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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะ

แก่เด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยเรียนและ

อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ใน

ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จ�านวน 

200 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล 

ส่วนบุคคลของผู้ปกครองและเด็กวัยเรียน แบบสอบถาม

ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะส�าหรบัเดก็ แบบสอบถาม

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการให้ยาปฏิชีวนะ 

แก่เดก็ และแบบสอบถามพฤตกิรรมการให้ยาปฏชีิวนะแก่เดก็  

ได้ค่าความตรงของเน้ือหา (IOC) เท่ากับ .75-1, .60-1  

และ .60-1 ตามล�าดบั ค่าความเทีย่งด้วยวธิคีเูดอร์รชิาร์ดสนั 

ของแบบสอบถามความรูเ้ก่ียวกบัการใช้ยาปฏชีิวนะส�าหรบั

เด็กเท่ากับ .77 และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ของแบบสอบถามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

การให้ยาปฏชิวีนะแก่เดก็และพฤตกิรรมการให้ยาปฏชิวีนะ

แก่เด็ก เท่ากับ .75 และ .83 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถติพิรรณนา สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัย พบว่า อายุของเด็กและอิทธิพลของ 

สิ่งแวดล้อมสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการให้ยา

ปฏชิวีนะแก่เดก็ของผูป้กครองได้ ร้อยละ 15.4 (R2  = .154, 

F
(2,197)

 = 17.90, p < .001) โดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

เป็นปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูป้กครองในการให้

ยาปฏิชีวนะแก่เด็กวัยเรียนมากที่สุด (β = .35, t = 5.28,  

p < .001)

 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของ 

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญต่อพฤติกรรมของผู้ปกครอง 

ในการให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็ก ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากร

ด้านสาธารณสุขควรหาแนวทางในการจดัการสภาพแวดล้อม 

ให้ส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะ

แก่เด็กอย่างถูกต้อง 

ค�าส�าคัญ: ยาปฏิชีวนะ เด็กวัยเรียน พฤติกรรมการให้ยา

ปฏิชีวนะ ผู้ปกครอง

Abstract

 The purpose of this study was to examine 

factors influencing parents’ behavior regarding 

antibiotic use for school aged children. A total 

sample of 200 parents who were caregivers of 

their school age children, live in the municipal 

Muang Bang Sri Muang, Nonthaburi Province  

from May to September, 2017. The instruments 

of the study consisted of the personal information 

record for parents and school aged children, the 

knowledge regarding antibiotic use for children 

questionnaire, the influences of environment on 

antibiotic use for children questionnaire, and the 

behavior regarding antibiotic use for children 

questionnaire. The content validity values (IOC) 

of three questionnaires were .75-1, .60-1 and  

.60-1 The reliability values of Kuder-Ricahardson 
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(KR-20) and Cronbach’s alpha coefficient were .77, 

.75 and .83, respectively. Data were analyzed by 

using descriptive statistics, Pearson’s correlation 

coefficient and Stepwise multiple regression. 

 The results showed that age of children 

and the influence of environment could  

statistically predict parents’ behaviors regarding 

antibiotic use for children accounting for 15.4 

percent of the variance (R2 = .154, F
(2,197)

 = 17.90, 

p = < .001). Especially, the influence of  

environment was the best predictor of parents’ 

behaviors regarding antibiotic use for school aged  

children (β = .35, t = 5.28, p < .001)

 The findings recommended that the  

influence of environment was the significant  

factor on parents’ behaviors regarding antibiotic 

use for children. Therefore, health care providers 

should find the processes for managing  

environment to promote parents’ behaviors  

regarding antibiotic use for children correctly. 

Keywords: Antibiotic, school aged children,  

behavior regarding antibiotic use, parent 

ความส�าคัญของปัญหา

 การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส�าคัญทางด้าน

สาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือ

ดือ้ยาในหลายประเทศทัว่โลกประมาณปีละ 700,000 ราย 

หากปัญหาการดื้อยายังไม่ได้รับการแก้ไข มีการคาดการณ์

ว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีคนเสียชีวิตทั่วโลกจากการดื้อยา

จ�านวนสูงถึง 10 ล้านคน โดยทวีปเอเชียจะมีคนเสียชีวิต

จ�านวนมากที่สุดในโลก สูงถึง 4,730,000 คน รองลงมาคือ 

แอฟริกา มีจ�านวน 4,150,000 คน ท�าให้เกิดผลกระทบ 

เชิงเศรษฐกิจประมาณ 3,500 ล้านล้านบาท (100 trillion 

USD) (O’Neill, 2014) จากผลการส�ารวจสะท้อนให้เห็น

ว่าหลายประเทศทีเ่กดิปัญหาการดือ้ยาของเชือ้โรคในอตัรา

สูง ได้มีการก�าหนดเกณฑ์การใช้ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์

ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียหลายกลุ่มเพื่อป้องกันการเกิด

ปัญหาการดือ้ยาเพิม่ขึน้ (Youngster et al., 2017) ส�าหรบั

ประเทศไทย จากการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและ

เศรษฐศาสตร์จากการติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพจากข้อมูล

ทุติยภูมิของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจ�านวน 

1,023 แห่ง พบจ�านวนการดื้อยาต้านจุลชีพ 87,751 ครั้ง 

และมีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 38,481 ราย ท�าให้เกิด 

การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการใช ้ยาต ้านจุลชีพ 

ประมาณ 2,539 ถงึ 6,084 ล้านบาท (Phumart, Phodha,  

Thamlikitkul, Riewpaiboon, Prakongsai &  

Limwattananon, 2012) นอกจากนี้ จากรายงานอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในปี พ.ศ. 2558 พบว่า กลุ่ม

เด็กที่มีอายุระหว่าง 13 เดือนถึง 12 ปี มีรายงานอาการ 

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจ�านวน 3,157 ฉบับ (ร้อยละ 

7.02) ซึ่งมีจ�านวนมากกว่าเด็กวัยอื่น โดยยาปฏิชีวนะที่มี

รายงานท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์สูงสุด คือ ยา  

ceftriaxone และรองลงมาคือ amoxycillin (Food and 

Drug Administration, 2016) ซ่ึงปัญหาการดื้อยาต้าน

จุลชีพและการได้รับผลกระทบจากอาการไม่พึงประสงค์

เป็นผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

อย่างไม่สมเหตผุล ดงันัน้ ประเทศไทยจงึให้ความส�าคญัและ

ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การจดัการการดื้อยาต้านจลุชีพ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ให้เป็นนโยบายหลัก 

ของประเทศเพ่ือมุ่งเน้นการจัดการปัญหาการดื้อยาต้าน

จุลชีพของเชื้อแบคทีเรียหรือกลุ ่มยาปฏิชีวนะเป็นหลัก 

(Tha i land’s Nat ional  St rateg ic  Plan on  

Antimicrobial Resistance 2017-2021)

 การศึกษาเกี่ยวกับการใช ้ยาปฏิชีวนะกับเด็ก 

ของผู้ปกครองระหว่างปี พ.ศ 2539 - 2559 พบว่า 41.7% 

ของผูป้กครองในมองโกเลยีให้ยาปฏชีิวนะโดยไม่มใีบสัง่ยา 

ขณะที ่14, 10 และ 6% ของผูป้กครองในประเทศตรุก ีกรซี 

และไซปรัส ให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็กด้วยตนเองโดยดูจาก 

ยาปฏิชีวนะที่เด็กเคยได้รับมาก่อนกับอาการของเด็กที่เคย

เป็นมาก่อน (Cantarero-Arevalo, Hallas & Kaae, 2017) 

สาเหตุส�าคัญของการดื้อยาต้านจุลชีพส่วนหนึ่งมาจาก

พฤติกรรมการให้ยาปฏิชีวนะที่ไม ่ถูกต้องของบุคคล  

โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ท�าหน้าที่ในการดูแลเด็ก อาจท�าให้

เกิดปัญหาการดื้อยาได้ตั้งแต่อายุน้อย ดังการศึกษาพบว่า 

ผู้ปกครองมีการผสมยา และตวงยาให้เด็กรับประทานได้

อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 12 และ 31 ตามล�าดับ และ 


