยาปฏิชีวนะ	 165	 76.70

24.	ผู้ป่วยมีแผลถลอกจากการหกล้มที่หัวเข่าประมาณ	0.5	เซนติเมตร	ไม่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 130	 60.50

25.	ผู้ป่วยที่มีบาดแผลสุนัขกัดที่เท้า	ขนาด	1	เซนติเมตร	ควรได้รับยาปฏิชีวนะ	 167	 77.70

ท่านรับประทานตามค�าแนะน�าที่แพทย์สั่งอย่าง

เคร่งครัด	 (M=4.30,	 S.D.=0.78)	อยู่ในระดับมาก	

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด	คือ	ท่านรับประทานยาปฏชีิวนะ

ก่อนอาหารอย่างน้อย	 15	 นาทีถึง	 ½	 ช่ัวโมง		

เพื่อให้ยาออกฤทธ์ิดี	 (M=3.10,	 S.D.=1.23)	ท่าน

เกบ็ยาปฏชีิวนะท่ีเหลอืไว้ใช้ครัง้ต่อไปเมือ่มีอาการ

เจ็บป่วยแบบเดียวกัน	 (M=3.33,	 S.D.=1.33)		

รายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่	 3	 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

(n=215)	(ต่อ)
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ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล(n=215)

	 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 	M	 SD	 ระดับ

1.	 เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�าแนะน�าที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด	 4.30	 0.78	 มาก

2.	 ท่านอ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยาก่อนรับประทาน	เพื่อให้ทราบชนิด		 4.35	 0.80	 มาก

	 สรรพคุณและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง	

3.	 ท่านตรวจสอบวันหมดอายุของยาปฏิชีวนะทุกครั้งก่อนใช้ยา	 4.25	 0.95	 มาก

4.	 หากมีอาการผื่นคัน	ลมพิษหรือแพ้ยา	ท่านหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีและกลับไป	 4.27	 1.08	 มาก

	 พบแพทย์	

5.	 ท่านขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้ท่าน	แม้จะได้รับการแจ้งว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้	 4.10	 1.32	 มาก

6.	 ท่านหยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเอง	เมื่อพบว่าอาการดีขึ้น	แม้ว่ายังรับประทาน	 3.40	 1.17	 ปานกลาง

	 ไม่ครบตามแพทย์สั่ง	

7.	 เมื่อแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะมารับประทานแล้ว	1-2	วัน	อาการไม่ดีขึ้น		 3.90	 1.24	 มาก

	 ท่านจะเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาหรือซื้อยาที่มีความแรงของยาเพิ่มขึ้นมารับประทาน	

8.	 ท่านเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น	 4.25	 1.13	 มาก

9.	 ท่านเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่อรับประทานยาแล้วอาการไม่ทุเลา	 4.28	 1.12	 มาก

10.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนอาหารอย่างน้อย	15	นาทีถึง	½	ชั่วโมง		 3.10	 1.23	 ปานกลาง

	 เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี	

11.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจบครบตามจ�านวนวันที่แพทย์สั่งแม้ว่า

	 อาการจะดีขึ้นแล้ว	 3.68	 1.01	 มาก

12.	 ท่านสังเกตลักษณะยาปฏิชีวนะว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ก่อนใช้ยา	 3.82	 1.01	 มาก

13.	 ท่านเก็บยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด	ความร้อนและความชื้น	 3.70	 1.33	 มาก

14.	 ท่านเก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน	 3.33	 1.33	 ปานกลาง

15.	 เมื่อท่านมีไข้ร่วมกับมีน�้ามูกใสท่านเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการ	 3.44	 1.28	 ปานกลาง

	 หายเร็วขึ้น	

16.	 เมื่อท่านเป็นเริ่มเจ็บคอ	และสังเกตว่าตนเองมีคอแดง	ท่านจะดื่มน�้าอุ่นและพักผ่อน	 3.69	 1.05	 มาก

	 อย่างเพียงพอก่อนพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะ	

17.	 ท่านดื่มเกลือแร่และรับประทานอาหารอ่อนๆโดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ		 3.73	 1.06	 มาก

	 เมื่อถ่ายอุจจาระเหลว	ไม่เกิน	3	ครั้งต่อวัน	ไม่มีมูกและไม่มีไข้	

18.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากอาหารเป็นพิษ	 3.44	 1.32	 ปานกลาง

19.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเมื่อมีบาดแผลเลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 3.62	 1.29	 มาก

20.	 	ท่านน�ายาปฏิชีวนะชนิดเม็ดมาบดหรือเทผงยาออกเพื่อโรยแผล		 4.06	 1.38	 มาก

	 เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น	

	 																																										รวม	 3.84	 0.53	 มาก
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	 3)	ปัจจัยท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	

	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม

ตัวแปรเป็นล�าดับขั้นพบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถ

ร่วมกันท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลของนักศึกษาพยาบาล	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติประมาณร้อยละ	 13	 (Adj.	R2=.129,	p<.05)	

ซ่ึงตัวแปรที่มีอิทธิพลท�านายการใช้ยาอย่างสม

เหตุสมผลได้มากท่ีสุด	คือ	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผล	(B=.258,	t=3.719,	p<.05)	

รองลงมา	คือ	อายุ	(B=.169,	t=2.427, p<.05)	ราย

ละเอียดดังตารางที่	5

ตารางที่	5	ปัจจัยท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	(n=215)

	 สามารถเขยีนเป็นสมการในรปูคะแนนดบิ

ได้ดังนี้	

	 (การใช้ยาอย่างมีเหตุผลของนักศึกษา

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

	 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยพบว่ามากกว่า

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้

ตัวแปรอิสระ	 				b	 		S.E			 		Beta	 						t	 				p

อายุ	 .047	 .019	 .169	 2.427	 .016

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง			.038	 .010	 .258	 3.719	 .000

สมเหตุผล	

ค่าคงที่	 2.321	 0.366	 	 6.350	 .000

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

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปาน

กลางสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผ่านมา

ของปริญดา	 ไอศูรย์พิศาลกุล	และฉัตรวดี	กฤษณ

พันธุ์	 (2557)	 ได้ส�ารวจความรู้ด้านยาในการรักษา

ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 พบว่า	

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาใน

ระดับปานกลางและสอดคล้องกับการศึกษาของ

กานนท์	 อังคณาวิศัลย์	 และคณะ	 (2555)	พบว่า

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลในนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

พบว่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่า	 เมื่อพิจารณาราย

ข้อ	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุ

สมผลที่มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด	คือ	การมีไข้

สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	

รองลงมา	 คือ	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่ายาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะ
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ทีผ่สมแล้วควรเกบ็ไว้ในตู้เยน็ข้างผนังตู้	ตามล�าดับ

สะท้อนให้เหน็ว่า	นกัศึกษาพยาบาลยงัขาดความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ	 ซ่ึงข้อค�าถาม

ดังกล่าวถอืเป็นความรูท่ั้วไปท่ีประชาชนควรทราบ

และเป็นประเด็นส�าคัญท่ีต้องเร่งพฒันาความรู้ของ

นกัศึกษาพยาบาลซึง่จะเป็นบคุลากรทีมสุขภาพต่อ

ไป

	 ส�าหรับคะแนนเฉลี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลพบว่า

อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงการที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลในระดับปานกลางส่งผลต่อการเลอืก

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมได้	ค่าเฉลี่ยคะแนน

มากที่สุดอยู่ในระดับมาก	คือ	อ่านฉลากยาและวิธี

การรับประทานยาก่อนรับประทาน	 เพื่อให้ทราบ

ชนดิ	สรรพคุณและวธีิการใช้ยาทถีกูต้อง	รองลงมา

คือ	 เม่ือได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�า

แนะน�าที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด	ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่า	นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักการบริหารยาและการปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของแพทย์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ

รักษาตนเองเพิ่มขึ้น	 ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ย

คะแนนน้อยท่ีสดุคอื	ท่านรบัประทานยาปฏชิวีนะ

ก่อนอาหารอย่างน้อย	 15	นาทีถึง	½	ชั่วโมง	 เพื่อ

ให้ยาออกฤทธิ์	รองลงมา	คือ	ท่านเก็บยาปฏิชีวนะ

ที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเม่ือมีอาการเจ็บป่วยแบบ

เดียวกัน	 อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลอยู ่ใน

บรบิทท่ีต้องเข้าชัน้เรยีนหรอืฝึกปฏบิติังานซ่ึงอาจ

ไม่สามารถจัดสรรเวลารับประทานยาก่อนอาหาร

ได้ตามแผนการรักษา	ขณะเดียวกันอาจมีการเก็บ

ยาที่เหลือใช้ไว้รับประทานเน่ืองจากประเมินว่า

ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล	 ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของยาและอาจเกิดการ

ใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เหมาะสมและน�าไปสู่ปัญหา

การดื้อยาได้

	 จากการท่ีกลุ ่มตัวอย่างเป ็นนักศึกษา

พยาบาลซ่ึงมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้ยาแล้ว	

ส่งผลท�าให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย

ของวิลาวัณย์	 อุ่นเรือน	และดลวิวัฒน์	 แสนโสม	

(2558)	 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในอาการ	 เจ็บคอ	

บาดแผลสะอาด	ท้องร่วงพบว่า	พฤติกรรมการใช้

ยาปฏิชีวนะของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมี

พฤติกรรมการใช้ยาปฏชิวีนะดีกว่ากลุม่ท่ีไม่ใช่สาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง

นี้แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลมีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดับมากแต่คะแนนถอืว่าไม่สงูมากนกั	

คือ	คะแนนเฉลี่ย	3.84	สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา

พยาบาลซ่ึงเป็นบุคคลท่ีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การใช้ยาในวิชาเภสัชวิทยาแล้วแต่ยังมีความรู้ใน

ระดับปานกลางและมีคะแนนการใช้ยาปฏิชีวนะ

ทีไ่ม่สงูมาก	จงึมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถาบนัการ

ศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน

รายวชิาเภสชัวิทยารวมท้ังพจิารณาความจ�าเป็นใน

การพฒันาโปรแกรมหรอืหลกัสูตรอบรมระยะส้ัน

เพือ่พฒันาความรูแ้ละทักษะในการใช้ยาปฏชีิวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	

	 เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 ผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหคูุณแบบเพิม่ตัวแปรเป็นล�าดับข้ันพบว่า	

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

และอายสุามารถร่วมกนัท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะ
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อย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาลได้	ดังน้ัน

การท่ีพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลย่อมส่ง

ผลต่อการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ได้เพิ่มข้ึน	ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการวิจัย

จะเห็นได้ว่า	อายุส่งผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลด้วย	อธิบายได้ว่า	 การท่ีระดับอายุ

มากกว่าย่อมมีประสบการณ์ในการใช้ยาและมี

ความรู้ด้านการใช้ยามากกว่า	ทั้งนี้ผู้ที่อายุมากกว่า

ส่วนใหญ่จะเรียนในชั้นปีที่สูงกว่า	 คือ	ปี	 2-4	 ซ่ึง

ผ่านการเรียนวิชาเภสัชวิทยามาแล้ว	 และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อายุมากจะมีประสบการณ์

ในการท�างานในโรงพยาบาลมาก่อนและบางราย

ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรด้ีานสาธารณสุข

มาแล้ว	 สัมพันธ์กับผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลพบว่า	 อายุมีอิทธิพลในการท�านาย

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ได้มากทีสุ่ด	(ดาวรุง่	ค�าวงศ์	และทิวทศัน์	สงฆวตัร์,	

2555;	สุวัฒน์	ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	เหมชะ

ญาติ,	2557)	นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้ยา

ยงัส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้เพิม่ข้ึน

ข้อเสนอแนะ
	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลนับเป็นปัจจัยส�าคัญของการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลผลการวจิยัท�าให้ได้ข้อ

เสนอแนะส�าหรับวิทยาลัยพยาบาลว่าควรพัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรอบรมระยะ

ส้ันเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	

เพื่อพัฒนาความรู ้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูแล

ตนเองได้	 และท่ีส�าคัญท่ีสุด	 คือ	ท�าให้นักศึกษา

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้าน

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างเหมาะสม	

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป

ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีชัดเจนด้าน

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
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