นิพนธ์ต้นฉบับ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ผลการรณรงค์โดยใช้ทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงและสื่อกระแส
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งานวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล (Antibiotic Smart Use: ASU) ผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐาน
ทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนจำ�นวน 624 คน จำ�แนกเป็นกลุ่มทดลองจำ�นวน 348 คนและกลุ่มควบคุมจำ�นวน 276 คน ในกลุ่มทดลอง
มีการจัดโครงการรณรงค์แนวคิด ASU โดยทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (change agent team) และสื่อกระแส
หลัก เปรียบเทียบบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผล ระหว่างก่อนกับหลังการทดลองโดยใช้สถิติ paired t-test และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้
สถิติ independent t-test ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลเพิ่มขึ้นจากก่อนการรณรงค์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า บรรทัดฐาน
ทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายหลังการรณรงค์ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายหลังการรณรงค์เพิ่มขึ้นจากก่อนการรณรงค์และแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมีความ
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้แสดง
ให้เห็นว่า การรณรงค์แนวคิด ASU โดยทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และสื่อกระแสหลักมีประสิทธิผลในการปรับ
เปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
		 คำ�สำ�คัญ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล บรรทัดฐานทางสังคม ทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
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wards ASU. A correlation between social norm and ASU behaviors was also examined. The sample was
624 subjects, 348 were assigned to the intervention group, and 276 to the control group. The intervention group was implemented with a campaign using change agent team and mass media aimed at
promotion of ASU concept and new social norm. Paired t-test was used to compare social norm and
ASU behaviors between baseline data and after the campaign implementation. An independent t-test
was used to compare those between the intervention and control groups. Results at the end of the
campaign implementation demonstrated that social norm in the intervention group was significantly
higher than the baseline data, but no significant difference in social norm was found between the
intervention and control groups. With regard to ASU behaviors, there was significant improvement in
ASU behaviors after the campaign implementation in the intervention group. A Significant difference
was also found for ASU behaviors between the intervention and control groups after the campaign
implementation. In addition, this study demonstrated that changes in social norm towards ASU were
significantly correlated with changes in ASU behavior.
		
Keywords: Antibiotics Smart Use, social norm, change agent team
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ภูมิหลังและเหตุผล

พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี และตรัง อีกทั้งยังมีโรง
พยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลศรีวชิ ยั (ปัจจุบนั เปลีย่ น
ชือ่ เป็น โรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์เนชัน่ แนล) มาเข้าร่วม
โครงการด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษารูปแบบการขยายโครงการ โดย
ใช้กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยาระดับ
บุคคลเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วม และใช้กลวิธีเฉพาะของ
แต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการ
(ownership) เสริมด้วยการท�ำงานในลักษณะของเครือข่าย
(decentralized network) นอกจากนี้ยังมีการขยายผล
ผ่านนโยบายระดับชาติ (policy advocacy) โดยบรรจุ
เกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ASU ในเกณฑ์
คุณภาพระบบข้อ 2 ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สถานพยาบาล
ทั่วประเทศต้องด�ำเนินโครงการ ASU ข้อมูลจาก สปสช.
รายงานว่า ปี พ.ศ. 2553 มีโรงพยาบาลทีร่ ายงานการด�ำเนิน
โครงการ ASU จ�ำนวน 622 แห่ง ผลการประเมินโครงการ
ในระยะที่ 2 นี้(2) แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของโครงการ
ตามเป้าหมาย น�ำไปสูก่ ารยอมรับและความเต็มใจทีจ่ ะร่วม
ขยายงาน ASU ในสถานพยาบาลต่อไป ซึ่งในปีต่อไป เป็น
ระยะที่ 3 คือการขยายแนวปฏิบัติ ASU สู่ความยั่งยืน
นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม โครงการน�ำร่ อ งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2550
โครงการ ASU ยังคงมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง

นปี พ.ศ. 2550 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Antibiotics Smart Use: ASU) ในลักษณะ
โครงการน�ำร่องที่จังหวัดสระบุรี (โรงพยาบาลชุมชน 10
แห่งและสถานีอนามัย 87 แห่ง) เพื่อหาวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะของบุคลากรการแพทย์ ใน
3 โรคเป้าหมาย คือ โรคหวัด ท้องเสียและแผลเลือดออก
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจและปรับฐานความคิด
และทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นการเน้นที่ระดับบุคคลและระดับ
สถานพยาบาล ผลการประเมินโครงการน�ำร่องดังกล่าว(1)
พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และทัศนคติรวมถึง
การปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้นต่อการรักษาและการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะ ท�ำให้มีสัดส่วนผู้ป่วยโรคเป้าหมายที่ได้รับยา
ปฏิ ชี ว นะลดลง ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณและมู ล ค่ า การใช้ ย า
ปฏิชีวนะในสถานพยาบาลลดลงเช่นกัน
ต่อมา ได้มีการน�ำโครงการน�ำร่อง ASU ในจังหวัด
สระบุรีมาใช้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม โดยมีการขยายผลในระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ.
2551 - 2552 ไปยังพื้นที่หลายแห่งที่เป็นสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สมุทรสงคราม
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ปัจจุบนั ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทีส่ �ำคัญ เช่น
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อย. สปสช. นัก
วิชาการจากคณะแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ บุคลากร
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทัว่ ประเทศ ผลการประเมิน
โครงการในระยะต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับแนวคิด
ASU ของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงท�ำให้เกิดการสนับสนุนและ
ผลักดันการด�ำเนินโครงการ ASU ส่งผลให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรไป
ในทางที่ ดี ขึ้ น การน�ำแนวคิ ด ASU สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ใน
ประเทศไทย ด�ำเนินการผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ คือ การเชื่อม
ต่อแนวคิด ASU เข้ากับนโยบายระดับประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย และการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
(social norm) เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
บรรทัดฐานทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าคน
รอบข้างหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับและปฏิบตั อิ ย่างไร
ซึ่งการรับรู้นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ก็ตาม(3) ดังนั้นบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะจึงเป็นการรับรู้ของประชาชนว่าคนรอบข้างหรือ
คนส่วนใหญ่ในสังคมมีการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไร ซึง่ อาจจะ
เป็นการรับรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ก็ได้ แต่การรับรู้ดัง
กล่าวจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการสัง่ ใช้ยาของแพทย์
และการใช้ยาของประชาชนเองเมื่อเกิดความเจ็บป่วย (4)
ตั ว อย่ า งของบรรทั ด ฐานทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชวี นะในปัจจุบนั เช่น สัง่ ใช้/กินยา amoxicillin เมือ่ เป็น
หวัดเจ็บคอ สัง่ ใช้/กินยา norfloxacin เมือ่ มีอาการท้องเสีย
และการสั่งใช้/กินยา dicloxacillin เมื่อมีบาดแผล แม้
บรรทัดฐานทางสังคมจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ก็
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานทางสังคมก็คือ “ต้องปรับเปลี่ยนการรับรู้ของ
ประชาชนให้ถูกต้อง โดยน�ำเสนอหรือกระจายข้อมูลซึ่งคน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมเหตุผลกลับคืนไปยัง
ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนเกิดการรับรูใ้ หม่วา่ คนรอบข้าง
หรือคนส่วนใหญ่ในสังคมมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง
สมเหตุผลอย่างไร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน

ทางสังคมยังเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ
โครงการหรือกิจกรรมทีม่ งุ่ หวังเปลีย่ นแปลงบรรทัดฐานทาง
สังคม ควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
ร่วมออกแบบกิจกรรม ร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่รวมถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย”(3)
การขยายแนวปฏิบัติของ ASU สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็น
บรรทัดฐานใหม่ของสังคม มุ่งหวังให้แนวทางปฏิบัติของ
ASU เกี่ยวกับการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็นในโรคเป้า
หมาย ได้รับการยอมรับเป็นแนวทางปฏิบัติในคนส่วนใหญ่
หรือสถานพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศ แทนแนวทาง
ปฏิบตั เิ ดิมทีม่ กี ารใช้ยาปฏิชวี นะทีม่ ากเกินจ�ำเป็น(5) จนเกิด
เป็นการรับรูใ้ หม่ทถี่ กู ต้องของคนส่วนใหญ่ในสังคมซึง่ จะน�ำ
ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมเกีย่ วกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
เพือ่ ให้เกิดการกระจายแนวคิดและบรรทัดฐานใหม่นี้
ไปยังประชาชน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2555 โครงการ ASU ได้
ท�ำการศึกษาเพือ่ พัฒนากลไกการท�ำงานในระดับชุมชนผ่าน
สือ่ บุคคลหรือเรียกว่า ‘ทีมผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง’ (Change
agent team) หรือเรียกว่า 5 ตัวจี๊ด เพื่อให้คนในชุมชนคิด
วิธีการและกลไกในการแก้ปัญหาการกระจายยาปฏิชีวนะ
และการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในชุมชน โครงการนี้
ด�ำเนินการโดยเครือข่าย ASU จาก 5 พื้นที่ ใน 5 จังหวัด
ในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีการสร้าง ‘ทีมผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง’ ของ
ตน ทัง้ นีท้ มี ผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงเป็นกลไกหนึง่ ในการสร้าง
ผู ้ น�ำในพื้ น ที่ ซึ่ ง ถู ก น�ำมาใช้ ใ นการท�ำงานขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม
โดยองค์ประกอบและลักษณะส�ำคัญของ 5 ตัวจีด๊ ประกอบ
ด้ ว ย 1) นั ก ประสานงาน มี ค วามสามารถในการเชื่ อ ม
ประสานกับองค์กร ภาคีหรือเครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน
ได้ดี เป็นคนกว้างขวาง รู้จักผู้คนและเครือข่ายต่างๆ มาก
มีจิตสาธารณะ เชื่อมั่นในการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม มี
มนุษยสัมพันธ์ดี 2) นักวิชาการ ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล หลักฐาน องค์ความรูท้ างวิชาการ ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ส�ำหรับใช้
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สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการ
แก้ปัญหาต่างๆ 3) นักยุทธศาสตร์ รอบรู้ ลุ่มลึก มองการณ์
ไกล มีชั้นเชิง มองคนและสถานการณ์เป็น ชอบวางแผน
สามารถช่วยก�ำหนดจังหวะก้าวและกลยุทธ์ในการท�ำงาน
ขับเคลือ่ นกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถูกจังหวะและเวลา มี
จิตใจสาธารณะ คิดและท�ำเพื่อสังคม 4) นักสื่อสาร ชอบ
การสื่อสารกับผู้อื่นและกับสังคม มีเครือข่ายการสื่อสารที่
กว้างขวางและหลากหลาย ชอบน�ำเสนอเรื่องเล่าและเรื่อง
ราวเกีย่ วกับการด�ำเนินงานสาธารณะต่างๆ มีความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีศลิ ปะในการสือ่ สาร และชอบท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และ 5) นักจัดการ ชอบการบริหารจัดการ ชอบแก้
ปัญหาต่างๆ รู้งานบริหารจัดการ ต่อรองเป็น ท�ำงานเป็น
ระบบ มีความคล่องตัว รวดเร็ว รูจ้ กั จังหวะการท�ำงาน ชอบ
การมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ดี ไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝง โดยคุณลักษณะส�ำคัญเหล่านี้อาจอยู่ในบุคคล
หลายคนที่เข้ามาช่วยกันท�ำงานหรือในคนเดียวก็ได้(6,7)
นอกจากสื่อบุคคลหรือ ‘ทีมผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง’
แล้ว ในโครงการ ASU ยังใช้สื่อกระแสหลักหรือสื่อสาร
มวลชนเพื่อให้เกิดการกระจายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างถูกต้องได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนความรู้ เจตคติ
และการรั บ รู ้ ข องบุ ค คลอั น จะน�ำไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
บรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้กลวิธที หี่ ลากหลาย ซึง่ จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า สื่อกระแสหลักเป็นหนึ่งใน
กลวิธที ถี่ กู น�ำมาใช้อย่างแพร่หลายและมีความส�ำคัญในการ
ปรั บ เปลี่ ย นบรรทั ด ฐานทางสั ง คมหรื อ การรั บ รู ้ ข อง
ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับและ
ปฏิบัติ จากงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการรณรงค์โดยใช้สื่อสารมวลชนในการปรับเปลี่ยน
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับ(8) กลุ่มเป้า
หมายเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 21-34 ปี ในมอนทาน่า
สหรัฐอเมริกา สื่อที่ใช้ในโครงการได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สิง่ พิมพ์ การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ป้าย/โปสเตอร์โฆษณา

การโฆษณาด้วยของแจกต่างๆ เช่น เสื้อยืด ปากกา ผลการ
ประเมินพบว่า บรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย
เกีย่ วกับการดืม่ แล้วขับเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม นอกจาก
นี้ยังพบว่าพฤติกรรมการดื่มแล้วขับของกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
วัดโดยวิธกี ารรายงานด้วยตนเองลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากการปรับ
เปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมของกลุ่มเป้า
หมายแล้ว สื่อกระแสหลักยังมีผลต่อการปรับเปลี่ยนความ
รู ้ แ ละเจตคติ ข องกลุ ่ ม เป้ า หมายด้ ว ย ผลการประเมิ น
โครงการรณรงค์ระดับชาติในประเทศเบลเยีย่ มและฝรัง่ เศส
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยท�ำการ
รณรงค์ผา่ นสือ่ สารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายมีทั้งประชาชนทั่วไป
และแพทย์ พบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน
การกระจายข้อความหลัก (key messages) ที่โครงการ
ต้องการกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (ในเบลเยี่ยม ร้อยละ
79 ของกลุม่ เป้าหมายจดจ�ำโครงการรณรงค์ได้จากโทรทัศน์
รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์และวิทยุ) นอกจากนี้ยังพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น
และมี ก ารใช้ ย าปฏิ ชี วนะลดลง (9) สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะและผลลัพธ์ของ
โครงการรณรงค์ของรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในประชาชนและบุคลากรทางการ
แพทย์(4) ซึ่งท�ำการทบทวนโครงการของรัฐในกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนียและประเทศอิสราเอล
จ�ำนวน 22 โครงการที่ด�ำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 1990–
2007 ซึ่ ง ประเทศดั ง กล่ า วเป็ น ประเทศที่ มี ก ารใช้ ย า
ปฏิชวี นะในปริมาณสูง และทุกโครงการมีเป้าหมายเน้นการ
ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะในโรคติ ด เชื้ อ ทางหายใจ ลั ก ษณะของ
กิจกรรมที่ด�ำเนินการในภาพรวมใช้วิธีการที่เป็น multifaceted โดยมุ่งให้ความรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อทาง
หายใจแก่ผปู้ ว่ ยนอกและประชาชนผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ สือ่ สาร
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มวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพับ guideline รวมทั้งการจัด
สัมมนาและ academic detailing ผลการทบทวนโครงการ
ดังกล่าว พบว่า ประชาชนมีความตระหนักเกีย่ วกับโครงการ
ความรู ้ และเจตคติเ กี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่า งสม
เหตุผลดีขึ้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
(ASU) ผ่านสือ่ บุคคลและสือ่ กระแสหลัก โดยศึกษาผลลัพธ์
สองประการ คือ บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานทางสังคมกับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ท�ำการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมี
สมมติฐานการวิจัย 5 ข้อที่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ 1) บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันหลังจากการรณรงค์
แนวคิดการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลผ่านสือ่ บุคคลและ
สื่อกระแสหลัก 2) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันหลังจากการรณรงค์แนวคิดการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก
3) บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลของกลุ่มทดลองหลังจากการรณรงค์แนวคิดการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลผ่านสือ่ บุคคลและสือ่ กระแส
หลัก มีระดับสูงขึ้นกว่าก่อนการรณรงค์ 4) พฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลของกลุม่ ทดลองหลังจากการ
รณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อ
บุ ค คลและสื่ อ กระแสหลั ก มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นการ
รณรงค์ และ 5) การเปลีย่ นแปลงของบรรทัดฐานทางสังคม
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมีความสัมพันธ์
กับการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผลในกลุ่มทดลอง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะน�ำ

ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้
ยาอย่ า งสมเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ ASU เกิ ด ความยั่ ง ยื น ใน
ประเทศไทยต่อไป
ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนไทยทั้งเพศชายและเพศ
หญิง อายุระหว่าง 20-65 ปี การก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้ตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของโคเฮน(10) โดยก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญเท่ากับ 0.05 อ�ำนาจการทดสอบเท่ากับ 0.8 ค่า
ประมาณขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.2 ซึ่งเป็น
ค่าระดับต�่ำ  เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายัง
ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการ
ใช้ยาปฏิชวี นะในประเทศไทย เมือ่ น�ำไปเปิดตารางได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างต่อกลุ่มเท่ากับ 393 คน งานวิจัยนี้เก็บข้อมูล
ใน 5 พื้นที่ ดังนั้นจึงควรกระจายกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ละ 78
คน แต่ผู้วิจัยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลจาก
พืน้ ทีร่ ว่ มด้วย จึงได้ก�ำหนดให้แต่ละพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างอย่างน้อย 50 คน ซึง่ เมือ่ เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลทัง้
สองครั้ ง ได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามสมบู ร ณ์
ทั้งหมด จ�ำนวน 624 คน จ�ำแนกเป็นกลุ่มทดลอง 348 คน
และกลุ่มควบคุม 276 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นประชาชน
ในพื้นที่ที่มีการด�ำเนินโครงการรณรงค์แนวคิดการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก
5 พื้นที่ใน 5 จังหวัด กลุ่มควบคุม เป็นประชาชนในพื้นที่ที่
มีการด�ำเนินโครงการ ASU โดยบุคลากรทางการแพทย์ใน
ระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรง
พยาบาลชุมชน ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเป็นพืน้ ทีท่ ี่
ได้มีการจับคู่กัน (matching) จ�ำนวน 5 คู่ ตามบริบททาง
กายภาพ ทางสังคม และประสบการณ์ในการได้รบั กิจกรรม
เกี่ยวกับ ASU ที่คล้ายคลึงกัน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

แบบเจาะจง โดยมี เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย 1) อายุ 20-65 ปี 2) พูด อ่าน เขียน ภาษา
ไทยได้ 3) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคลากรสาธารณสุข หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) 4) ยินยอม
เข้าร่วมการเก็บข้อมูลทัง้ ครัง้ ที่ 1 (มิถนุ ายน-กรกฎาคม พ.ศ.
2555) และครั้งที่ 2 (พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555)
และ 5) ไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมในการ
รณรงค์หรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมการรณรงค์

บวก ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง แสดงว่ามีบรรทัดฐานทางสังคม
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลดีกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตำ�่ กว่า ตัวแปรทีส่ อง พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผล ซึง่ หมายถึงความถีใ่ นการกระท�ำพฤติกรรม
ย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 3 ประการ ได้แก่ 1) การ
กินยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอ 2) การกินยาปฏิชีวนะ
ไว้แต่เนิ่นๆ เมื่อมีอาการไม่สบายเพื่อป้องกันหวัดเจ็บคอ
และ 3) การซื้อยาปฏิชีวนะกินเองโดยไม่ปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทย์ การวั ด ท�ำโดยให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมย่อยทัง้ 3 ดังกล่าวข้างต้น
ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ
ตั้งแต่ ไม่กินเลย (คะแนน = 3) กินเป็นบางครั้ง (คะแนน =
2) และกินทุกครั้ง (คะแนน = 1) รวมคะแนนทั้ง 3 ข้อ โดย
กลับคะแนนพฤติกรรมย่อยเชิงลบให้เป็นเชิงบวก ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูง แสดงว่ามีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผลดีกว่าผูท้ ไี่ ด้คะแนนตำ�่ กว่า นอกจากนีย้ งั มีค�ำถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การ
ศึกษา และอาชีพ อีกจ�ำนวน 4 ข้อ ค�ำถามเกีย่ วกับการรูจ้ กั
ยาปฏิชีวนะ ซึ่งให้ตอบชื่อยาโดยดูจากรูปภาพแล้วเลือก
ตอบ 1 ข้อ และค�ำถามเกี่ยวกับการเคยได้ยิน “เชื้อดื้อยา”
ซึ่งให้ผู้ตอบระบุว่า เคยหรือไม่เคยได้ยินอีก 1 ข้อ
แบบสอบถามบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
สร้ า งขึ้ น จากการศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท�ำโดย
น�ำแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
และเภสั ช ศาสตร์ เ ป็ น ผู ้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและนิยามของพฤติกรรมที่ต้องการ
ศึกษา จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างในอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก จ�ำนวน 23 คน หลังจากการทดลองใช้ มีการ
ปรับปรุงการใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้น�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง

วิธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental design) โดยใช้รปู แบบสองกลุม่ วัดสองครัง้ (two
group pretest-posttest design)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือในการวิจยั มี 2 ส่วน คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและเครือ่ งมือที่ใช้ในการทดลอง (intervention) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามตัวแปรตาม 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรแรก
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล ซึง่ หมายถึงผลรวมของการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) รับรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเรียก
ชื่อยาปฏิชีวนะถูกต้องหรือไม่ 2) รับรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขา
รู้จักกินยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอหรือไม่ 3) รับรู้ว่า
คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเริ่มกินยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการไม่
สบายเพือ่ ป้องกันหวัดเจ็บคอหรือไม่ และ 4) รับรูว้ า่ คนส่วน
ใหญ่ ที่ เขารู ้ จั ก มั ก ซื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะกิ น เองโดยไม่ ป รึ ก ษา
บุคลากรทางการแพทย์บ่อยหรือไม่ การวัดท�ำโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นทั้ง 4 ข้างต้น
ลักษณะของข้อค�ำถามในข้อ 1 เป็นแบบเลือกตอบเพียง 1
ข้อ จากยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ มีคะแนน 1
คะแนนส�ำหรับผูท้ ตี่ อบยาปฏิชวี นะ ส่วนข้อที่ 2-4 ลักษณะ
ค�ำถามเป็นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่ใช่ (คะแนน
= 1) ไม่แน่ใจ (คะแนน = 2) และใช่ (คะแนน = 3) รวม
คะแนนทั้ง 4 ข้อ โดยกลับคะแนนข้อความเชิงลบเป็นเชิง
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองเพือ่ รณรงค์แนวคิดการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมี 2 ส่วน คือสื่อบุคคลหรือทีม
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และสื่อกระแสหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 สือ่ บุคคลหรือทีมผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (ใน
การด�ำเนินโครงการ เรียกว่า “ตัวจีด๊ ”) มีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
องค์ประกอบของทีม ในแต่ละพื้นที่สร้างทีม 5 ตัว
จี๊ดของตนเองที่ประกอบด้วยกลุ่มคน 5 กลุ่มดังนี้
1) นักประสานงาน ได้แก่
- กลุม่ แกนน�ำสุขภาพในชุมชน เช่น อสม.น้อย กลุม่
ธรรมนูญสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ
- กลุ่มร้านค้า เช่น ตัวแทนร้านขายของช�ำ ร้านค้า
ปลีก
2) นักวิชาการ ได้แก่
- กลุ่มการศึกษา เช่น ครูอนามัยโรงเรียน
- กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร เจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และ
อสม.
3) นักยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลุม่ ผูน้ �ำท้องถิน่ เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (นายก อบต.) สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน
4) นักสื่อสาร ได้แก่ กลุ่มสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น
เช่น นักจัดรายการวิทยุชุมชน (ดีเจ) ตัวแทนสื่อพื้นบ้าน
5) นักจัดการ ได้แก่ กลุ่มแกนน�ำสุขภาพในชุมชน
กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่น
แนวคิดการท�ำงาน
หาค�ำตอบให้ได้ว่า ท�ำอย่างไร “ประชาชน” จึงจะมี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ และ
ท�ำอย่างไร เมือ่ “ประชาชน” ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งยาปฏิชวี นะ
แล้ว จะมีการบอกต่อคนรอบข้าง (word of mouth) ปรับ
เปลี่ยนการรับรู้ของประชาชนให้ถูกต้อง โดยน�ำเสนอหรือ
กระจายข้อมูลซึ่งคนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสม
เหตุผลกลับคืนไปยังประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนเกิดการรับ
รู้ใหม่ว่าคนรอบข้างหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมมีการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างถูกต้องสมเหตุผล โดยพัฒนากลไกในระดับ
ชุ ม ชนที่ จั ด การกั บ ปั ญ หายาปฏิ ชี ว นะในพื้ น ที่ ซึ่ ง ให้
ประชาชนหรือตัวแทนคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของ สร้างทีม 5 ตัวจีด๊ ในพืน้ ที่ ร่วมกันออกแบบกิจกรรม
ร่วมกันท�ำกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันประเมินผลกิจกรรม
ขั้นตอนการท�ำงาน
1) สร้างทีม 5 ตัวจีด๊ ของพืน้ ที่ 2) ประชุมทีมตัวจีด๊ เพือ่
ร่วมกันวางแผนการท�ำงานและจัดเตรียมเครือ่ งมือ/อุปกรณ์
การด�ำเนินงาน 3) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 4) ด�ำเนิน
กิจกรรมในโครงการรณรงค์โดยทีม 5 ตัวจี๊ด ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะสอดคล้องกับลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เภสัชกร
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล วิ ท ยุ ชุ ม ชนมี ห น้ า ที่ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ และ 5) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน
ลักษณะของกิจกรรมการด�ำเนินงานในแต่ละพื้นที่มี
ความหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบกิจกรรมโดยพืน้ ที่
เอง แต่ทกุ พืน้ ทีม่ เี ป้าหมายเดียวกันคือ รณรงค์แนวคิดทีถ่ กู
ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะเพื่ อ มุ ่ ง ปรั บ เปลี่ ย น
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะให้สม
เหตุผลมากขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมกิจกรรมที่ด�ำเนินการโดย 5
พื้นที่ในกลุ่มทดลองมีดังต่อไปนี้
1) การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านสื่อหลาก
หลายรูปแบบ ได้แก่ ป้าย/ไวนิลที่มีรูปภาพประกอบค�ำ
อธิบาย โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อละคร หอกระจายเสียงของ
หมูบ่ า้ น การออกพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์และให้ความรูต้ ามงาน
ต่างๆ และการจัดเวทีประชาคม
2) การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องซ�้ำๆ โดยค�ำนึงถึง
โอกาสที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
3) การติดตามผลของการให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำใน
การปฏิบตั ติ วั เชิงรุก ซึง่ เป็นการติดตามพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของประชาชนตามบ้านหรือออกเยี่ยมบ้าน
4) การใช้ตัวแบบ คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
บุคลากรสาธารณสุขและทีมผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
l

l

l

l
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การบอกต่อ หรือการยกตัวอย่างกลุ่มบุคคลที่สามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมได้และหายจากโรคหวัดโดยไม่ต้องกินยา
ปฏิชีวนะ
5) การสร้ า งแรงจู ง ใจ เช่ น ธนาคารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม การจัดประกวดครัวเรือนต้นแบบใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผลและบอกต่อยอดเยี่ยม
ระยะเวลา
ในภาพรวม กลุ่มทดลองทั้ง 5 พื้นที่ใช้เวลาด�ำเนิน
กิจกรรมระหว่าง 6–12 เดือน โดยมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการรณรงค์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ส่วนที่ 2 สื่อกระแสหลัก มีรายละเอียดดังนี้
สื่อกระแสหลักที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประกอบด้วย
1) สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องยา
ปฏิชีวนะ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นพลิก กระจกส่องคอ
2) การสื่อสารและรณรงค์เรื่องยาปฏิชีวนะและการดื้อยา
ต้านจุลชีพสู่สาธารณะทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยไม่ได้ท�ำการบันทึกความถี่และระยะเวลาของการ
รณรงค์ทางสื่อกระแสหลัก และทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมต่างก็ได้รับการรณรงค์ทางสื่อกระแสหลักนี้เช่น
เดียวกัน
ข้อความหลัก
การรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล
ผ่านสือ่ บุคคลและสือ่ กระแสหลักทัง้ สองส่วนมีขอ้ ความหลัก
ที่ต้องการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อมุ่งหวังปรับ
เปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
จ�ำนวน 3 ข้อความ คือ “ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ”
“ยาปฏิชีวนะเป็นยาอันตราย” และ “3 โรคหายได้ไม่ต้อง
ใช้ยาปฏิชีวนะ”
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลโดย
มีขั้นตอนคือ 1) จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 2) วัดตัวแปรตามด้วยแบบสอบถาม โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเขียนค�ำตอบด้วยตนเอง ทั้ง 2 ตัวแปรก่อนการ
ทดลอง ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
3) ด�ำเนินโครงการรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลักในกลุ่มทดลอง
ทัง้ 5 พืน้ ที่ 4) วัดตัวแปรตามทัง้ 2 ตัวแปรดังกล่าวหลังการ
ทดลอง ทั้งนี้ก่อนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ให้ค�ำ
อธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์และการน�ำผล
โครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขอความยินยอมเข้าร่วม
งานวิจัยด้วยวาจา (verbal consent) จากกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมกับเปิดโอกาสให้ซกั ถามในประเด็นทีส่ งสัย กังวลหรือ
ต้องการความชัดเจน หากยินดีเข้าร่วมการวิจัยจึงเริ่มคัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม และ
หากต้องการยุติการเข้าร่วมการวิจัยระหว่างทางก็สามารถ
ท�ำได้ตลอดเวลา และจะไม่น�ำข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ มา
ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป และลักษณะพืน้ ฐานของตัวแปร
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ independent sample t-test, paired t-test และ Pearson’s product-moment correlation ซึง่ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ .05
การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
การวิจัยนี้ไม่ได้ขอให้มีการพิจารณาด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ แต่ได้มีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมการท�ำวิจัยในมนุษย์ โดยก่อนการคัดเลือก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย
วัตถุประสงค์และการน�ำผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่ า งละเอี ย ด รวมทั้ ง อธิ บ ายว่ า อาสาสมั ค รจะได้ รั บ
ประโยชน์อะไรบ้าง เกิดความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร
และผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบ
บันทึกข้อมูลจะไม่มีการระบุชื่อของอาสาสมัคร แล้วให้
อาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยอย่างอิสระ ปราศจาก
การข่ ม ขู ่ ห รื อ บั ง คั บ พร้ อ มกั บ เปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถามใน
ประเด็นที่สงสัย กังวลหรือต้องการความชัดเจน หากยินดี
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เข้าร่วมการวิจัยจึงเริ่มคัดเลือกเข้าสู่กลุ่มทดลองหรือกลุ่ม
ควบคุม และหากต้องการยุติการเข้าร่วมการวิจัยระหว่าง
ทางก็สามารถท�ำได้ตลอดเวลา และจะไม่น�ำข้อมูลของอาสา
สมัครท่านนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ�ำนวนทั้งหมด 624 คน

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ

อายุ

หญิง
ชาย
ไม่ระบุ

ไม่เกิน 20 ปี
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51–60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
ไม่ระบุ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้างรายวัน
พนักงานบริษัท/โรงงาน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบำ�นาญ
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่นๆ
ไม่ระบุ

กลุ่มทดลอง (N=348)
จำ�นวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (N=276)
จำ�นวน
ร้อยละ

รวม (N=624)
จำ�นวน
ร้อยละ

247
100
1

71.0
28.7
0.3

183
90
3

66.3
32.6
1.1

430
190
4

68.9
30.4
0.6

1
32
73
79
80
75
8

0.3
9.2
21.0
22.7
23.0
21.6
2.3

3
33
58
72
72
28
10

1.1
12.0
21.0
26.1
26.1
10.1
3.6

4
65
131
151
152
103
18

0.6
10.4
21.0
24.2
24.4
16.5
2.9

200
87
13
31
10
7

57.5
25.0
3.7
8.9
2.9
2.0

134
77
14
30
2
13
6

48.6
27.9
5.1
10.9
0.7
4.7
2.2

334
164
27
61
2
23
13

53.5
26.3
4.3
9.8
0.3
3.7
2.1

78
105
27
47
18
2
50
9
12

22.4
30.2
7.8
13.5
5.2
0.6
14.4
2.6
3.4

65
65
26
40
16
1
40
17
6

23.6
23.6
9.4
14.5
5.8
0.4
14.5
6.2
2.2

143
170
53
87
34
3
90
26
18

22.9
27.2
8.5
13.9
5.4
0.5
14.4
4.2
2.9
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จากพื้นที่ 10 แห่งในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลอง (5 พื้นที่ กระจายใน 5 จังหวัด) หมายถึง
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด�ำเนิ น โครงการรณรงค์ แ นวคิ ด การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก
และกลุ่มควบคุม (5 พื้นที่ กระจายใน 5 จังหวัด ซึ่งเป็น
จังหวัดเดียวกันกับกลุ่มทดลอง 3 พื้นที่) หมายถึง พื้นที่ที่มี
การด�ำเนินโครงการ ASU โดยบุคลากรทางการแพทย์ใน
ระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรง
พยาบาลชุมชน ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งจากข้อมูลในตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 41–60 ปี (อายุเฉลี่ย 47.24±13.20 ปี) จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า และประกอบ
อาชีพรับจ้างรายวันและเกษตรกร

เวลาการเก็บข้อมูล (ก่อน-หลังการทดลอง) จากข้อมูลใน
ตาราง พบว่า ในกลุ่มทดลองซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการด�ำเนิน
โครงการรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ผ่านสือ่ บุคคลและสือ่ กระแสหลักนัน้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถ
เรียกชื่อยาปฏิชีวนะได้ถูกต้องมากขึ้นจากร้อยละ 23.9 ใน
ช่วงก่อนการรณรงค์เป็นร้อยละ 53.4 ในช่วงหลังการ
รณรงค์ ส�ำหรับกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเรียกชือ่ ยา
ปฏิชวี นะถูกต้องมากขึน้ จากช่วงก่อนการรณรงค์ แต่เพิม่ ขึน้
ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มทดลอง ส่วนการเคยได้ยินเชื้อ
ดื้อยา พบว่า กลุ่มทดลองเคยได้ยินเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 68.1 ในช่วงก่อนการรณรงค์เป็นร้อยละ 76.1 ใน
ช่วงหลังการรณรงค์ ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุม มีจ�ำนวนผูท้ เี่ คย
ได้ยินเชื้อดื้อยาเท่าเดิมคือร้อยละ 65.6

การรู้จักยาปฏิชีวนะและการเคยได้ยินเรื่องเชื้อดื้อยา

ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั ได้รวมคะแนนข้อค�ำถามเกีย่ วกับบรรทัดฐานทาง
สังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจ�ำนวน 4
ข้อในแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวแปร “บรรทัดฐานของสังคม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของการเรียกชื่อ
ยาในรูปภาพและการเคยได้ยินเรื่องเชื้อดื้อยาจ�ำแนกตาม
กลุ่มการทดลอง (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) และช่วง

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของการเรียกชือ่ ยาในรูปภาพและการเคยได้ยนิ เชือ้ ดือ้ ยา จำ�แนกตามกลุม่ การทดลอง และช่วงเวลาเก็บข้อมูล
ข้อความ
1. ท่านเรียกยาในรูปภาพว่ายาอะไรa
ยาแก้อักเสบ
ยาฆ่าเชื้อ
ยาปฏิชีวนะ
ชื่ออื่นๆ
ไม่ระบุ

จำ�นวน (%)
จำ�นวน (%)
รวม (%)
กลุ่มทดลอง (N=348)
กลุ่มควบคุม (N=276)
(N=624)
ก่อนรณรงค์ หลังรณรงค์ ก่อนรณรงค์ หลังรณรงค์ ก่อนรณรงค์ หลังรณรงค์
262 (75.3)
129 (37.1)
83 (23.9)
7 (2.1)
29 (8.3)

200 (57.5)
177 (50.9)
186 (53.4)
3 (0.9)
28 (8.0)

225 (81.5)
20 (7.2)
13 (4.7)
5 (1.8)
13 (4.7)

212 (76.8) 486 (77.9) 412 (66.0)
104 (37.7)
48 (7.7) 281 (45.0)
52 (18.8)
40 (6.4) 238 (38.1)
1 (0.4)
7 (1.1)
4 (0.8)
19 (6.9)
43 (6.9)
47 (7.5)

2. ท่านเคยได้ยินคำ�ว่า“เชื้อดื้อยา” หรือไม่
ไม่เคย
79 (22.7)
เคย
237 (68.1)
ไม่ระบุ
32 (9.2)

51 (14.7)
265 (76.1)
32 (9.2)

80 (29.0)
181 (65.6)
15 (5.4)

67 (24.3) 159 (25.5) 118 (18.9)
181 (65.6) 418 (67.0) 446 (71.5)
28 (10.1)
47 (7.5)
60 (9.7)

เลือกตอบได้หลายข้อ

a
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เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล” และรวม
คะแนนข้อค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลจ�ำนวน 3 ข้อในแบบสอบถามซึง่ เป็นตัวแปร
“พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล” และในการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ท�ำการเปรียบเทียบความแตก
ต่างของทัง้ สองตัวแปรระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
และระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง ดังมีรายละเอียดตาม
ล�ำดับต่อไปนี้
1) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐาน
ทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลและ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐานทาง
สั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลและ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
สมมติฐานที่ 1 และ 2 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงใน
ตารางที่ 3
จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของบรรทัดฐาน
ทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 ทั้งก่อนและหลังการรณรงค์แนวคิดการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก ซึ่งไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 และพบว่า ภายหลังการรณรงค์ฯ
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 4.144; p < 0.001) แต่
ไม่พบความแตกต่างทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ในช่วงก่อนการ
รณรงค์ ซึ่งยืนยันสมมติฐานที่ 2
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐาน
ทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลและ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ระหว่าง
ก่อนกับหลังการรณรงค์
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐานทาง
สั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลและ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ระหว่างก่อน
กับหลังการรณรงค์ สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
สมมติฐานที่ 3 และ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที่ 4
จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่า ภายหลังการรณรงค์
แนวคิ ด การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลผ่ า นสื่ อ บุ คคลและสื่ อ

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลผ่านสื่อ
บุคคลและสื่อกระแสหลัก
กลุ่มทดลอง
x
SD

ตัวแปร
เวลาที่วัด
			
1. บรรทัดฐานของสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ก่อนการ
อย่างสมเหตุผล
รณรงค์
หลังการ
รณรงค์

6.01
(N=314)
6.43
(N=314)

2. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

7.15
(N=317)
7.35
(N=315)

ก่อนการ
รณรงค์
หลังการ
รณรงค์

Independent sample t test **มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2.05
2.31
1.41
1.40

กลุ่มควบคุม
x
SD
5.89
(N=258)
6.09
(N=253)
6.92
(N=259)
6.87
(N=252)

t

p-value

1.87

0.732

0.465

2.01

1.869

0.062

1.44

1.957

0.051

1.33

4.144

0.000**

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล ระหว่างก่อนและหลังการรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลผ่านสือ่ บุคคลและสือ่ กระแสหลักทัง้ กลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการรณรงค์
หลังการรณรงค์
ตัวแปร
เวลาที่วัด
t
p-value
			
x
SD
x
SD
1. บรรทัดฐานของสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ กลุ่มทดลอง
อย่างสมเหตุผล
(N=280)
กลุ่มควบคุม
(N=236)
2. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
กลุ่มทดลอง
		
(N=284)
		
กลุ่มควบคุม
(N=236)

6.11

2.05

6.54

2.31

-2.589

0.010*

5.92

1.89

6.16

1.98

-1.405

0.161

7.20

1.41

7.45

1.40

-2.608

0.010*

6.91

1.45

6.89

1.29

0.193

0.847

paired t test* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล กับ พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ทั้งก่อนและหลังการรณรงค์
ตัวแปร

การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

2

3

4

การเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา
0.468**
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
(N=505)
1. บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
0.185**
0.532**
0.190**
อย่างสมเหตุผลก่อนการรณรงค์
(N=516) (N=567) (N=516)
2. บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
0.249**
0.637**
อย่างสมเหตุผลหลังการรณรงค์			
(N=521) (N=559)
3. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลก่อนการรณรงค์
0.319**
(N=520)
4. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลหลังการรณรงค์
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

**

ที่ 3 และยังพบว่า พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากก่อนการ
รณรงค์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (t = -2.608;
p = 0.010) แต่ไม่พบความแตกต่างทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
ในกลุ่มควบคุม ซึ่งยืนยันสมมติฐานที่ 4

กระแสหลั ก บรรทั ด ฐานทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการ
รณรงค์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่ม
ทดลอง (t = -2.589; p = 0.010) แต่ไม่พบความแตกต่าง
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ในกลุม่ ควบคุม ซึง่ ยืนยันสมมติฐาน
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3) ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
เปลีย่ นแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในกลุ่ม
ทดลอง
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยน
แปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ (r) พบว่า ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.468; p
<0.001) ซึ่งในการวิจัยนี้นอกจากจะพบความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลีย่ นแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลกับการเปลีย่ นแปลงของ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลแล้ว ยังพบว่า
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลทั้งก่อนและหลังการรณรงค์ยังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลทั้งก่อนและ
หลังการรณรงค์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ข้อมูลแสดงในตารางที่ 5

เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ พบว่า ภายหลังการรณรงค์
แนวคิ ด การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลผ่ า นสื่ อ บุ คคลและสื่ อ
กระแสหลัก ค่าเฉลีย่ ของบรรทัดฐานของสังคมเกีย่ วกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส�ำคั ญ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อน
กับหลังการรณรงค์ พบว่า บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะมีคะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าก่อนการรณรงค์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ในกลุม่ ทดลอง (t =
-2.589; p = 0.010) โดยไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.05 ในกลุม่ ควบคุม ซึง่ ยืนยันสมมติฐานที่ 3 แสดง
ว่าภายหลังการรณรงค์ฯ กลุม่ ทดลองรับรูว้ า่ 1) คนส่วนใหญ่
ที่เขารู้จักเรียกชื่อยาปฏิชีวนะถูกต้องมากขึ้น 2) คนส่วน
ใหญ่ที่เขารู้จักกินยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอลดลง
3) คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเริม่ กินยาปฏิชวี นะเมือ่ มีอาการไม่
สบายเพื่อป้องกันหวัดเจ็บคอลดลง และ 4) คนส่วนใหญ่ที่
เขารู ้ จั ก ซื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะกิ น เองโดยไม่ ป รึ ก ษาบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ลดลงแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญของการรับรู้ดังกล่าวทั้ง 4 ประการระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมภายหลังการรณรงค์ ผลการศึกษา
ในสมมติฐานที่ 1 และ 3 อาจสะท้อนว่า การรณรงค์ฯ ที่
ด�ำเนินการในกลุ่มทดลองท�ำให้บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่
ได้ผลชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งก็พบว่า
บรรทัดฐานทางสังคมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า ภายหลังการรณรงค์ฯ
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุ ผ ลในกลุ ่ ม ทดลองมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า กลุ ่ ม
ควบคุม นอกจากนี้เมื่อแยกเปรียบเทียบรายคู่พื้นที่ 5 คู่ที่
ได้ท�ำการจับคูก่ นั (matching) ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุมพบว่า มี 3 ใน 5 คู่ ที่บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะในกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังการรณรงค์ฯ
การที่ค่าเฉลี่ยของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการ

วิจารณ์
จากการที่งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการรณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสม
เหตุผล (ASU) ผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลัก ใน 2
ตัวแปร คือบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทั้งสองตัวแปรดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการศึกษาตามผลลัพธ์ของโครงการซึง่
เป็นตัวแปรตามของงานวิจัยตามล�ำดับ ดังนี้
ผลของโครงการรณรงค์ต่อบรรทัดฐานทางสังคม
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 1 และ 3 ซึ่ง
เป็นการศึกษาผลของการรณรงค์ต่อบรรทัดฐานทางสังคม
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ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ภายหลังการ
รณรงค์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว้ อาจเนื่อง
มาจากเหตุผลหลายประการ ประการแรก เป็นผลจากความ
แปรปรวนอันเนื่องมาจากการทดลองยังไม่สูงพอ กล่าวคือ
ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ก�ำหนดวิธีการทดลองเพื่อให้กลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันมากพอและเป็น
อิสระซึ่งกันและกัน (maximized systematic variance)
ทัง้ นีแ้ ม้วา่ กลุม่ ทดลองจะได้รบั การรณรงค์แนวคิดการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (ASU) ผ่านสื่อบุคคลและสื่อ
กระแสหลัก แต่กลุ่มควบคุมก็ได้รับผลจากสื่อกระแสหลัก
ซึง่ เป็นการกระจายข้อมูลผ่านสือ่ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
เช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง จึงอาจท�ำให้กลุ่มควบคุมมีค่า
เฉลี่ยของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลดีขนึ้ เช่นกัน ท�ำให้ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกันภายหลังการทดลอง
และแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมภายหลัง
เสร็จสิน้ การทดลองนัน้ ผูว้ จิ ยั ก็ไม่ได้ออกแบบให้มขี อ้ ค�ำถาม
เกี่ยวกับการได้รับข้อมูลการรณรงค์ฯ ผ่านสื่อกระแสหลัก
ซึ่ ง เป็ น จุ ด อ่ อ นของงานวิ จั ย การอภิ ป รายในประเด็ น
ประสิ ท ธิ ผ ลของสื่ อ กระแสหลั ก ในกลุ ่ ม ควบคุ ม จึ ง เกิ น
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ราย
พืน้ ทีข่ อง 2 ใน 5 พืน้ ทีท่ ไี่ ม่พบความแตกต่างของบรรทัดฐาน
ทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม พบว่า ในพื้นที่แรกนั้น ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมอยู่ในจังหวัดและอ�ำเภอเดียวกันแต่ต่างต�ำบล
กัน จึงอาจท�ำให้มกี ารกระจายของกิจกรรมการรณรงค์จาก
กลุม่ ทดลองไปยังกลุม่ ควบคุมได้ ส่วนอีกพืน้ ทีห่ นึง่ จากการ
วิเคราะห์กิจกรรมการด�ำเนินงานพบว่า เป็นพื้นที่ที่ใช้เวลา
ในการด�ำเนิ น กิ จ กรรมสั้ น กว่ า กลุ ่ ม ทดลองอี ก 4 พื้ น ที่
ประกอบกับลักษณะของกิจกรรมอาจไม่ได้เน้นกลไกการมี
ส่วนร่วมและความรูส้ กึ เป็นเจ้าของโครงการของคนในพืน้ ที่
อย่างแท้จริง โดยเน้นการประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการ
รณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในมุมมองของ

ประชาชน ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างไม่ตอ่ เนือ่ งและกลุม่
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการก็มีน้อยกว่าพื้นที่อื่น ส่วน
กิจกรรมการให้ความรูแ้ ละรณรงค์แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลโดยทีม 5 ตัวจี๊ดในพื้นที่ก็ยังไม่มี
การด�ำเนินการ ส่งผลท�ำให้บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะเกิดการเปลีย่ นแปลงน้อยจนไม่พบความ
แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ประการที่สอง
การด�ำเนินโครงการ ASU โดยบุคลากรทางการแพทย์ใน
ระดั บ ต่ า งๆ ของพื้ น ที่ ใ นกลุ ่ ม ควบคุ ม อาจมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงบรรทั ด ฐานทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะในทางที่ดีขึ้น ประการที่สาม อาจเนื่องมาจาก
ความแตกต่างในคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ได้มีการจับ
คูก่ นั (matching) จ�ำนวน 5 คู่ ตามบริบททางกายภาพ ทาง
สังคมและประสบการณ์ในการได้รบั กิจกรรมเกีย่ วกับ ASU
ที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบกับเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องสามารถเข้าร่วมการเก็บข้อมูลได้ทั้งสองครั้ง ท�ำให้การ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างไม่เป็นไปอย่างสุม่ จึงอาจส่งผลต่อตัวแปร
ตามได้
การทีบ่ รรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการรณรงค์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มทดลอง โดยไม่พบความแตก
ต่ า งที่ ร ะดั บ นั ย ส�ำคั ญ 0.05 ในกลุ ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง ยื น ยั น
สมมติฐานที่ 3 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการรณรงค์ของ
รัฐที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลในประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์(4) ซึ่งท�ำ 
การทบทวนโครงการของรั ฐ ในกลุ ่ ม ประเทศแถบยุ โรป
อเมริกาเหนือ โอเชียเนียและประเทศอิสราเอล จ�ำนวน 22
โครงการที่ด�ำเนินการระหว่างปี 1990–2007 ซึ่งประเทศ
ดังกล่าวเป็นประเทศที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณสูง
และทุกโครงการมีเป้าหมายเน้นการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื้อในทางหายใจ ลักษณะของกิจกรรมที่ด�ำเนินการใน
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ภาพรวมใช้วิธีการที่เป็น multifaceted โดยมุ่งให้ความรู้
และท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับโรคและการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผลในโรคติดเชื้อในทางหายใจแก่ผู้ป่วยนอกและ
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์
วิทยุ เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์
แผ่นพับ guideline รวมทัง้ การจัดสัมมนาและ academic
detailing ผลการทบทวนโครงการดังกล่าว พบว่า แม้จะ
ไม่ได้มีการประเมินผลลัพธ์ในทุกโครงการ อีกทั้งขอบเขต
และวิธีการประเมินก็ยังมีความแตกต่างกันมาก แต่ในภาพ
รวมเท่าที่ประเมินได้ก็พบว่าประชาชนมีความตระหนัก
เกี่ยวกับโครงการ ความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการประเมินโครงการรณรงค์เพือ่ ลดการดือ้ ยาต้านจุลชีพ
ในประเทศสหราชอาณาจักร(11) ซึ่งรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ สั ง คม กลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น แพทย์ แ ละ
ประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเริ่มการรณรงค์ไป 5
เดือน ผลการประเมินพบว่า พันธสัญญาที่จะร่วมต่อต้าน
การดื้อยาต้านจุลชีพ ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ดื้อยาต้านจุลชีพในกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น
การทีบ่ รรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ภายหลังการรณรงค์อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลสองประการ คือ ประการแรก แนวคิด
ที่ใช้ในการด�ำเนินการมีความเหมาะสม กล่าวคือ ในการ
ขยายงาน ASU ได้น�ำกลุ่มแกนน�ำในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนิ น โครงการโดยมี ก ารสร้ า ง “ที ม ผู ้ น�ำการ
เปลี่ยนแปลง” ของพื้นที่ตนเองที่ประกอบด้วยบุคคล 5
ประเภท (หรือ เรียกว่า ‘5 ตัวจี๊ด’) คือ นักยุทธศาสตร์ นัก
วิ ช าการ ผู ้ จั ด การ ผู ้ ป ระสานงาน และนั ก สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การด�ำเนินงานในลักษณะเช่นนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่ง
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมเป็นกระ
บวนการของการมีสว่ นร่วม กล่าวคือ โครงการหรือกิจกรรม
ที่ มุ ่ ง หวั ง เปลี่ ย นแปลงบรรทั ด ฐานทางสั ง คมควรจะให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ร่วมออกแบบ
กิจกรรม ร่วมท�ำกิจกรรมที่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย(3) ซึ่งจากการด�ำเนินงานเพื่อขยายงาน ASU สู่ชุมชน
โดยยึดตามหลักการนี้ พบว่า จากพื้นที่ 5 แห่งที่เข้าร่วม
โครงการ มีพนื้ ที่ 2 แห่งทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการ
และสามารถขยายงาน ASU ในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูป
ธรรมและยั่งยืน คือกรณีของ รพ.สต. หลังเขา อ�ำเภอมวก
เหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการด�ำเนินงานและขยายงาน
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และ กรณีของ ต�ำบล
ชะแล้ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึง่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2554 ประการที่สอง อาจเนื่องจาก ข้อความหลัก
(key messages) ทีโ่ ครงการต้องการสือ่ สารไปยังประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ การด�ำเนินงานในพื้นที่โดยทีมตัว
จี๊ดและสื่อกระแสหลัก มีข้อความหลักที่กระจายไปยัง
ประชาชนจ�ำนวน 3 ข้อความ คือ “ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้
อักเสบ” “ยาปฏิชีวนะเป็นยาอันตราย” และ “3 โรคหาย
ได้ไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชวี นะ” ซึง่ ข้อความดังกล่าวล้วนเข้าใจง่าย
ชัดเจน และมีความหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ท�ำให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ง่าย สอดคล้องกับข้อความหลักใน
หลายโครงการรณรงค์ของรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(4)
ผลของโครงการรณรงค์ ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 2 และ 4 ซึ่ง
เป็นการศึกษาผลของการรณรงค์ฯ พบว่าภายหลังการรณ
รงค์ ฯ ผ่ า นสื่ อ บุ ค คลและสื่ อ กระแสหลั ก ค่ า เฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (t = 4.144; p < 0.001) แต่ไม่พบความแตก
ต่างทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 ในช่วงก่อนการรณรงค์ ซึง่ ยืนยัน
สมมติฐานที่ 2 แสดงว่าภายหลังการรณรงค์นั้น การกินยา
ปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอ การกินยาปฏิชีวนะเมื่อมี
อาการไม่สบายเพื่อป้องกันหวัดเจ็บคอ และการซื้อยา
ปฏิชีวนะกินเองโดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ใน
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กลุ่มทดลองลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากก่อนการ
รณรงค์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (t = -2.608;
p = 0.010) แต่ไม่พบความแตกต่างทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
ในกลุม่ ควบคุม ซึง่ ยืนยันสมมติฐานที่ 4 แสดงว่า ภายหลัง
การรณรงค์ฯ กลุ่มทดลองกินยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บ
คอลดลง กินยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการไม่สบายเพื่อป้องกัน
หวัดเจ็บคอลดลง และซื้อยาปฏิชีวนะกินเองโดยไม่ปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ลดลง ผลการศึกษาในสมมติฐานที่
2 และ 4 สะท้อนให้เห็นว่าการรณรงค์แนวคิดการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลผ่ า นสื่ อ บุ ค คลและสื่ อ กระแสหลั ก มี
ประสิทธิผลในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผลของกลุ่มทดลอง
ผลการวิจัยนี้ที่พบว่าโครงการรณรงค์มีผลเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลไปในทาง
ทีด่ ขี นึ้ ในกลุม่ ทดลองสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการ
รณรงค์ระดับชาติในประเทศเบลเยี่ยมและฝรั่งเศสเพื่อส่ง
เสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยท�ำการรณรงค์
ผ่านสื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายมีทั้งประชาชนทั่วไปและ
แพทย์ พบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการ
กระจายข้อความหลัก ทีโ่ ครงการต้องการกระจายไปสูก่ ลุม่
เป้าหมาย (ในเบลเยีย่ ม ร้อยละ 79 ของกลุม่ เป้าหมายจดจ�ำ
โครงการรณรงค์ได้จากโทรทัศน์ รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์
และวิทยุ) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยว
กับการใช้ยาปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้ และมีการใช้ยาปฏิชวี นะลดลง(9)
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ ว
กับคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการรณรงค์ของรัฐที่มี
เป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลใน
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ จ�ำนวน 22 โครงการ
ในหลายประเทศที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ข้ า งต้ น ซึ่ ง ในหลาย
โครงการ พบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลง(4)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุผลไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในกลุม่ ทดลอง อาจอธิบายได้โดย
ประการแรก เนื่องจากกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของ
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะไปในทาง
ที่ดีขึ้นตามกรอบแนวคิดการด�ำเนินโครงการ ASU ใน
ประเทศไทย(12) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากบรรทัดฐานทางสังคม
เกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ ดังนัน้ เมือ่ บรรทัดฐานทางสังคม
เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะดี ขึ้ น ก็ น ่ า จะส่ ง ผลท�ำให้
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลดีขึ้นด้วยเช่น
กัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชวี นะกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผล พบว่า ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.468; p < 0.001)
ยืนยันสมมติฐานที่ 5 แสดงว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงของ
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุ ผ ลในกลุ ่ ม ทดลองดี ขึ้ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ไปในทางทีด่ ขี นึ้ เช่นกัน หรือ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การทีก่ ลุม่
ทดลองรับรูว้ า่ 1) คนส่วนใหญ่ทเี่ ขารูจ้ กั เรียกชือ่ ยาปฏิชวี นะ
ถูกต้องมากขึน้ 2) คนส่วนใหญ่ทเี่ ขารูจ้ กั กินยาปฏิชวี นะเมือ่
เป็นหวัดเจ็บคอลดลง 3) คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเริ่มกินยา
ปฏิชวี นะเมือ่ มีอาการไม่สบายเพือ่ ป้องกันหวัดเจ็บคอลดลง
และ 4) คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักซื้อยาปฏิชีวนะกินเองโดยไม่
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ลดลง การรับรู้เหล่านี้จะส่ง
ผลให้กลุ่มทดลองกินยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอลดลง
กินยาปฏิชวี นะเมือ่ มีอาการไม่สบายเพือ่ ป้องกันหวัดเจ็บคอ
ลดลง และซื้อยาปฏิชีวนะกินเองโดยไม่ปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทย์ลดลง การเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐาน      
ของสั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ในงานวิจยั นีย้ งั สอดคล้องกับทฤษฎีเกีย่ วกับบรรทัดฐานทาง
สังคม (The social norm theory)(13) ซึง่ กล่าวว่าพฤติกรรม
ของคนได้รบั อิทธิพลมาจากการรับรูว้ า่ คนส่วนใหญ่ในสังคม
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คิดและปฏิบัติอย่างไร ซึ่งการรับรู้นั้นอาจจะเป็นการรับรู้ที่
เกินกว่าความเป็นจริงหรือต�่ำกว่าความเป็นจริง โดยทฤษฎี
นี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่ า การรั บ รู ้ ที่ เ กิ น กว่ า ความเป็ น จริ ง ของ
พฤติกรรมเชิงลบจะเพิม่ การปฏิบตั พิ ฤติกรรมเชิงลบนัน้ เช่น
ถ้าบุคคลรับรูว้ า่ คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับและดืม่ สุรา สูบ
บุหรี่หรือใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมมากกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ในสังคมนั้นปฏิบัติจริง บุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรมดื่มสุรา
สูบบุหรี่หรือใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน การ
รับรูท้ ตี่ ำ�่ กว่าความเป็นจริงของพฤติกรรมเชิงบวกก็จะท�ำให้
บุคคลไม่กล้าที่จะกระท�ำพฤติกรรมเชิงบวกนั้น เช่น ถ้า
บุคคลรับรู้ว่าคนใหญ่ในสังคมไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นการรับรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีค่ นส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับและปฏิบัติให้ถูกต้องหรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมให้ถูกต้อง ก็
มีแนวโน้มที่จะส่งผลลดพฤติกรรมเชิงลบและเพิ่มการกระ
ท�ำพฤติกรรมเชิงบวก โดยในงานวิจยั นี้ พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจัดเป็นพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งตาม
ทฤษฎีแล้วถ้าสามารถท�ำให้ประชาชนรับรู้ว่า คนส่วนใหญ่
ในสั ง คมมี ก ารใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลมากขึ้ น
ประชาชนก็ จ ะมี พ ฤติก รรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่ า งสม
เหตุผลเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ประการทีส่ อง ตามกรอบแนวคิดการด�ำเนินโครงการ
ASU ในประเทศไทย(12) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุ ผ ลนอกจากจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลโดยตรงมาจาก
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแล้ว ยังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ ทั้งนี้
โครงการ ASU ได้ด�ำเนินการและมีการขยายงานมาหลาย
ปี ซึ่งในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มทดลองก็เคยมีประสบการณ์ในการ
ได้รับกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ASU ในกลุ่มแพทย์ผู้สั่งใช้ยา
นอกจากนี้ในช่วงด�ำเนินโครงการ ASU แพทย์อาจจะได้รับ
ความรู ้ แ ละประสบการณ์เ พิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่ ง ใช้ ย า
ปฏิชวี นะใน 3 โรคเป้าหมาย ประกอบกับการสนับสนุนด้าน
นโยบายจากภาครัฐและโรงพยาบาล ซึง่ อาจจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจสัง่ ใช้ยาของแพทย์ และมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของประชาชนที่เข้ารับการรักษา
กับแพทย์ในที่สุด อย่างไรก็ตามประเด็นความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของประชาชนอยู่เหนือขอบเขตที่
จะวิเคราะห์ได้จากข้อมูลจากงานวิจัยนี้ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจท�ำการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการ
ยื น ยั น ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรตามกรอบแนวคิ ด การ
ด�ำเนินโครงการ ASU ในเชิงทฤษฎี
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาแรกทีท่ �ำการประเมินผลลัพธ์
ของการขยายแนวปฏิบัติของ ASU สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็น
บรรทัดฐานใหม่ของสังคม และเป็นการศึกษาแรกที่ท�ำการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของการเปลีย่ นแปลงบรรทัดฐานทาง
สั ง คมเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะกั บ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลของประชาชน
โดยประเมินในสภาพที่เป็นจริง มีขอบข่ายและระเบียบวิธี
ของการประเมินทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตามก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดหลาย
ประการในงานวิจัยนี้ ประการแรก พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก าร
รายงานด้วยตนเอง (self-report) อาจท�ำให้เกิดการตอบที่
เป็นไปตามความต้องการหรือตามความคาดหวังของสังคม
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ท�ำการเก็บข้อมูลด้วยวิธี
การอืน่ เพือ่ น�ำมาประกอบข้อสรุปในการวิจยั ดังนัน้ ในการ
ศึกษาต่อไปหากมีการใช้วิธีการรายงานด้วยตนเองในการ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ควร
ท�ำการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารอืน่ ร่วมด้วย เช่น การเก็บข้อมูล
การขายยาปฏิชีวนะของร้านยาในชุมชน/โรงพยาบาลใน
พื้นที่ท�ำการศึกษา เพื่อน�ำมาประกอบข้อสรุปในการวิจัย
ประการที่ ส อง เนื่ อ งจากเป็ น การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข อง
โครงการในสภาพที่เป็นจริง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ต่างๆ ทีอ่ าจจะมีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการใช้
ยาปฏิชีวนะและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลจึงมีข้อจ�ำกัด ประการที่สาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั นีเ้ ป็นอาสาสมัครทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมการเก็บข้อมูล
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ทั้งสองครั้ง ท�ำให้การเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปอย่างสุ่ม
จึงอาจท�ำให้ผลการศึกษามีอคติได้ ประการที่สี่ เนื่องจาก
ข้อค�ำถามที่ใช้ในการวัดบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชวี นะ เป็นการวัดการรับรูซ้ งึ่ ใช้ค�ำถามว่า “คนส่วน
ใหญ่ ที่ท่านรู้จัก....” ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มที่จะตอบแบบสอบถามโดยนึกถึงกรณีที่ร้ายแรง/
น่าจดจ�ำ มากกว่าที่จะวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างรู้จักกระท�ำพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ ดังนั้นจึงควร
ระมัดระวังในการตีความผลการวิจัย ประการสุดท้าย ช่วง
เวลาของการด�ำเนินโครงการรณรงค์ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่ม
ทดลองมีความแตกต่างกัน คือตั้งแต่ 6-12 เดือน ซึ่งแต่ละ
พืน้ ทีก่ เ็ ริม่ ต้นและสิน้ สุดโครงการไม่พร้อมกัน จึงท�ำให้มบี าง
พื้นที่ที่ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง
โดยที่ยังไม่เสร็จสิ้นการด�ำเนินโครงการเนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านเวลาในการวิจยั ผลการศึกษาทีไ่ ด้ในครัง้ นีจ้ งึ อาจจะยัง
ไม่ใช่ประสิทธิผลที่แท้จริงของการรณรงค์แนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในพื้นที่ดังกล่าว

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ทั้งนี้ การวิจัยนี้มีข้อเสนอ
แนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมให้มีการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย น
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นควรมี
การด�ำเนินกิจกรรมในการปรับเปลีย่ นบรรทัดฐานทางสังคม
ดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้ใช้สื่อบุคคลหรือ “ทีมผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง” ที่สร้างขึ้นเองในพื้นที่แต่ละแห่ง ประกอบ
ด้วยบุคคล 5 ประเภท คือ นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ ผู้
จัดการ ผู้ประสานงาน และนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ให้พื้นที่รู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการและทีม
ดังกล่าวจะต้องมีการท�ำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งร่วมกับ
การใช้สื่อกระแสหลัก
ในการกระจายสารหรือข้อความทีม่ งุ่ หวังปรับเปลีย่ น
บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะข้อความ
ดังกล่าวควรจะสั้น เข้าใจง่ายและชัดเจน เพื่อประชาชนจะ
สามารถจดจ�ำได้ง่ายและเกิดการบอกต่อกันภายในชุมชน
(word of mouth) ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า
ข้อความหลัก เช่น “ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ” เป็น
ข้อความที่เหมาะสม สั้น เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ต้องตีความ
และไม่เป็นข้อความเชิงลบ ซึง่ น่าจะสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในวงกว้างต่อไปได้

ข้อยุติ

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
รณรงค์แนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (ASU)
ผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลักและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งบรรทั ด ฐานทางสั ง คมกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล ผลการศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า การรณรงค์แนวคิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลผ่านสื่อบุคคลและสื่อกระแสหลักที่ด�ำเนิน
การในกลุม่ ทดลองท�ำให้บรรทัดฐานทางสังคมเกีย่ วกับการ
ใช้ยาปฏิชวี นะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ แต่กย็ งั ไม่ได้ผล
ชั ด เจนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล พบว่า การ
รณรงค์นี้มีประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมมีความ
สัมพันธ์ในทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่
อาจมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล เช่น พฤติกรรมการสัง่ ใช้ยาของแพทย์ ดังนัน้ ในการ
ศึกษาครัง้ ต่อๆ ไป จึงควรท�ำการศึกษาในประเด็นนีเ้ พิม่ เติม
เพื่อเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการด�ำเนินโครงการ ASU ในเชิงทฤษฎี
ควรมีการศึกษาติดตามประสิทธิผลของการรณรงค์ใน
ระยะยาว เช่น 12 เดือน หรือมากกว่า โดยควรมีการติดตาม
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ผลเป็นระยะๆ เพือ่ ศึกษาความยัง่ ยืนของผลของการรณรงค์
เมือ่ เวลาผ่านไปและยังท�ำให้ทราบว่าเมือ่ ใดทีจ่ �ำเป็นจะต้อง
รณรงค์ซ�้ำอีก
จากการด�ำเนินกิจกรรมในโครงการรณรงค์ครั้งนี้
ท�ำให้ผู้วิจัยได้พบว่ากิจกรรมในแต่ละพื้นที่ มีต้นทุน ความ
ยากล�ำบาก และข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การ
วิจยั ในครัง้ ต่อๆ ไป อาจท�ำการศึกษาถึงต้นทุน-ประสิทธิผล
(cost-effectiveness) เพื่อจะได้ทราบความคุ้มทุนของ
กิจกรรม อันจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการปรับ
กิ จ กรรมให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพของพื้ น ที่ อ ย่ า ง
แท้จริง
ในการศึกษาครั้งต่อๆ ไป หากมีการใช้วิธีการรายงาน
ด้วยตนเองในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผล ควรท�ำการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารอืน่ ร่วมด้วย เช่น
การเก็บข้อมูลการขายยาปฏิชวี นะของร้านยาในชุมชน/โรง
พยาบาลในพืน้ ทีท่ ที่ �ำการศึกษา เพือ่ น�ำมายืนยันข้อสรุปใน
การวิจัยและยังเป็นการลดอคติจากการใช้วิธีการรายงาน
ด้วยตนเองในการวัดพฤติกรรมอีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.) ที่สนับสนุนทุนในการท�ำวิจัย ผู้ประสานงานและ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทุกท่านที่ช่วยเหลือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง
เพื่อนๆ ในเครือข่าย ASU ที่อ�ำนวยความสะดวกพาลงพื้น
ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง เจ้ า ของพื้ น ที่ ที่ อ นุ ญ าตให้ ด�ำเนิ น
กิจกรรมต่างๆ
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