MMO1-1
ผลของนวัตกรรมการให้ ข้อมูลร่ วมกับการใช้ ฉลากช่ วยยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ งต่ อความเข้ าใจของ
ผู้ปกครอง ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้ อทางเดินหายใจส่ วนบน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลองแบบสุ่ ม ชนิ ด มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (Randomized controlled trial) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้ฉลากช่วยยาปฏิชีวนะชนิ ดผงแห้งต่อความเข้าใจ
ของผูป้ กครอง ในกลุ่มผูป้ ่ วยเด็กโรคติดเชื้อทางเดิ นหายใจส่ วนบนโรงพยาบาลกงไกรลาศ อาเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุ โขทัย กลุ่ม ตัวอย่าง 80 คน แบ่ งเป็ นกลุ่ มกลุ่ม ควบคุ ม และกลุ่ม ทดลอง กลุ่ ม ละ 40 คน โดยกลุ่ม ควบคุ ม ได้รั บ
คาแนะนาตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับนวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับฉลากช่วยยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง ผลการวิจยั
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
ABSTRACT
This Randomized controlled trial was aimed to study the effect of the innovation of data providing
combined with pictogram for antibiotic dry syrup utilization towards the understanding of parents having children
with upper respiratory tract infection diseases in Kongkrailas Hospital, Kongrailas District, Sukhothai Province. The
volunteers were 80 parents divided equally into two groups, the control group and the experimental group of 40
people. The control group was received the normal method while the experimental group was provided the innovation
of data providing combined with pictogram for antibiotic dry syrup utilization.The results showed that, at the end of
the experiment, the experimental group’s mean was significantly higher than the mean before the experiment (p-value <
0.001) and the experimental group’s mean was significantly higher than the control group’s mean (p-value < 0.001).
คาสาคัญ: นวัตกรรมการให้ขอ้ มูล ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง ผูป้ ่ วยเด็กโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
Keywords: Innovation of data providing, Antibiotic dry syrup, Children with upper respiratory tract
infection disease
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บทบาทที่สาคัญในการดูแลเด็กคือ ผูป้ กครอง ไม่วา่ จะ
เป็ นพ่อ แม่ หรื อญาติที่ดูแลเด็ก สาคัญอย่างมากในการ
เจริ ญ เติบโตและพัฒ นาการของเด็ก ดังนั้นผูป้ กครอง
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของตนเพื่อให้เด็กมี
การพัฒ นาศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งร่ ายกาย จิ ตใจ และ
สังคม
การใช้ ย าใน เด็ ก ปั ญ ห าที่ พ บ ใน ค วาม
คลาดเคลื่ อ น ได้ แ ก่ การป้ อนยาเด็ ก พบว่ า ผู ้ป่ วย
มากกว่าร้อยละ 1 มีการใช้ยามากกว่าขนาดสูงสุดที่ควร
ได้รั บ และ ร้ อ ยละ 7 ได้รั บ ขนาดยาที่ ต่ า กว่า ขนาด
เหมาะสมที่ ควรจะได้รับ (McPhillips HA, 2005) และ
ยัง พบความคลาดเคลื่ อ นได้จ ากผู ้ป กครองที่ ย งั ขาด
ความเข้าใจในเรื่ องการใช้ยา
ผูป้ กครองมีเพียงร้อยละ 12 ที่ผสมยาถูกต้อง
และ มีเพียงร้อยละ 31 ที่ตวงยาได้ถูกต้อง หลังจากนั้น
ในปี 2552 จึ งได้มีการศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ ผลของ
ค าแนะน าชนิ ดรู ปภาพต่ อ ความเข้ า ใจการใช้ ย า
ปฏิชีวนะ โดยแบ่งผูป้ กครองออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับคาแนะนาด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว และ
กลุ่มทดลองที่ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาร่ วมกับ
คาแนะนาชนิดรู ปภาพ พบว่า กลุ่มทดลองเข้าใจเทคนิ ค
การผสมยา ร้อยละ 71.9 มากกว่ากลุ่มควบคุม ร้อยละ
46.2 (สายพิณ และ นุจรี , 2550)
ปั จจุบัน ทางฝ่ ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ ยัง พบปั ญ หาว่า ผูป้ กครองมาขอรั บ ยาเพิ่ ม
ในขณะที่ได้จ่ายยาครบตามจานวนที่แพทย์ส่งั จึงมีการ
ตรวจสอบเทคนิ คการผสมยาจากผูป้ กครอง พบว่ายัง
พบปั ญหาเรื่ องความเข้าใจและเทคนิ คการผสมยาที่ ยงั
ไม่ถูกต้อง หรื อรู ปแบบการให้คาแนะนายังสื่ อสารได้
ไม่ชดั เจน
จากปั ญหาดังกล่าว ชี้ ให้เห็ น ถึงความสาคัญ
ของการให้ ค วามรู ้ ในกลุ่มผูป้ กครอง เพื่ อ ช่ วยให้เด็ ก
ได้รับ ยาที่ เหมาะสม โดยควรมี สื่อ และอุป กรณ์ เสริ ม
เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และนาไปสู่ การปฏิ บัติที่ถูกต้อง
ประกอบกับ บุ ค คลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านฝ่ ายเภสั ช กรรม
โรงพยาบาลกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จัง หวัด

บทนา
ปั จจุ บั น ปั ญ ห าการใช้ ย าป ฏิ ชี วน ะไม่
สมเหตุ ส มผล เป็ นปั ญ หาส าคัญ ระดับ โลกยัง ไม่ มี
วิธีแก้ไขปั ญหาอย่างได้ผล ทาให้เกิดการใช้ยาพร่ าเพรื่ อ
โดยไม่ จาเป็ น เกิ ด ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อยา และมี ก ารติ ด เชื้ อ
แ ท ร ก ซ้ อ น ภ ายห ลั ง ท าให้ รั ก ษ าย าก แ ล ะ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรง ผลจากการติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศเป็ น
อย่างมาก ท าให้ผูป้ ่ วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้ น
ประมาณ 3.24 ล้านวัน ติดเชื้ อดื้ อยาประมาณ 9 หมื่ น
ราย และเสี ยชี วิ ต 38,481 ราย ซึ่ งสู งกว่ า จ านวน
ผูเ้ สี ยชี วิตจากโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดที่ มี 34,383
ราย และมากเป็ นอัน ดับ 2 รองจากโรคหลอดเลื อ ด
สมองที่ มี 50,829 ราย กลายเป็ นความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิ จ ของยาต้านจุ ล ชี พ ที่ ใช้รัก ษาเชื้ อ ดื้ อ ยาจะมี
มูลค่าประมาณ 2,539-6,084 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
0.6-1.6 ของค่าใช้จ่ายรวมด้านสุ ขภาพของประเทศในปี
2553 ซึ่ งมีมูลค่า 392.4 แสนล้านบาท รวมทั้งยังทาให้
เกิดความสูญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจจากการเจ็บป่ วย เช่น
ค่าเดินทางและค่าอาหารของญาติ และการเสี ยชีวติ ก่อน
วัย อัน ควรปี ละกว่า 40,000 ล้า นบาท ไม่ ร วมความ
สู ญ เสี ยจากการเกิ ด การแพร่ ระบาดของเชื้ อ ดื้ อ ยาใน
ชุมชน (วิษณุ, 2555)
โรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจเฉี ย บพลัน ของ
ระบบทางเดิ นหายใจในเด็ก เป็ นโรคที่ พบบ่ อยทั้งใน
ประเทศที่กาลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว และเป็ นสาเหตุ
ที่ ทาให้เด็กที่ มีอายุต่ ากว่า 5 ปี มี อตั ราป่ วยและ อัตรา
ตายสู งสุ ด มี จานวนถึ งปี ละ 15 ล้านคน (กรมควบคุ ม
โรค, 2547) จากสถิ ติ ข องโรงพยาบาลต่ า งๆ พบว่า
ผูป้ ่ วยที่ มาตรวจที่ แผนกผูป้ ่ วยนอก ร้อยละ 30-50 จะ
เป็ นโรคติดเชื้ อเฉี ยบพลันทางเดิ นหายใจในเด็ก (กรม
ควบคุมโรค, 2546)
ร่ า งกายของเด็ก ยัง เจริ ญ เติ บ โตไม่เ ต็ม ที่
ภูมิ ตา้ นทาน การเผาผลาญการทาลายยา การขับถ่ายยา
ไม่ดีเท่าผูใ้ หญ่ เพราะร่ างกายเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์
ขนาดยาที่ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งมี ค วามแม่ น ย าสู ง บุ ค คลที่ มี
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สุโขทัย ได้สงั เกตพบปั ญหาการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผง
แห้งของเด็กที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ได้แก่ การ
ผสมยาชนิ ด ผงแห้ งส าหรั บ เด็ ก ไม่ ถู กวิธี (ยาถู กผสม
มากกว่า 1 ขวด) การรับประทานยาไม่ครบตามขนาดที่
แพทย์ส่งั การเก็บรักษายาไม่ถูกต้อง ยาอยูใ่ นสภาพไม่
เรี ยบร้อย
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา ผลของนวัตกรรม
การให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้ฉลากช่วยยาปฏิชีวนะชนิ ด
ผงแห้ง ในกลุ่ม ผูป้ ่ วยเด็กโรคติ ด เชื้ อทางเดิ น หายใจ
ส่ วนบน ที่ ผูป้ กครองนามารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
กงไกรลาศ อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย โดยเกิ ด
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมจากทฤษฎี การรับรู ้ เพราะ
กระบวนการรั บรู ้ป ระกอบด้วย สิ่ งเร้ากระตุน้ อาการ
สัมผัสจนเกิดเป็ นการแปลความหมาย โดยอาศัยความรู ้
หรื อประสบการณ์เดิม และเกิดเป็ นการรับรู ้ของบุคคล
(สมั ย , 2521) เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองได้ มี ค วามเข้ า ใจที่
ถูกต้อง และเด็กได้รับขนาดยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
ต่อไป

โดยการศึ กษานี้ กาหนดให้มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยใช้สู ต รการค านวณขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างที่อิสระต่อกันสาหรับการศึกษาเชิงทดลองของ
Schlesselman (1982) โด ยก าห น ด ให้ Zα = 0.05
(1.645) Zβ = 0.10 (1.28) σ 2= ค่าความแปรปรวน
ของประชากร = 3.24 µ1= ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
1 (78.41) µ2 = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 (75.17)
(สายพิณ และคณะ, 2552)
n = 2σ2 (Zα + Zβ) 2
(µ1 -µ2 )2
จากการคานวณ ขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ตัว อย่างละ 37 ราย ใน
การศึ ก ษานี้ ผู ้วิ จัย จึ ง เก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ละ 40 รายเพื่ อ
ป้ องกันข้อมูลเกิดการสูญหาย
การคัดเลือกอาสาสมัคร
ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ กครองของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคติดเชื้ อทางเดิ น
หายใจส่ ว นบน และเป็ นผู ้ดู แ ลเด็ ก โดยตรง มี อ ายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการรับรู ้
และสื่ อ ความหมายได้ดี การมองเห็ น และการได้ยิน
ปกติ อ่านออกเขียนได้ มี ภูมิลาเนาอยู่ในเขตอาเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย ซึ่ งสามารถติ ดตามการดู แล
สุ ขภาพที่บา้ นได้และยินดีเข้าร่ วมการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้น
จนสิ้นสุดการวิจยั การสุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองทาโดยการสุ่ มแบบเป็ นระบบ โดยการจับ
ฉลากแบบ 1 เว้น 1 โดยเรี ยงตามลาดับการมารับบริ การ
จากนั้นทาการสุ่ มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดย
การจับฉลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น
2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของนวัต กรรมการให้ ข ้อ มู ล
ร่ วมกับ การใช้ฉ ลากช่ ว ยยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด ผงแห้ งต่ อ
ความเข้าใจของผู ้ป กครองในกลุ่ ม ผูป้ ่ วยเด็ ก โรคติ ด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง วิ จัย เชิ ง
ทดลองแบบสุ่ มชนิ ดมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (Randomized
controlled trial)
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูป้ กครองของเด็กกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบนที่มารับการรักษาจาก
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลชุ ม ชน
ขนาด 30 เตียง
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MMO1-4
1.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ป ก ค ร อ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ความสัมพันธ์กบั เด็ก ระดับ
การศึกษา อายุของผูป้ ่ วยเด็ก ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู ้ป่ วยเด็ ก ประวัติ ก ารแพ้ย า โรคประจ าตัวของ
ผูป้ ่ วยเด็ก
1.2 ความเข้าใจของผูป้ กครองในการใช้
ยาปฏิชีวนะชนิ ดผงแห้ง ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
ของ สายพิณ (2552) ประกอบด้วย สรรพคุณยา ข้อบ่ง
ใช้ ขนาดการใช้ยา เวลาที่ รับประทานยา อาการไม่พึง
ประสงค์ อาการข้างเคียง วันหมดอายุ และการผสมยา
โดยก าหนดเป็ น ใช่ , ไม่ ใช่ , ไม่ ท ราบ ตอบถู ก ให้ 1
คะแนน ตอบผิด หรื อ ไม่ทราบให้ 0 คะแนน
1.3 การปฏิบตั ิของผูป้ กครองด้านเทคนิค
การผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง ประกอบด้วย การ
เขย่าผงยา การใช้น้ าสาหรับผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผง
แห้งที่ เหมาะสม การเขย่าผงยาให้ละลาย การตวงยา
และล าดับ การผสมยา โดยก าหนดเป็ น ปฏิ บั ติ , ไม่
ปฏิ บัติ มี ก ารปฏิ บัติ ให้ 1 คะแนน ไม่ ป ฏิ บัติ ให้ 0
คะแนน
2. เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้ ใน ก าร ท ด ล อ ง คื อ
นวัตกรรมการให้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ชุ ดสาธิ ตสอน
การผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง วิดีโอแสดงขั้นตอน
การผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ด ผงแห้ง ค าแนะน าขั้น ตอน
การผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ด ผงแห้ งชนิ ด รู ป ภาพ และ
ฉลากแสดงหมายเลขลาดับการผสมยาข้างขวดยา
ก่อนนาแบบสอบถามมาใช้จริ ง ผูว้ ิจยั ได้
ทดสอบความเที่ ย งกับ กลุ่ ม ประชากรที่ มี คุ ณ สมบัติ
ใกล้เคี ยงกับ กลุ่ม ทดลองที่ ม ารั บ บริ การที่ ห้อ งจ่ ายยา
ผูป้ ่ วยนอก จานวน 30 ราย โดยแบบสอบถามในส่ วน
ความเข้าใจเกี่ ยวกับยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง มีค่าดัชนี
ความเที่ยงเท่ากับ 0.74 และส่ วนการปฏิบตั ิในด้านการ
ผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งมีค่าดัชนีความเที่ยงเท่ากับ
0.72 และนาผลทดสอบที่ได้มาปรับปรุ งแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลระหว่างเดื อน สิ งหาคม - ตุลาคม
2558 ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทั้งสอง
กลุ่ ม ได้รับ ค าแนะน าตามปกติ แต่ในกลุ่ ม ทดลองจะ
ได้รับนวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้ฉลากช่วย
ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง หลังจากนั้นกลุ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามในด้านความเข้าใจและปฏิ บัติ ในด้าน
เทคนิคการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง บันทึกข้อมูลที่
ได้ และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การวิจยั ครั้งนี้ได้
ผ่านการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ COA No. 147/2015
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของผูป้ กครอง วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของคะแนน
เฉลี่ย ความเข้าใจ ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ทั้ง
ก่ อนและหลังการทดลอง โดยใช้ส ถิ ติทดสอบ T-test
for independent sample ก าหนดระดับ นั ย ส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ0.05
3. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ ย
ความเข้าใจของผูป้ กครอง ในกลุ่ ม ทดลอง ระหว่า ง
ก่อนกับหลังการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบ Paired Ttest กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั
แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ กครอง และผูป้ ่ วย
เด็กโรคติ ดเชื้ อทางเดิ นหายใจส่ วนบนที่ มารั บบริ การ
ผูป้ กครองส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 37.60 ปี
ความสัมพันธ์กบั เด็กคือ พ่อ-แม่ ระดับการศึ กษาส่ วน
ใหญ่ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางที่ 1
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MMO1-5
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุของผูป้ กครอง(ปี )
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 60

กลุ่มทดลอง
จานวน
ร้ อยละ
10
30

25.00
75.00

กลุ่มควบคุม
จานวน
ร้ อยละ
8
32

20.00
80.00

12
14
6
8
X=37.60

30.00
35.00
15.00
20.00
S.D.=11.95

9
16
10
5
X=36.13

22.50
40.50
25.00
12.50
S.D.=10.05

ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยเด็ก
พ่อ - แม่
ลุง - ป้า
น้า - อา
ปู่ - ย่า
ตา - ยาย
อื่นๆ

26
2
1
6
4
0

65.00
5.00
2.50
15.00
12.50
0.00

28
2
3
2
4
1

70.00
5.00
7.50
5.00
10.00
2.50

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

10
10
15
5
0

25.00
25.00
37.50
12.50
0.00

11
9
17
2
1

27.50
22.50
42.50
5.00
2.50

อายุของผูป้ ่ วยเด็ก(ปี )
ต่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
4 ปี ขึ้นไป

7
24
9
X =3.33

17.50
60.00
22.50
S.D.=1.71

11
18
11
X =3.37

27.50
45.00
27.50
S.D.=1.52

ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะ
เคย
ไม่เคย
ไม่ทราบ

25
10
5

62.50
25.00
12.50

19
17
4

47.50
42.50
10.00

ประวัติการแพ้ยา
ไม่เคย
เคย

38
2

95.00
5.00

40
0

100.00
0.00

โรคประจาตัวของผูป้ ่ วยเด็ก
ไม่มี
มี

36
4

90.00
10.00

37
3

92.50
7.50

- 591 -

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจของ
ผูป้ กครองในการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผง
แห้ง ในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนกับหลัง
การทดลอง
ความเข้ าใจของ
ผู้ปกครอง

X

SD

ก่อนการทดลอง

10.28

2.39

หลังการทดลอง

18.45

0.64

t

23.32

p-value

<.001

จากการศึ กษาพ บว่ า หลั ง การทดลอง
คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจของ
ผูป้ กครองในการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผง
แห้ง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง

ความเข้ าใจของ
ผู้ปกครอง

X

SD

กลุ่มทดลอง

18.45

0.64

กลุ่มควบคุม

9.85

1.99

F

p-value

20.88

<.001

ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล หลัง การทดลอง
พบว่า กลุ่ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยความเข้าใจของ
ผูป้ กครองในการใช้ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง สู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

MMO1-6
รู ป แบบการให้ ค าแนะน าการใช้ยาปฏิ ชีวนะชนิ ด ผง
แห้ง มีความรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องการใช้ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผง
แห้งเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการศึ กษาของ สายพิณ
และคณะ (2552) ที่พบว่าเมื่อผูป้ กครองได้รับคาแนะนา
ชนิ ดรู ปภาพในการใช้ยาปฏิชีวนะชนิ ดผงแห้ง มีความ
เข้าใจในเรื่ องเทคนิคการผสมยาเพิ่มมากขึ้น
ผลการศึ ก ษาภายหลั ง การทดลอง กลุ่ ม
ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยความเข้าใจของผูป้ กครอง สู ง
กว่ากลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ
0.001 ทั้งนี้ สามารถอภิ ปรายได้ว่า ผลของนวัตกรรม
การให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้ฉลากช่วยยาปฏิชีวนะชนิ ด
ผงแห้ง ซึ่ งนาแนวคิดทฤษฎีการรับรู ้มาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
กลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับการ
ใช้ฉลากช่วยยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง มีความเข้าใจสู ง
กว่ากลุ่ ม ควบคุ ม เพราะถู ก กระตุ ้น จากสิ่ ง เร้ านั่น คื อ
นวัต กรรม ส่ วนกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ได้รั บ เพี ยงค าแนะน า
ตามปกติจึงยังคงมีความเข้าใจที่ยงั ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยา
ปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ
สมพร (2552) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับศึ กษาเกี่ ยวกับผลการ
ติ ด ตามการดู แ ลการใช้ย าต้า นจุ ล ชี พ ต่ อ ความรู ้ ข อง
ผูป้ กครองที่ได้รับยาต้านจุลชีพจากร้านยา ผลการศึกษา
พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ข องผู ้ป กครองในกลุ่ ม
ทดลองมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม และสอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของ ประภารั ต น์ (2553) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติ กรรมของผูป้ กครองในการใช้ยาปฏิ ชีวนะชนิ ด
รั บ ประทานกับ ผูป้ ่ วยเด็ ก โรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจ
โรงพยาบาลชานิ อ าเภอชานิ จังหวัด บุ รีรั ม ย์ ผลการ
ศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้ กครอง
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
เนื่ องจากการศึ กษาครั้งนี้ ศึกษาในผูป้ กครอง
ที่ อ่ า นออกเขี ย นได้ ดั ง นั้ นผลการศึ ก ษานี้ อาจไม่
สามารถนามาประยุกต์ใช้กับผูป้ กครองที่ ไม่ส ามารถ
อ่านออกเขียนได้

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ
นวัต กรรมการให้ ข ้อ มู ล ร่ ว มกับ การใช้ฉ ลากช่ ว ยยา
ปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจของ
ผู ้ป กครองหลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อ นการทดลอง
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001 สามารถ
อภิปรายได้ว่า นวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้
ฉลากช่ วยยาปฏิ ชีวนะชนิ ดผงแห้ง ประสบผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ ผูป้ กครองของกลุ่มผูป้ ่ วยเด็กโรคติด
เชื้ อทางเดิ น หายใจส่ วน บน มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม คือมีความเข้าใจเกี่ ยวกับยาปฏิ ชีวนะชนิ ด
ผงแห้งเพิ่มมากขึ้ น เนื่ องจากนวัตกรรมการให้ขอ้ มูล
ร่ ว มกั บ การใช้ ฉ ลากช่ ว ยยาปฏิ ชี ว นะชนิ ดผงแห้ ง
ประกอบด้วย ชุดสาธิ ตสอนการผสมยาปฏิ ชีวนะชนิ ด
ผงแห้ง วิดีโอแสดงขั้นตอนการผสมยาปฏิชีวนะชนิ ด
ผงแห้ง คาแนะนาขั้นตอนการผสมยาปฏิชีวนะชนิ ดผง
แห้งชนิ ดรู ปภาพ ฉลากแสดงหมายเลขลาดับการผสม
ยา จากแนวคิดทฤษฎีการรับรู ้ ได้กล่าวถึงกระบวนการ
เกิ ดการรับรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้นคือ 1) สิ่ งเร้า (stimulus) มา
กระทบอวัยวะสัมผัสของอิ นทรี ย ์ 2) กระแสประสาท
สัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่ งมีศูนย์อยูท่ ี่
สมองเพื่อสัง่ การจนเกิดการรับรู ้ (perception) 3) สมอง
แปลความหมายออกมาแปลเป็ นความรู ้ ค วามเข้าใจ
โดยอาศัยความรู ้เดิม ประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ
ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ทาให้
เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง จากผลการศึกษา
พบว่าเมื่อนาทฤษฎีการรับรู ้มาประยุกต์ใช้กบั ผูป้ กครอง
ของเด็กกลุม่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน จานวน
40 ราย โดยใช้นวัตกรรมการให้ขอ้ มูลร่ วมกับการใช้
ฉลากช่ ว ยยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด ผงแห้ ง พบว่ า หลัง การ
ทดลองผูป้ กครองมี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ ยาปฏิ ชี ว นะ
ชนิ ดผงแห้งสู งกว่าก่ อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 จึ งส่ งผลต่อพฤติกรรมในการ
ใช้ย าที่ ถูกต้อ ง สอดคล้องกับ การศึ กษาของสุ ภาวิตา
(2551) ที่พบว่าผูป้ กครองเด็ก ณ ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี เมื่ อ ได้ รั บ
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อย่า งไรก็ ต าม ภาพรวมผลของนวัต กรรม
ยังคงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้ แต่
จากการศึ กษายังพบว่ากลุ่ม ทดลองในบางรายยังขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องในบางประเด็น ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ อง
ท้าทายในการศึกษาครั้งต่อไป โดยควรเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการสร้ า งความรู ้ ค วามตระหนั ก ต่ อ การใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะชนิ ด ผงแห้ ง ในรู ป สื่ อ อื่ น ๆที่ ส ร้ างความรู ้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะชนิ ดผงแห้ง อาจส่ งผลระยะยาวต่อ
เด็กในอนาคตได้
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