
 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

โดย นางสาวทัชชา คุ่ยสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

บทน ำ 

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)  หรือยาต้านจุลชีพ ประชาชน
ทั่วไปรู้จักยาปฏิชีวนะในชื่อ “ยาแก้อักเสบ” ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ไม่เหมาะสม     
โดยการที่ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและ
โรคติดเชื้อ ท าให้ประชาชนเชื่อว่าเมื่อไม่สบายจ าเป็นต้องเรียกหายา
ปฏิชีวนะมาใช้ จากการรายงานศูนย์เฝ้าระวังเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุข
ระดับโลก เนื่องจากทางการแพทย์ก าลังเข้าสู่ภาวะขาดยาปฏิชีวนะในการ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย เพราะการพัฒนายาใหม่ทดแทนยาที่เชื้อด้ือไป
แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยปัญหาเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพที่เพิ่มข้ึนใน
ขณะนี้มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม 
ได้แก่ การซื้อยารับประทานเอง หรือไม่ทานยาตามที่แพทย์สั่ง รวมไปถึง
การใช้ยารักษาโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  

จากรายงานการใช้ยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองหล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร (2559) ในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา มีผู้ป่วยมารับริการ จ านวน 1,601 คน  พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะ 
คือ Amoxycillin  คิดเป็นร้อยละ 13.36  เป็นอันดับที่หก รองมาจาก 
Norgesic, Dimenhydrinate (50 mg), Paracetamol (500 mg), 
Dextromethorphan (15 mg) และ Chlorpheniramine  (4 mg) ซึ่ง
ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่มีการจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุจ าเป็น
เพียงพอ และจากการตรวจสอบ เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาในร้านค้า ร้านช า
ในพื้นที่ พบว่ามีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 77.77  จากจ านวนร้าน
ขายของช าทั้งหมด โดยยาปฏิชีวนะที่มีการจ าหน่าย ได้แก่ Amoxicillin, 
Penicillin, Kanamycin เป็นต้น โดยลักษณะการจ าหน่ายแบบแบ่งขาย
เป็นเม็ด ซึ่งเป็นยาอันตรายที่ห้ามจ าหน่ายในร้านขายของช า จึงส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง การได้รับยาปฏิชีวนะ
ไม่ตรงกับโรค  การกินยาไม่ครบขนาดตามความเหมาะสมของโรคหรือเกิน
ความจ าเป็น และไม่ได้รับค าแนะน าจากเภสัชกรหรือบุคลากรทาง
การแพทย์ เนื่องจากร้านค้า ร้านช าในชุมชนเป็นร้านค้าที่ประชาชนผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและในพื้นที่ห่างไกล ร้านช าจึงเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
ท าให้ปัญหาเชื้อด้ือยาเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของประชาชนในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลา
ทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้  กับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
3.  

 สมมติฐำน 
 

1. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ า 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอปางศิลา
ทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
3.  

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร  
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ 20 ปีข้ึนไป

ในเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 4 หมู่บ้าน และมี
การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

       ผู้วิ จัยใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05  
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่มีอายุต้ังแต่อายุ 20 ปี
ข้ึนไปในเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง
หล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร  (ข้อมูลโปรแกรม 
HOSXP, วันที่ 15 เมษายน 2560 ) จ านวน 1,284 คน ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 297 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (questionnaires) แบ่งออกเป็น 3  ส่วน 
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check lists) จ านวน 9 ข้อ  
ส่วนท่ี 2  แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบปรนัยชนิดถูกผิด 
(true-false) มีค าถามทั้งสิ้น จ านวน 15 ข้อ  
ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)  3 ระดับ  โดยมีค าถามทั้งสิ้น จ านวน 13 ข้อ  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งมี
ข้ันตอนดังนี้ 
    1) เตรียมแบบตรวจแบบสอบถามการวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
    2) ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างขอความร่วมมือในการส ารวจข้อมูล
โดยผู้วิจัยแนะน าตนเอง  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความ
ยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูล 
    3) ผู้ช่วยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยน าแบบสอบถาม
ไปพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงและอ านวยความสะดวกใน
กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถด าเนินการได้เอง 
    4) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เพื่อรวบรวมไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานใน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ และข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งสถิติที่
ใช้ทดสอบ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       2) สถิติเชิงอนุมาน chi-square ในการทดสอบหาความสัมพันธ์
ปัจจัยตัวแปรพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร  

กรอบแนวคิด 

สรุปผล 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 51.7)  มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี(ร้อยละ 24.6) 
สถาพภาพสมรส คู่(ร้อยละ 81.8) จบการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา
(ร้อยละ 65.7) ประกอบอาชีพเกษตรกร(ร้อยละ 60.6) รายได้เฉลี่ยของ
ตนเอง ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 96.6) รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่ ากว่า 25,0000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 96.9) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 
94.3) โดยส่วนใหญซ่ื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเอง (ร้อยละ 39.2) สาเหตุ
ท่ีใช้ยาปฏิชีวนะ อันดับแรก ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ (ร้อยละ 38.9) รองลงมา
มีไข้ น้ ามูก (ร้อยละ 28) และส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะ 
เมื่อไปใช้บริการสุขภาพท่ีสถานบริการสาธารณสุข (ร้อยละ 75.3) 
2. ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ ใน
ระดับต่ า (ร้อยละ 38) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.1) และระดับสูง (ร้อย
ละ 26.9)   
3. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 59.6) รองลงมาระดับสูง (ร้อยละ 37.4) และระดับต่ า 
(ร้อยละ 3)           
4. ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง
หล่ม อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ สถานภาพสมรส แหล่งท่ีได้รับยาปฏิชีวนะบ่อยท่ีสุด  
สาเหตุท่ีใช้ยาปฏิชีวนะ  การได้รับค าแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะ เมื่อไปใช้
บริการสุขภาพท่ีสถานบริการสาธารณสุข และระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะ  ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วง 41–50 ปี สถาพภาพสมรสเป็นคู่ จบการศึกษาสูงสุด ระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของตนเอง ต่ ากว่า 
15,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ ากว่า 25,0000 บาท
ต่อเดือน ส่วนใหญ่เคยใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา โดยการซื้อยา
ปฏิชีวนะรับประทานเอง สาเหตุท่ีใช้ยาปฏิชีวนะ อันดับแรก ปวดเมื่อย
กล้ามเน้ือ รองลงมามีไข้ น้ ามูก และได้รับค าแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะ 
เมื่อไปใช้บริการสุขภาพท่ีสถานบริการสาธารณสุข  

ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะภาพรวมอยู่ในระดับต่ า ส่วน
ระดับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลาง   

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม อ าเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ สถานภาพสมรส, แหล่งท่ีได้รับ
ยาปฏิชีวนะบ่อยท่ีสุด, สาเหตุท่ีใช้ยาปฏิชีวนะ, การได้รับค าแนะน าการใช้
ยาปฏิชีวนะ เมื่อไปใช้บริการสุขภาพท่ีสถานบริการสาธารณสุขและระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่พบความสัมพันธ์ 

 

 จากการค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาวางแผนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ สมผล โดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องหลักการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้องแก่ประชาชน ผู้น าชุมชน    
อสม.  อสค. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้องในผู้ป่วยท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เช่น ฉลากช่วยในการใช้ยา
ปฏิชีวนะ และเฝ้าระวังและตรวจสอบการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านค้า 
ร้านช าในชุมชน และควรท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อยามา
รับประทานเอง และพัฒนารูปแบบการให้ค าแนะน าท่ีสอดคล้องและตรง
ความต้องการกับประชาชนในพื้นท่ี 
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