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บทคัดย่อ
การสารวจแบบภาคตัด ขวางนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อศึกษาความชุก ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผล และผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยด์ และเปรียบเทียบผลการศึกษาด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ตามความแตกต่างของลักษณะประชากร โดยศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 อาเภอ อาเภอละ 1 ต าบล เก็บ ข้อมู ล ตั้ง แต่ ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 ด้ ว ยวิ ธี การส ารวจในครัว เรือน และ
สั ม ภาษณ์ 591 และ 618 ตั ว อย่ า งตามล าดั บ พบว่ า ในครัว เรือนของผู้ สู ง อายุ มี ย าปฏิชี ว นะเหลื อ ใช้ ร้อยละ 9.32
มีผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม เสี่ย ง ร้อ ยละ 31.64 เมื่อ ทดสอบด้ว ยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้น พบสเตีย รอยด์ ร้อยละ
69.44 ในเรื่อ งการใช้ย าปฏิช ีว นะอย่า งสมเหตุ ผล พบว่ าส่ วนใหญ่เรียกยาปฏิชีวนะว่ ายาแก้อักเสบ ร้อยละ 54.21
พบคะแนนเฉลี่ยของการมีความรู้ที่ถูกต้อง การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี คือ 2.44±1.94, 1.83±1.71, 2.74±1.44
ตามลาดับ (จากคะแนนเต็ม 6, 4 และ 4 คะแนน) ส่วนเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง พบว่ารู้จักสเตียรอยด์
ร้อยละ 26.90 และในจานวนที่รู้จักทั้งหมดร้อยละ 55.35 รู้จักข้อบ่งใช้ ร้อยละ 69.81 ทราบว่าผลเสียจากการใช้ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน คะแนนเฉลี่ยของการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง คือ 2.60±1.90, 4.51±1.70
(จากคะแนนเต็ม 5 และ 6 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=3.165, p-value=0.043) 2) ช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=4.407, p-value=0.013) 3) ช่วงอายุที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=5.535, p-value=0.004) 4) ระดับการศึกษา
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ทั ศ นคติ ก ารใช้ ย าปฏิ ชี ว นะแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ( F=3.904, p-value=0.021)
5) ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ทั ศนคติ ต่ อ การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ส ุข ภาพที ่แ ตกต่า งกัน อย่ า งมีน ัย ส าคัญ (F=5.535,
p-value=0.004) 6) ระดับ การศึก ษา ( χ2 =25.26, p-value=0.001) และ 7) อายุ ( χ2=30.45, p-value<0.001)
มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยด์
คาสาคัญ: ยาเหลือใช้, การใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล, สเตียรอยด์, ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง, การปลอมปนสเตียรอยด์
รับต้นฉบับ: 3 พฤษภาคม 2563; แก้ไข: 8 กรกฎาคม 2563; ตอบรับตีพิมพ์: 2 สิงหาคม 2563
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ABSTRACT
The purpose of this cross- sectional research is to study the prevalence, knowledge, attitude, and
behavior of rational uses of antibiotics and steroid- adulterated health products and comparison results of
knowledge, attitude, and behavior with population characteristics. The sample size is the elderly in Suratthani
from 6 districts, with the elderly from one sub- district in each of the six districts being sampled. The data,
compiled during October 2019 – January 2020 from 591 household surveys and interviews of 618 samples,
revealed that leftover antibiotics were discovered 9. 32 percent, while risky health products were discovered
31. 64 percent. Moreover, testing by means of test kits were steroids at 69. 44 percent ( 50 of 72 samples) . In
terms of knowledge, attitude, and behaviors towards antibiotics use, the majority ( 54. 21 percent) described
antibiotics as anti- inflammatory drugs, with an average score of positive knowledge, positive attitude, and
positive behaviors equal to 2.44±1.94, 1.83±1.717 and 2.74±1.44 (out of full marks of 6, 4 and 4). In terms of
knowledge, attitude, and behaviors towards risky health product use, only 26. 90 percent of the respondents
knew what steroids were. Among those who did, 55. 35 percent understood its prescription, 69. 81 percent
understood the side effects arising from the continual usage of steroids. The average score of positive
knowledge and positive behavior equaled 2.60±1.90 and 4.51±1.70 (out of full marks of 5 and 6). Comparison
between variables, 1) the sample size with different age also exhibited different knowledge on antibiotics usage
with statistical significance (F=3.165, p-value=0.043). 2) The sample size of different ages exhibited differences
in antibiotics usage with statistical significance (F=4.407, p-value=0.013). 3) The difference in sample size of
different ages is correlated in steroid-adulterated health product usage with statistical significance. (F=5.535,
p-value=0.004). 4) The difference in education level also exhibited different attitudes towards antibiotics usage
with statistical significance (F=3.904, p-value=0.021). 5) The difference in education level exhibited different
attitudes towards steroid- adulterated health product usage with statistical significance ( F= 5. 535, p- value=
0.004). 6) The difference in education level (χ2=25.26, p-value<0.001) and 7) the difference in age (χ2=30.45,
p-value<0.001) was correlated to steroid knowledge.
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บทนา
ปั ญ หาการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ( Antimicrobial
Resistance, AMR)1 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกมีคน
เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 ราย และ
หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าการเสี ยชีวิตจะ
สูงถึง 10 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทย 2 จึ ง กาหนดนโยบายต่ า ง ๆ เพื่ อแก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นส่งเสริมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื่องจาก
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามแข็ ง แรงของร่ า งกายลดลง หรื อ ระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ าลง จึ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสติ ด เชื้ อ และใช้ ย า
ปฏิชีวนะบ่อย และหากมีโรคประจาตัวก็อาจพบปัญหาการ
ใช้ยาซ้าซ้อน ทาให้เกิดโอกาสติดเชื้อดื้อยาด้วย ทั้งนี้ปัญหา
การใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นกลุ่มพิเศษที่ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาแล้ว ส่วนใหญ่ยังตกเป็น
เหยื่ อ ของยาสเตี ย รอยด์ ด้ ว ย เนื่ อ งจากยาสเตี ย รอยด์
สามารถแก้ปัญหาปวดเมื่อย เบื่ออาหารหรือนอนไม่ หลับ
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของคนกลุ่มนี้ 3 ทั้งนี้สถานการณ์การ
จั ด การปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปลอมปนยาสเตี ย รอยด์ ใ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพยั ง เป็ น ไปอย่ า งล่ าช้ า พบปั ญ หาทั้ ง ใน
ระบบการติดตามควบคุมกากับ ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม
วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตยา การติดตามการจาหน่ายยา
หรือขายยาสาเร็จรูป รวมถึงการปลอมปนสเตียรอยด์ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าแผนโบราณ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุ นไพร ท าให้ ปั ญ หาทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่ อ ย ๆ ปั จ จุ บั น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย าสเตี ย รอยด์
จึงนับได้ว่าถึงขั้นวิกฤตอย่างยิ่ง4
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ จัดทา
โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปลอดภั ย ในชุ ม ชนเพื่ อ แก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าว และจากรายงานการสรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี พ.ศ.
25625 ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการดังกล่าว แสดงให้
เห็ น ถึ ง ความชุ ก การใช้ ย าปฎิ ชี ว นะไม่ ส มเหตุ ผ ล และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์ มากกว่าร้อยละ
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10 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี 6 มี ก าร
ดาเนินโครงการตามแนวทางดังกล่าวด้วย โดยเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเหลือใช้ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยง
ปลอมปนสเตียรอยด์กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เป็นโรค
เรื้อรัง ที่อาศัยอยู่ในตาบลพรุพี อาเภอบ้านนาสาร จานวน
70 คน พบว่า มียาปฏิชีวนะเหลือใช้จานวน 2 ครัวเรือน
(ร้อยละ 2.9) มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์ จานวน
2 ครัวเรือน (ร้อยละ 2.9) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง ร้อยละ 30–50 รู้จักสเตียรอยด์
จานวน 19 คน (ร้อยละ 27.14) รับรู้ข้อบ่งใช้ของสเตียรอยด์
จานวน 8 คน (ร้อยละ 42.11) รับรู้ผลเสียของสเตียรอยด์
จานวน 10 คน (52.63) จากผลการสารวจดังกล่าวซึ่งมา
จากการเก็บข้อมูลเพียงอาเภอเดียว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาใน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นและมีความครอบคลุมผู้สูงอายุ
ในจังหวัดมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุ ก
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฎิชีวนะอย่าง
สมเหตุ ผ ล และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งปลอมปน
สเตี ย รอยด์ และเปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาด้ า นความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรม ตามความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรด้วย
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Study) ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสานักงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี เ ล ข ที่ อ นุ มั ติ
STPHO2019-037 เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 986,600 คน กาหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษา
ด้วยตารางสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยยึด
ผลการสารวจความชุกที่ต้องอาศัยประชากรที่มีจานวนมาก
ก าหนดให้ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
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ทั้งหมด 400 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงเพิ่มจานวน
ตัวอย่างอีก 20 เป็น 420 คน และเพื่อความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลจึงแบ่งเก็บเท่ากันทุกอาเภอ อาเภอละ 70 คน
ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างโดยมีหลายขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นแรกผู้วิจัยคัดเลือกอาเภอที่จะดาเนินการเก็บ
ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบจาเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากอาเภอที่สนใจ
และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการศึกษาวิจัย
คั ด เลื อกได้ ทั้ ง หมด 6 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอบ้ า นนาสาร
เกาะสมุย ดอนสัก บ้านตาขุน ไชยา และเมืองสุราษฎร์ธานี
- ขั้นต่อมาคัดเลือกตาบลด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
จ าเพาะเจาะจงเช่นกัน โดยพิ จ ารณาคัดเลือกจากความ
สมัครใจของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล และความพร้ อ มที่ จ ะเข้ า ร่ ว มในกระบวนการ
ศึกษาวิจัย คัดเลือกได้อาเภอละ 1 ตาบล
- ขั้นตอนสุดท้ายสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุให้ได้ตาบลละ
70 คน ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) ด้วยวิธีจับสลาก โดยดึงรายชื่อบ้านเลขที่จาก
โปรแกรมระบบฐานข้อ มู ล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ
ตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน หรือโปรแกรม Java Health
Center Information System ( JHCIS) ซึ่ ง มี ร า ย ง า น
ทะเบียนรายชื่อประชาชนครอบคลุมทั้งหมดของตาบล โดย
ใช้รายชื่อผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง อาจมี
หรื อ ไม่ มี โ รคประจ าตั ว ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งไม่ มี ปั ญ หาในการ
ติ ด ต่ อสื่ อสาร เขีย นรายชื่อและบ้านเลขที่ล งในกระดาษ
และจั บ สลากจนได้ จ านวนตามที่ ต้ องการ กรณี ที่ สุ่ ม จั บ
ฉลากแล้วมีผู้สูงอายุอยู่บ้านเลขที่เดียวกัน หรือไม่ยินดีเข้า
ร่วมในการวิจัย ให้ทาการจับฉลากใหม่อีกครั้ง ให้ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการตอบแบบสอบถามครบตามจ านวน และ
หากต าบลใดมี ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ค รบ 70 คน ให้ เ ก็ บ เพิ่ ม จาก
ตาบลใกล้เคียง
เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้ ว ยแบบส ารวจและแบบสั ม ภาษณ์
รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลในโครงการส่งเสริมการใช้
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ยาปลอดภัยในชุมชนปีงบประมาณ 2562 โดยเครื่องมือทั้ง
2 ฉบั บ ผ่ า นการตรวจสอบ content validity จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC ≥ 0.5 รายละเอียดดังนี้
1) แบบสารวจยาปฏิชีวนะเหลือใช้และผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ส่วน จานวนทั้งหมด 13
ข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อ 1-5 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แ ก่ เพศ อายุ โรคประจ าตั ว การศึ ก ษา และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ลักษณะของคาถามเป็นแบบ Check
list บางข้อสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ไม่มีการ
กาหนดคะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อ 6-13 เป็นข้อมูลการสารวจยาปฏิชวี นะ
การเรียกชื่อยาปฏิชีวนะ และผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่
พบในครัว เรือน ผลการทดสอบสารสเตี ย รอยด์ และข้อ
คาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านสเตีย รอยด์ โดยลักษณะของ
คาถามเป็นแบบเลือกตอบว่า (1) รู้จัก (2) ไม่รู้จัก และ (3)
ไม่แน่ใจ ซึ่งการแปลผลไม่มีการกาหนดคะแนน หากตอบ
ว่าไม่แน่ใจให้จัดอยู่ในกลุ่มไม่รู้จักหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
สเตียรอยด์
2) แบบสัมภาษณ์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน จานวนทั้งหมด 11 ข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อ 1-5 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แ ก่ เพศ อายุ โรคประจ าตั ว การศึ ก ษา และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ลักษณะของคาถามเป็นแบบ Check
list บางข้อสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ไม่มีการ
กาหนดคะแนน
ส่วนที่ 2 ข้อ 6-10 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ และความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยลักษณะ
ของคาถามเป็นแบบเลือกตอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
ตอบคาถามถูกต้ องได้ 1 คะแนน และตอบไม่ แน่ใจหรือ
ตอบผิดได้ 0 คะแนน การแปลผลมีการนาคะแนนรวมของ
ทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ย
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การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีการชี้แจงแนวทางให้แก่
ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อ าเภอ (พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และ อสม.) เข้าใจ
ในประเด็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยจะต้ อ งท าความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ และได้รับการอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้แก่
การอ่ า นฉลากและตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพ ความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สเตี ย รอยด์ แ ละยาปฏิ ชี ว นะเหลื อ ใช้
วิ ธี การการใช้ ชุ ด ทดสอบสเตี ย รอยด์ เบื้ องต้ น (Test-kit)
และวิธีการบันทึกข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการขอดูผลิตภัณฑ์ยาและ
อาหารเสริ ม ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ น หากพบเจอ
ปฏิชีวนะเหลือใช้จึงบันทึกข้อมูลในแบบสารวจ ถ้าไม่แน่ใจ
ว่ายาที่พบในครัวเรือนใช่ยาปฏิชีวนะหรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่
บันทึกภาพพร้อมสอบถามข้อมูลการใช้ยาเพิ่มเติมและส่ง
ให้ผู้วิจัยหรือเภสัชกรในโรงพยาบาลตรวจสอบ หากพบ
ผลิต ภัณ ฑ์ส ุข ภาพที ่ม ีค วามเสี ่ย งให้ข ออนุญ าตน า
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในปริมาณที่เหมาะสม กลับมาทดสอบ
หาสารสเตี ย รอยด์ ด้ ว ยชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต้ น พร้ อ มกั น ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ดูผลการทดสอบ
จากจ านวนขี ด ที่ ป รากฏในช่ อ งหน้ า ต่ า งแสดงผล โดย
ผลบวก คือต้องปรากฏ 1 ขีด ที่ตาแหน่ง C เท่านั้น แสดง
ว่ามีสเตียรอยด์ หากขีดที่ปรากฏไม่ชัดเจนให้ทดสอบซ้า ถ้า
ผลเป็นเช่นเดิมให้ส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพมาให้ผู้วิจัยเป็นคน
ตรวจสอบก่ อ นจึ ง ค่ อ ยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล โดยนิ ย ามของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่ ยา
และอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) นั่นคือไม่มีทะเบียนยา หรือเลข อย.
13 หลัก หรือได้รับอนุญาตแต่มีข้อความกล่าวอ้างโอ้อวด
เกินจริงในการรักษาโรค เมื่อสารวจเสร็จแล้วจึงสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลจนครบ
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หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงใน
แบบสอบถามเรียบร้อย ผู้เก็บข้อมูลจะจัดส่งแบบสารวจ
และแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย เพื่อนามาตรวจสอบความ
ครบถ้ว นของข้อมู ล บั น ทึ กข้อมู ล ลงในโปรแกรม RDUcommunity ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะคัด
แบบสอบถามชุดนั้นออกไปจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เกณฑ์ในการคัดออก มีดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่พบไม่มีความชัดเจน
เช่น การบันทึกว่าพบยาปฏิชีวนะทุกรายการในแบบสอบถาม
2) บันทึกเครื่องหมาย ✓ลงในช่องคาตอบมากกว่า
1 ช่อง
3) ข้ อ มู ล มี ค วามขั ด แย้ ง กั น เอง เช่ น บั น ทึ ก ว่ า ไม่
รู้จักสเตียรอยด์ แต่มีการบันทึกผลข้างเคียงของสเตียรอยด์
ด้วย หรือบันทึกว่าไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่บันทึกผล
การทดสอบสารสเตียรอยด์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel และ SPSS
ช่วยในการวิเคราะห์ นาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ คานวณค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาปัจ จัยที่มีความสัม พันธ์โดยมีตัวแปรอิสระ
คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) การมีโ รคประจ าตัว 4) ระดับ
การศึกษา และ 5) จานวนสมาชิกในครัว เรือน ตัว แปร
ผลลัพ ธ์ คือ ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติก รรมการใช้ย า
ปฎิช ีว นะอย่า งสมเหตุผ ล และผลิต ภัณ ฑ์ส ุข ภาพที่
ปลอมปนสเตียรอยด์ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้
T-Test และ One-Way ANOVA หาความแตกต่างรายคู่
ด้ว ยวิธ ี Least-Significant Different (LSD) และใช้ว ิธี
ทดสอบไคสแควร์เ พื ่อ หาความสัม พัน ธ์ข องตัว แ ปร
(Variable) ที ่เ ป็น อิส ระต่อ กัน โดยก าหนดให้ม ีร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการส ารวจยาปฏิช ีว นะและผลิต ภัณ ฑ์
สุข ภาพกลุ ่ม เสี ่ย ง เก็บ ข้อ มูล ได้ทั ้ง หมด 620 ชุด ผู ้ว ิจ ัย
ตรวจสอบพบข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนและข้อมู ลมีความ
ขัด แย้ง กันเอง จึง คัด ออก 29 ชุด นาข้อมูล 591 ชุด ไป
วิเคราะห์ พบว่าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ดังนี้ เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.14 มีอายุ 60-64 ปี ร้อยละ
24.20 จบการศึก ษาระดับ ชั ้น ประถมศึก ษาตอนปลาย
ร้อยละ 76.99 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 2-4 คน ร้อยละ
70.56 และมีโรคประจาตัว จานวน 1 โรค ร้อยละ 55.02
โดยโรคที่พบมากที่สุด คือความดันโลหิตสูง ร้อยละ 55.50
ส่วนการสัมภาษณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย ง เก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง หมด 620 ชุ ด ผู้ วิ จั ย
ตรวจสอบพบการบันทึกเครื่องหมาย ✓ลงในช่องคาตอบ
มากกว่า 1 ช่ อง จึงคัดออก 2 ชุด นาข้อมูล 618 ชุด ไป
วิเคราะห์ พบว่าเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพ ศ หญิ ง ร้ อย ล ะ 6 5 . 8 6 จ บ ก า ร ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลายร้อยละ 78.48 มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 2-4 คน ร้อยละ 67.48 และมีโรคประจาตัว 1
โรค ร้อยละ 54.87 โดยโรคที่ พ บมากที่สุ ด คือความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 57.93 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความคล้ายคลึง
กับ ข้อมู ล ของผู้ ต อบแบบส ารวจยาในครัว เรือน แต่ มี ข้อ
แตกต่างกันที่อายุของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ ที่ส่วนใหญ่จะมีอายุ
ระหว่าง 65-69 ปี ร้อยละ 22.17
ความชุกของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์
การสารวจในครัว เรื อนของกลุ่ ม ผู้สูง อายุจัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี (n=591) พบการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม
หรือมียาเหลือใช้ 55 ราย ร้อยละ 9.32 โดย 3 ลาดับแรก
ที่พบมากที่สุดของชนิดยา ลักษณะของยาที่พบ และแหล่ง
ที่ได้รับ พบว่ายาทีซีมัยซิน อะม็อกซี ซิลลิน และเพนนิซิล
ลิน/เพนวี/ยาห้าแสน เหลือใช้มากที่สุด ร้อยละ 3.38, 3.21
และ 1.86 ลั ก ษณะของยาที่ พ บส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ส ภาพดี ,
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ฉลาก/ซองยามี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ ย าได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย และหมดอายุแล้ว ร้อยละ 6.26 1.86 และ 0.65
ส่ ว นแหล่ ง ที่ ได้ รับยาปฏิชีว นะนั้ นมาจากร้านค้า/ร้านชา
โรงพยาบาลของรัฐ และร้านขายยา ข.ย.1 ร้อยละ 4.40
2.22 และ 1.35
สาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง สารวจพบ 187
ราย (ร้ อ ยละ 31.64) จ านวนทั้ ง สิ้ น 355 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (1
ตัวอย่าง อาจพบมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์) ส่วนใหญ่เป็นยา
เม็ ด , ยาผง และอาหารเสริ ม ร้ อ ยละ 20.3, 16.1 และ
12.96 ตามลาดับ แหล่งที่ซื้อหรือได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส่วนใหญ่ คือ คลินิกพยาบาล ร้านค้า/ร้านชา และร้านขาย
ยา ข.ย.1 ร้อยละ 18.03 17.75 และ 11.83 ตามลาดับ
และเมื่อนาไปทดสอบหาสารสเตียรอยด์ด้วยชุด Test-kit
พบสารสเตีย รอยด์ 50 ตัว อย่า ง (ร้อ ยละ 69.44) จาก
ตัว อย่า งที่นามาตรวจสอบทั้ง หมด 72 ตัว อย่า ง (และ
ร้อยละ 14.08 จากผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพกลุ่ มเสี่ ยงทั้ งหมดที่
สารวจพบ 355 ตัวอย่าง) โดยรูปแบบที่ตรวจพบสเตียรอยด์
มากที่สุด คือ ยาลูกกลอน, ยาผง และยาเม็ด ร้อยละ 16.7
และ 11.1 เท่ า กั น ตามล าดั บ ส าหรั บ แหล่ ง ที่ ม าของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารสเตียรอยด์มาก
ที่สุด คือ ร้านขายของชา/ค้าปลีก และวัด ร้อยละ 20.8
และ 11.1 ส่วนตลาดนัด/แผงลอย คลินิกพยาบาล และ
ร้านขายยา ข.ย.1 มีค่าเท่ากัน คือ ร้อยละ 5.5
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
จากแบบสารวจ (n=591) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เรีย กยาปฏิช ีว นะว่า ยาแก้อ ัก เสบ ร้อ ยละ 54.21
รองลงมาเรียกว่ายาฆ่าเชื้อ (ร้อยละ 24.43) และมีมากถึง
ร้อยละ 28.16 ที่ไม่ทราบว่ารูปยาที่แสดงคือยาอะไร ส่วน
ผลจากการสัมภาษณ์ (n=618) พบว่าคะแนนความรู้เฉลี่ย
คือ 2.44±1.94 (คะแนนต่ าสุด -สูง สุด คือ 0-6) เมื ่อ
พิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ทราบ ร้อยละ
40.0-44.46 (ตารางที่ 1) ส าหรั บ ทั ศนคติ ต่ อ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะ ผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยของการมีทัศนคติที่ดี คือ
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1.83±1.71 (คะแนนต่าสุด -สูงสุด คือ 0-4) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี ร้อยละ 41.42-51.22
(ตารางที่ 2) ส่ว นคะแนนเฉลี่ย ของพฤติกรรมการใช้ย า
ปฏิชีว นะที่ดี คือ 2.74±1.44 (คะแนนต่าสุด -สูง สุด คือ
0-4) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมที่ดี
(ร้อยละ 60.65-75.28) และจากคาถามทั้ง 4 ข้อ แสดงให้
เห็นถึงการมีพฤติกรรมที่ดีทุกข้อ ร้ อยละ 47.7 ในขณะที่
ร้อยละ 11.3 มีพฤติกรรมที่ไม่ดีทุกข้อ (ตารางที่ 3)
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยด์
พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 26.90 รู้จักสเตียรอยด์ (n=
591) และในจานวนที่รู้จักทั้งหมดร้อยละ 55.35 เข้าใจว่า

ข้อบ่งใช้ของยา สเตียรอยด์ คือ การบรรเทาปวด บรรเทา
อาการกล้ามเนื้ออักเสบ/ปวดเมื่อย และไข้/ไอ/หวัด/เจ็บ
คอ มากที่สุดเป็น 3 ลาดับแรก ร้อยละ 31.45 28.30 และ
15.72 ตามลาดับ และร้อยละ 69.81 ทราบว่ามีผลเสียจาก
การใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพกลุ่ ม เสี่ ย งปลอมปนสเตี ย รอยด์
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน โดยเข้ า ใจว่ า ท าให้ เ กิ ด ไตวาย
กระดูกพรุน รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป และกระเพาะอาหาร
เป็ น แผล มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 50.94 44.65 และ 32.08
เท่ากัน ตามลาดับ จากการสอบถามทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (n=618) พบว่าคะแนน
เฉลี่ยของการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยง คือ 2.60±1.90 (คะแนนต่าสุด -สูงสุด คือ 0-5) เมื่อ

ตารางที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (n=618)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะ

1. เมื่อเกิดการอักเสบ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อ
อักเสบ ต้องกินยาปฏิชีวนะจึงจะทุเลา
2. เป็นไข้/จาม/น้ามูกไหล/ไอ/เจ็บคอ ต้องกินยา
ปฏิชีวนะจึงจะหาย
3. เมื่อหายจากโรคหรือมีอาการดีขึ้น สามารถหยุด
กินยาปฏิชีวนะได้ทันที
4. เมื่อเกิดบาดแผลหรือเป็นฝี หนอง ต้องกินยา
ปฏิชีวนะจึงจะหาย
5. หากท้องเสีย ถ่ายเป็นน้า ต้องกินยาปฏิชีวนะจึง
จะหยุดถ่าย
6. การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็น จะทาให้เชื้อโรค
ดื้อยาได้
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหัวข้อ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)*

จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ)
มีความรู้ถูกต้อง มีความรู้ไม่ถูกต้อง ตอบไม่ทราบ
(1 คะแนน)
(ไม่ได้คะแนน)
237 (38.54)
127 (20.65)
251 (40.81)
262 (42.90)

100 (16.29)

252 (40.81)

238 (38.70)

131 (21.30)

246 (40.00)

186 (30.30)

176 (28.70)

252 (41.00)

258 (42.02)

83 (13.52)

273 (44.46)

232 (37.79)

126 (20.52)

256 (41.69)

2.44±1.94

* ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ทาเครื่องหมาย ลงในช่องคาตอบ “ผิด” แสดงว่า มีความรู้ถูกต้องได้ 1 คะแนน ส่วนข้อ 6 ทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องคาตอบ “ถูก” แสดงว่า มีความรู้ถูกต้องได้ 1 คะแนน หากตอบแบบอื่นได้ 0 คะแนน นาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (n=618)
ทัศนคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ)
มีทัศนคติที่ไม่ดี
ไม่แน่ใจ
(ไม่ได้คะแนน)
70 (11.40)
271 (44.14)
43 (6.99)
257 (41.79)

1. การกินปฏิชีวนะจาเป็นสาหรับโรคหวัด เจ็บคอ
2. ถ้าท้องเสีย ถ่ายเป็นน้า จาเป็นต้องกินยา
ปฏิชีวนะ
3. การกินยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งทีป่ ลอดภัย
57 (9.27)
4. ยาปฏิชวี นะจาเป็นในการรักษาแผล ฝี หนอง
120 (19.80)
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหัวข้อ (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)* 1.83±1.71

267 (43.41)
235 (38.78)

มีทัศนคติที่ดี
(1 คะแนน)
273 (44.46)
315 (51.22)
291 (47.32)
251 (41.42)

* ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ทาเครื่องหมาย ลงในช่องคาตอบ “ไม่เห็นด้วย” แสดงว่ามีทัศนคติที่ดีได้ 1 คะแนน หากตอบแบบอื่นได้ 0 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

1.
2.
3.
4.

จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ)
มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ทาบางครั้ง
(ไม่ได้คะแนน)
18 (2.93)
224 (36.42)
10 (1.63)
142 (23.09)
26 (4.23)
194 (31.60)
19 (3.09)
133 (21.66)

เมื่อเป็นหวัด เจ็บคอท่านกินยาปฏิชีวนะ
เมื่อท้องเสีย ถ่ายเป็นน้า ท่านกินยาปฏิชีวนะ
เมื่อเป็นแผล หรือ ฝี หนอง ท่านกินยาปฏิชีวนะ
ท่านซื้อยาปฏิชีวนะกินเองโดยไม่ได้ถามหมอ
พยาบาล เภสัชกร
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหัวข้อ (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)* 2.74±1.44

มีพฤติกรรมที่ดี
(1 คะแนน)
373 (60.65)
463 (75.28)
394 (64.17)
462 (75.24)

* ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ทาเครื่องหมาย ลงในช่องคาตอบ “ไม่เคยทา” แสดงว่ามีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ดีได้ 1 คะแนน หากตอบ
แบบอื่นได้ 0 คะแนน นาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ร้ อ ยละ
42.86-61.69 (ตารางที่ 4) และพฤติกรรมการที่ดีในการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย ง คื อ 4.51±1.70 (คะแนน
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ต่าสุด-สูงสุด คือ 0-6) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมที่ดี ร้อยละ 54.29-84.28 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4 ทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยด์
ทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

1. การกินอาหารเสริมเพื่อช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่
เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นสิ่งที่ปลอดภัย
2. การกินยาแผนโบราณไม่มีอันตราย
3. การกินยาชุดเมื่อมีอาการไม่สบาย เช่น เกิดการ
อักเสบ เป็นไข้ ปวดเมื่อยช่วยให้หายจากโรคได้เร็ว
ขึ้น
4. ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยสามารถซื้อกินเองได้
5. ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ เป็นยาที่ช่วยบรรเทา
อาการป่วย เช่น ปวดเมื่อย แก้อกั เสบ ได้ดี
คะแนนเฉลี่ยรวมทัง้ หัวข้อ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ)
มีทัศนคติที่ไม่ดี
ไม่แน่ใจ
(ไม่ได้คะแนน)
74 (12.03)
236 (38.37)

มีทัศนคติที่ดี
(1 คะแนน)

22.08
136 (14.61)

35.06
216 (23.70)

42.86
264 (61.69)

90 (20.29)
125 (12.97)

146 (31.98)
197 (28.04)

380 (47.73)
294 (59.00)

305 (49.59)

2.60±1.90

* ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ทาเครื่องหมาย ลงในช่องคาตอบ “ไม่เห็นด้วย” แสดงว่ามีทัศนคติที่ดี ได้ 1 คะแนน หากตอบแบบอื่นได้ 0 คะแนน นา
คะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 5 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยด์
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

1. กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณร่วมกับยาแผน
ปัจจุบันเพื่อช่วยรักษาโรคทีเ่ ป็นอยู่
2. กินยาลูกกลอน/ต้ม/หม้อ แทน ยาแผนปัจจุบัน
3. กินอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อช่วย
รักษาโรคทีเ่ ป็นอยู่
4. ซื้ออาหารเสริมผ่านตัวแทนหรือบริษัท
5. ซื้ออาหารเสริมหรือยาแผนโบราณที่โฆษณาผ่าน
วิทยุหรือโทรทัศน์
6. ซื้อยาชุดจากร้านยาหรือร้านชามากินเมื่อเจ็บป่วย
ไม่สบาย
คะแนนเฉลี่ยรวมทัง้ หัวข้อ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)

จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ)
มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ทาบางครั้ง
(ไม่ได้คะแนน)
47 (7.62)
235 (38.09)

มีพฤติกรรมที่ดี
(1 คะแนน)

27 (4.39)
40 (6.49)

112 (18.21)
126 (20.45)

476 (77.40)
450 (73.05)

3.24
20 (2.76)

12.48
77 (13.78)

84.28
520 (83.47)

17 (7.62)

85 (38.09)

515 (54.29)

335 (54.29)

4.51±1.70

* ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ทาเครื่องหมาย ลงในช่องคาตอบ “ไม่เคยทา” แสดงว่าพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ดี ได้ 1 คะแนน หาก
ตอบแบบอื่นได้ 0 คะแนน นาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
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การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล และผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุ ข ภาพปลอมปนสเตี ยรอยด์ กับ ข้ อมูล ทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง
พบว่าผลกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่ แตกต่า งกัน มี
ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (F=3.165, p-value=0.043) เมื่ อ ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 60-69
ปี มีความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่
อายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 80 ปี ขึ้ น ไปอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (p-value
=0.013) ส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (F=4.407, p-value=0.013) เมื่อทดสอบความ
แตกต่างรายคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 60-69
ปี มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่างจากกลุ่มที่อายุอยู่
ในช่ ว ง 80 ปี ขึ้น ไปอย่ างมี นัย สาคัญ (p-value =0.004)
และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (F=5.535, p-value=0.004) ผลการทดสอบรายคู่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ช่วงอายุ 60-69 ปี มีพฤติกรรมการใช้
ผลิต ภัณ ฑ์สุขภาพแตกต่างจากกลุ่มที่ช่วงอายุ 70-79 ปี
(p-value=0.006) และ 80 ปีขึ้นไป (p-value<0.001) แต่
ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มช่วงอายุ 70-79 ปี และ
80 ปี ขึ้น ไป นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ระดั บการศึกษา
แตกต่า งกัน มีท ัศ นคติก ารใช้ย าปฏิช ีว นะแตกต่า งกัน
อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=3.904, p-value=0.021)
เมื ่อ ทดสอบความแตกต่า งรายคู่พ บว่า กลุ ่ม ตัว อย่า งที่
ไม่ได้ศึกษามีค่าเฉลี่ยทัศนคติการใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่ าง
จากกลุ่ม ตัว อย่า งที่มีก ารศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษา
(p-value=0.022) และมัธยมศึกษา (p-value=0.008) แต่
ไม่ พ บความแตกต่ างทั ศนคติ การใช้ ยาปฏิชี วนะระหว่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี
ทัศนคติต่อการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญ (F=5.535, p-value=0.004) จากการทดสอบ
รายคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ศึกษามีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพแตกต่ า งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (p-value=0.017) และ
มัธยมศึกษา (p-value=0.001) และพบความแตกต่างต่อ
การ ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพระหว่ างกลุ่ ม ตัว อย่ า งในระดับ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ( p-value=0.044)
รายละเอียดดังตารางที่ 6
นอกจากนี้สาหรับความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยการสอบถามจากคาถามการรู้จักผลิตภัณฑ์
สุข ภาพหรือ ไม่ พบว่า ระดับ การศึก ษา ( χ2 =25.26,
p-value=0.001) และอายุ (χ2=30.45, p-value<0.001)
มีความสัมพันธ์กับการรู้จักผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อภิปรายผลการศึกษา
ความชุก
การพบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่ามีความชุกร้อยละ 9.32 น้อยกว่าค่า
เป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 10 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลงานวิจัยของศานตมล เสวกทรัพย์ 7 และสิริวิมล มณี 8
พบว่าผลที่ได้จากการวิจัยชี้ไปในทางเดียวกันว่ายังพบยา
ปฏิชีวนะเหลือใช้อยู่ในครัวเรือนของประชาชน โดยความ
ชุกของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
พื้ น ที่ หากเปรี ย บเที ย บกั บ รายงานการสรุ ป ผลการ
ด าเนิ น งานของโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปลอดภั ย ใน
ชุมชน ที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
ถึง พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่ายังไม่พบแนวโน้มที่ลดลงของ
การมียาปฏิชีวนะเหลือใช้
สาหรับความชุกของการพบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เสี่ ย งในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และผลการ
ทดสอบหาสารสเตียรอยด์เป็นบวก ด้วยชุด test-kit คือ
ร้อยละ 31.64 และ 69.44 ตามลาดับ (n=591 และ n=72
ตามลาดับ) ซึ่งผลที่ได้มาจากการตรวจสอบตัวอย่างเพียง
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์ (n=618)
การใช้ยาปฏิชีวนะ (Mean±SD)
ความรู้
ทัศนคติ
เพศ
ชาย
2.43 ± 1.93
หญิง
2.44 ± 1.94
t, p-value
-0.066, 0.947
อายุ
60-69 ปี
2.28 ± 1.91
70-79 ปี
2.41 ± 1.91
80 ปีขึ้นไป
2.80 ± 1.99
F, p-value
3.165, 0.043*
โรคประจาตัว
มี
2.44 ± 1.93
ไม่มี
2.38 ± 2.01
t, p-value
0.142, 0.887
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
2.72 ±1.92
ประถม
2.44 ±1.93
มัธยมขึ้นไป
2.00 ±1.93
F, p-value
2.241, 0.217
จานวนสมาชิกของครอบครัว
อยู่คนเเดียว
2.86 ± 2.06
2-4 คน
2.38 ± 1.92
5 คนขึ้นไป
2.46 ± 1.93
F, p-value
1.234, 0.292

พฤติกรรม

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Mean±SD)
ทัศนคติ
พฤติกรรม

1.89 ± 1.69
1.80 ± 1.72
0.668, 0.504

2.74 ± 1.45
2.74 ± 1.43
0.041, 0.968

2.52 ± 1.84
2.64 ± 1.92
-0.729, 0.466

4.53 ± 1.74
4.49 ± 1.67
0.267, 0.79

1.87 ± 1.72
1.87 ± 1.67
1.67 ± 1.76
0.689, 0.503

2.55 ± 1.46
2.79 ± 1.47
3.00 ± 1.29
4.407, 0.013*

2.51 ± 1.90
2.71 ± 1.88
2.56 ± 1.91
0.712, 0.491

4.20 ± 1.85
4.61 ± 1.63
4.89 ± 1.34
8.131, 0.001**

1.82 ± 1.70
2.14 ± 1.87
-0.839, 0.402

2.73 ± 1.44
3.00 ± 1.18
-1.009, 0.324

2.59 ± 1.90
2.80 ± 1.77
-0.508, 0.612

4.50 ± 1.70
4.38 ± 1.49
0.335, 0.738

1.38 ± 1.61
1.86 ± 1.71
2.18 ± 1.73
3.904, 0.021*

2.47 ± 1.44
2.78 ± 1.44
2.72 ± 1.40
1.544, 0.214

2.06 ±1.76
2.62 ±1.91
3.16 ±1.84
5.535, 0.004*

4.15 ± 1.75
4.57 ± 1.67
4.36 ± 1.81
2.174, 0.115

1.75 ± 1.72
1.91 ± 1.72
1.64 ± 1.68
1.377, 0.253

2.93 ± 1.28
2.77 ± 1.45
2.58 ± 1.45
1.448, 0.236

2.54 ±1.79
2.59 ±1.93
2.62 ±1.83
0.037, 0.964

5.04 ± 1.19
4.44 ± 1.75
4.50 ± 1.64
2.478, 0.085

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05, ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.001

72 ตัวอย่างเท่านั้น หากพิจารณาจากการได้ส่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มเสี่ยงรายการอื่นๆ ที่เหลือไปตรวจสอบทั้งหมด และไม่
พบผลบวกเพิ่มเติม ความชุกของการพบสารสเตียรอยด์
ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ร้อยละ 14.08 (n=355)
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กาหนดให้ ไ ม่ เกิน ร้อยละ 10 เล็ กน้ อย และจาก
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ข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของการ
ปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่แตกต่างจาก
งานวิจัยฉบับอื่นๆ ในอดีต (เทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ 9 และ
รุ จิ ร า ปั ญ ญา 10 ) ที่ พ บเจอการปลอมปนสเตี ย รอยด์ ใ น
สังคมไทยมาอย่างยาวนานว่าไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย โดย
สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 4 ได้
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วิเคราะห์ว่ามาจากกระบวนการควบคุมสารสเตียรอยด์ ทั้ง
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเข้ า ผลิ ต และจ าหน่ า ย
เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่ ส ามารถผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ หรื อ สาร
ตั้งต้นที่ใช้ผลิตสเตียรอยด์ได้เอง จึงต้องมีการนาเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อมาผลิตเป็นยารูปแบบต่าง ๆ โดยการผลิต
การนาเข้า และกระจายยา วัตถุดิบ หรือสารตั้งต้นนั้นต้อง
ส่ ง รายงานไปยั ง อย. แต่ ดู เ หมื อ นกระบวนการที่ อย.
ก าหนดทั้ ง หมดนั้ น ไม่ ส ามารถป้ อ งกั น การเล็ ด ลอดของ
สเตี ย รอยด์ ไ ด้ เ ลย ที่ ผ่ า นมาก็ ยั ง พบเห็ น ข่ า วการจั บ กุม
ผู้ลักลอบผลิตยาสเตียรอยด์ ผู้จาหน่ายยาสเตียรอยด์ทั้งมี
และไม่มีเลขทะเบียนตารับยา พบการขายส่งยาสเตียรอยด์
ให้ โ รงงานเถื่อนและรถเร่ และยั ง พบช่ องโหว่ จ ากการที่
คลิ นิ ก แพทย์ ไ ม่ ต้ อ งส่ ง รายงานต่ อ อย. ด้ ว ย แม้ จ ะมี
ผลงานวิ จั ย ค้ น พบนวั ต กรรมหรื อ ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด
ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์
แต่ก็เป็นเพียงระดับชุมชนเท่านั้น การแก้ปัญหาที่ต้นน้า
ด้วยการจัดทาระบบการติดตามควบคุมกากับวัตถุดิบสาร
สเตียรอยด์ตั้งแต่นาเข้า จึงเป็นประเด็นแรกที่ควรเร่งให้มี
การดาเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบต่อไป
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
สาหรับการใช้ยาปฏิชีวนะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.21 เรียกยาปฏิชีวนะว่า ยาแก้อักเสบ สอดคล้อง
กับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภั ย ในชุ ม ชน ปี พ .ศ. 2560-2562 ที่ พ บว่ า เมื่ อให้
ผู้ สู ง อายุ ดู รูป ภาพยาปฏิชีว นะ ร้อยละ 42.9-51.1 หรือ
ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง จะเรี ย กยาปฏิ ชี ว นะว่ า ยาแก้ อั ก เสบ
เช่นกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของจิรชัย มงคล
ชั ย ภั กดิ์ 11 ที่ ท าการศึกษาในปี พ.ศ. 2555 และพบการ
เรียกชื่อเป็นยาแก้อักเสบร้อยละ 66 จะเห็นถึงแนวโน้มที่
ลดลงของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียกชื่อยา และเมื่อ
พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ต อบ
ค าถามว่ า ไม่ ท ราบ ร้ อ ยละ 40.81-44.46 (ตารางที่ 1)
แสดงถึงการขาดความรู้ที่ถูกต้อง ส่วนด้านทัศนคติพบว่า
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ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.42-51.22 (ตารางที่ 2) ตอบไม่เห็น
ด้วยกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลใน 3 โรค (หวัด เจ็บคอ ท้องเสีย และแผล ฝี หนอง) และความปลอดภัย
ของการใช้ยาปฏิชีวนะ แสดงถึงการมีทัศคติที่ดีในการใช้ยา
ปฏิชีวนะ สอดคล้องกับการตอบคาถามด้านพฤติกรรมที่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.65-75.28 (ตารางที่ 3) ตอบว่าไม่เคย
ทาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม แสดงถึงการ
มี พ ฤติ ก รรมที่ ดี เ ช่ น เดี ย วกั น ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ถึง แม้
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม แต่การขาดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล อาจนาไปสู่การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมได้ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า มี ค วามรู้ ก ารใช้ ย าปฏิ ชี ว นะแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (F=3.165, p-value=0.043) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ( F=4.407,
p-value=0.013) และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ระดั บ การศึ กษา
แตกต่างกันมีทัศนคติการใช้ยาปฏิชีวนะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (F=3.904, p-value=0.021) โดยบาง
ประเด็นสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรชัย มงคลชัยภักดิ์ 11 ที่
พบว่าระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ขึ้นกับปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย (ต่อเดือน)
โรคและสาเหตุที่ใช้ยาปฏิชีวนะ การที่เคยได้รับคาแนะนา
ในการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไปใช้บริการสถานบริการสุขภาพ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งปลอมปน
สเตี ย รอยด์ ผลการวิ จัย พบว่ าผู้สูงอายุ มีความรู้หรือรู้จัก
สเตี ย รอยด์ เ พี ย งร้ อ ยละ 26.90 และในจ านวนที่ รู้ จั ก
ทั้ ง หมดร้อยละ 55.35 รู้ถึง ข้อบ่ ง ใช้ และร้อยละ 69.81
ทราบว่ามีผลเสียจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่
ปลอมปนสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานอีกด้วย โดย
ข้อมูลดังกล่าวทั้งด้านการรู้จักสเตียรอยด์ การรู้ถึงข้อบ่งใช้
และการทราบว่ า มี ผ ลเสี ย จากการใช้ ส เตี ย รอยด์ นั้ น
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สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ในปี พ.ศ. 2558 ของ
สมจิต อสิพงษ์ 12 งานวิจัยในปี พ.ศ. 2560 ของเทพศักดิ์
อั ง คณาวิ ศั ล ย์ 9 และข้ อ มู ล ในปี พ.ศ. 2560-2562 จาก
โครงการยาปลอดภัยในชุมชน 5 อีกด้วย แสดงว่าผู้สูงอายุ
ส่ว นใหญ่ไ ม่รู้จักสเตีย รอยด์ ทาให้เห็น ถึง ภาพของความ
เสี่ย งที่ป ระชาชนอาจจะได้รับ สารสเตีย รอยด์ป ลอมปน
โดยไม่รู้ตัว ด้วยหวังเพียงว่าจะหายจากโรคจากอาการที่
เป็นอยู่ ตามข้อคิดเห็นของสุภาวดี เปล่งชัย 13 ส่วนทัศนคติ
ที่ดีแ ละมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่
เหมาะสม ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ร้อยละ
42.86-61.69 (ตารางที่ 4) และร้อยละ 54.29-84.28
(ตารางที่ 5) ตามลาดับ ซึ่งผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มากกว่าครึ่งหนึ่งจะมีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในทิศทางที่
ดี แต่เพราะในปัจจุบันสถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม เสี่ย งมีความรุน แรงมากขึ้น ทั้ง รูป แบบของ
การโฆษณาที่มีความน่าสนใจและวิธีการเข้าถึงหรือได้รับ
ผลิต ภัณ ฑ์นั ้น ง่า ย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ
การศึก ษา ( χ2 =25.26, p-value=0.001) และอายุ
( χ2 =30.45, p-value<0.001) มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสเตียรอยด์ อาจเป็น
เพราะระดับการศึกษาและช่วงอายุมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
สรุปผลการศึกษา
ผลการสารวจยังพบความชุกของการใช้ยาปฏิชีวนะ
ไม่สมเหตุผล และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยด์
ในกลุ่ ม ผู้ สู งอายุจั ง หวัด สุราษฎร์ธานี ผลการส ารวจและ
สัมภาษณ์พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่
ปลอมปนสเตียรอยด์ แต่มีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามรู้ ก ารใช้ ย า
ปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติการใช้
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ยาปฏิ ชี ว นะที่ ต่ า งกัน การมี ห รื อ ไม่ มี โ รคประจ าตั ว จะมี
พฤติ กรรมการใช้ ย าปฏิชี ว นะแตกต่ างกัน นอกจากนี้ ยั ง
พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาและช่ ว งอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสเตียรอยด์ หรือ
การรู้ จั ก สเตี ย รอยด์ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ส ามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
แผนการดาเนินงานต้องกาหนดให้มี ความครอบคลุ ม ทุ ก
ประเด็นที่เป็นสาเหตุของปัญหา ตั้งแต่แหล่งที่มาของยา
ปฏิชี ว นะที่ ไ ม่ ส มเหตุ ผ ล และผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพที่ พ บว่ า
ปลอมปนสเตีรอยด์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
ควรกาหนดให้รูป แบบกิจกรรมมีความหลากหลาย และ
เหมาะสมกับช่วงอายุหรือระดับการศึกษาของประชาชน
ข้อจากัดในงานวิจัย
งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เ ท่ า นั้ น โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จาก 6 อ าเภอ อ าเภอละ 1
ตาบล มีการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและมีวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจงด้วย ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจ
ทาให้ได้ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวแทนประชากรที่ดีนัก และผล
การทดสอบสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาจาก
การใช้ชุด test-kit ในการทดสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ผลที่ได้เป็นผลการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งต้องมีการส่ง
ตรวจเพื่ อ ยื น ยั น ผลต่ อ ไป ส่ ว นวิ ธี ก ารส ารวจผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงก็มาจากการขออนุญาตดูผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะไม่เปิดเผย
ข้อมูล ดังนั้นการศึ กษาในอนาคตจึงควรพิจารณาวิธีการ
ทดสอบอื่น และวิธีการสารวจที่มีความแม่นยามากขึ้นด้วย
ทั้ ง นี้ ใ นงานวิ จั ย มี ข้ อ ด้ อ ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
พฤติกรรมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และใช้แบบเก็บข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นอัตนัย ซึ่งความสามารถในการตีความและสรุป
ความ รวมไปถึงการยินยอมให้ข้ อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์มี
ผลต่อความเที่ยงตรงของงานด้วย ในอนาคตหากได้ศึกษา
เพิ่มเติมด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรม น่าจะได้ข้อมูลที่สาคัญ
และเที่ยงตรงมากขึ้น
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