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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค: เพ่ือประเมินผลของคําแนะนําชนิดรูปภาพตอความเขาใจของผูปกครองในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะชนิดผง
แหง วิธีการวิจัย: การศึกษาเปนการทดลองแบบสุม ผูปกครองของเด็กที่ตองใชยาปฎิชีวนะถูกสุมแยกเปนกลุมทดลองหรือกลุม
ควบคุม กลุมละ 40 คน กลุมทดลองไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหงดวยวาจารวมกับคําแนะนําชนิดรูปภาพ 
สวนกลุมควบคุมไดรับเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการใชยาโดยวาจา จากนั้นผูวิจัยสงแบบทดสอบความเขาใจไปใหตัวอยางที่บาน 
ผลการวิจัย: กลุมควบคุม 26 คน (รอยละ 65) และกลุมทดลอง 32 คน (รอยละ 80) ตอบแบบสอบถาม ความเขาใจโดยรวมตอ การ
ใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหงของผูปกครองในกลุมทดลองไมแตกตางจากกลุมควบคุม (คะแนนเฉลี่ยเทากับ78.41 และ 75.17 
ตามลําดับ) ผูปกครองในกลุมทดลองเขาใจเทคนิคการผสมยา (รอยละ 71.9) มากกวากลุมควบคุม (รอยละ 46.2) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.046) ผูปกครองนอยกวาครึ่งในทั้ง 2 กลุมมีความเขาใจในเรื่องน้ําที่เหมาะสมสําหรับใชผสมยา นอกจากนี้ ตัวอยาง
นอยกวารอยละ  70 ของทั้งสองกลุมมีความเขาใจถูกตองในเรื่องวิธีปฏิบัติสําหรับยาที่ใหกอนอาหาร และความคงตัวของยาหลัง
ผสมน้ํา สรุป: คําแนะนําชนิดรูปภาพทําใหผูปกครองเขาใจในเรื่องเทคนิคการผสมยามากขึ้นกวาการใหคําแนะนําดวยวาจาเพียง
อยางเดียว อยางไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงคําแนะนําชนิดรูปภาพใหสามารถเพิ่มความเขาใจในประเด็นอื่น ๆ ที่ยังเปนปญหา  
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บทนํา  
 การใชยาในเด็กมักมีความคลาดเคลื่อนทางยาบอย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงขนาดยา และมักพบในกลุมยา
ปฏิชีวนะ เนื่องจากมีการสั่งจายมากเปนอันดับหนึ่ง (1) การ
ตวงยาของผูปกครองเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของขนาดยาได มีรายงานวาในผูปวยเด็กที่เปน
ผูปวยนอกซึ่งมีน้ําหนักนอยกวา 35 กิโลกรัมนั้น มีเพียงรอย
ละ 67 ที่ไดรับยาในขนาดที่แนะนํา รอยละ 8 ไดรับยาเกิน
ขนาด ผูปวยมากกวารอยละ 1 ไดรับยาเกินกวา 2 เทาของ
ขนาดยาสูงสุดที่แนะนํา ในขณะที่รอยละ 7 ไดรับยาต่ํากวา
ขนาดที่สมควรจะไดรับ (2) ซึ่งชี้ใหเห็นวาเกิดความ
คลาดเคลื่อนอยางมากในการตวงยาใหเด็กของผูปกครอง 
การศึกษาในตางประเทศแสดงใหเห็นวาการขาดความเขาใจ
ของผูปกครองในเรื่องการใชยา ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ในการตวงยาสงผลใหเด็กไดรับยาในขนาดที่คลาดเคลื่อน
จากที่ควรไดรับ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (3,4,5) การศึกษาเหลานี้ชี้ใหเห็นวา
ความคลาดเคลื่อนในการตวงยาของผูปกครองเด็กที่เปน
ผูปวยนอก  ไมเพียงจะสงผลใหการรักษาไมมีประสิทธิผล  
แตอาจไดรับผลขางเคียงหรืออันตรายจากการไดรับยาเกิน
ขนาดอีกดวย เนื่องจากถาปอนยาเด็กเกินขนาด ผลขางเคียง
ที่เกิดขึ้นกับเด็กจะรุนแรงเปน 10 เทาของผลขางเคียงใน
ผูใหญ (6) จากการศึกษาการใชยาเรียกหาประเภทยาแกไอ
และยารักษาหวัดในผูปวยเด็ก พบวาการใชยาเกินขนาดและ
การใชยายาวนานเกินความจําเปนมีความสัมพันธกับอาการ
ปวยเฉียบพลันและตายอยางมีนัยสําคัญของผูปวย (7)  
 นอกจากปญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนในดานขนาด
ยาแลว ยังพบปญหาการใชยาที่ตองใชเทคนิคพิเศษ เชนยา
ปฏิชีวนะชนิดผงแหง การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองใน
การใชยาปฏิชีวนะสําหรับผูปวยเด็กที่มารับบริการที่งาน
ผูปวยนอก โรงพยาบาลแมและเด็กศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 
4 ราชบุรี พบวาผูปกครองใชยาปฏิชีวนะถูกตองครบถวน
เพียงรอยละ 22 เทานั้น ในจํานวนนี้ มีการใชน้ําที่มีอุณหภูมิ
ไมเหมาะสมในการผสมยารอยละ 23 การใหยาแตละครั้งมี
ปริมาณที่ ไมตรงตามใบสั่ ง ถึงรอยละ  25 และยังนํายา
ปฏิชีวนะของผูปวยเด็กไปใชรวมกับผูอื่นถึงรอยละ 28 (8) 
       จากปญหาดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการใหความรูแกผูปกครองเพื่อชวยใหผูปวยเด็กไดรับยา
ในขนาดที่ถูกตองและเหมาะสม  แตคําแนะนําที่จะใหควรเปน

ประเด็นที่สําคัญ โดยเนื้อหาตองไมมากเกินไป หรือควรใช
อุปกรณเสริม เพ่ือใหผูปกครองสามารถเขาใจไดเร็วขึ้น และ
สามารถนํากลับไปปฏิ บัติจริ งไดที่บ าน  การศึกษาใน
ผูปกครองของเด็กที่อายุนอยกวา 4 ขวบ ที่ไดรับยาปฏิชีวนะ
ในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน และพบวาการใหความรูเร่ือง
การตวงยาทําใหผูปกครองสามารถตวงยาไดถูกตองมากขึ้น 
(9)     
 ในกรณีของผูปวยเด็กที่เปนผูปวยนอกหรือผูปวยใน
ที่กําลังจะกลับบาน ซึ่งมีผูปกครองคอยควบคุมดูแล ผูจายยา
มักเขาใจวาผูปกครองสามารถใชยาไดอยางถูกตองตรงตามที่
เขียนไวในฉลาก ซึ่งอาจไมเปนความจริง ดังนั้นจึงควรให
ความรูแกผูปกครองในเรื่องการใชยาในผูปวยเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการตวงยาและการใชอุปกรณตวงยาที่มี
ขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน และเหมาะสมกับขนาดยาที่ไดรับ 
การใหความรูผานทางคําแนะนําชนิดรูปภาพ (pictograms) 
เปนวิธีหน่ึงที่ไดรับความสนใจ เนื่องจากมีรูปภาพชวยส่ือให
ผูปวยหรือผูปกครองเขาใจและจําไดเมื่อตองกลับไปใชยาเอง
ที่บาน การใช ส่ือประเภทนี้ ซึ่งปรับใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถ่ินนั้น ๆ แลว จะมีประโยชนอยางมากในกลุมผูปวยที่
อานหนังสือไมไดหรืออานไดนอย รวมถึงในผูปวยสูงอายุหรือ
ในผูปวยเด็ก (10, 11)  
 การศึกษาในผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรองซึ่งไดรับ
ยา co-trimoxazole เพ่ือปองกันการติดเชื้อ  Pneumocystis 
carinii pneumonia (PCP) พบวากลุมที่ไดรับคําแนะนําการ
ใชยาชนิดรูปภาพมีความรู เฉล่ียในการใชยาเทากับ 76 
คะแนน (เมื่อเทียบใหคะแนนเต็ม 100) ในขณะที่กลุมที่ไดรับ
คําแนะนําที่มีแตขอความมีความรูเพียง 51 คะแนน และใน
กลุมควบคุมไดคะแนนเทากับ 43 (12)  การศึกษาใน
อาสาสมัครผูใหญที่มีระดับการศึกษาต่ํา จํานวน 21 รายท่ี
ไดรับคําแนะนําชนิดรูปภาพพบวา เมื่อประเมินผลทันที
หลังจากไดคําแนะนํา อาสาสมัครสามารถระบุคําแนะนําจาก
รูปภาพไดอยางถูกตองถึงรอยละ 85 ของคําแนะนําทั้งหมด  
และอีก 4 สัปดาหตอมาก็ยังสามารถระบุคําแนะนําจาก
รูปภาพไดอยางถูกตองถึงรอยละ  71 แสดงให เห็นวา
คํ าแนะนํ าชนิดรูปภาพเปนตัว เสริมทํ า ใหผู ป วยบอก
รายละเอียดของการใชยาได และชวยเพ่ิมความเขาใจใน
ผู ป ว ยที่ อ า นหนั ง สื อ ไ ม อ อกห รื อ อ า น ไ ด น อ ย  ( 13)  
เชนเดียวกับการศึกษาของ Dowse และ Ethlers  ซึ่งแบง
ผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุมที่ไดรับเฉพาะคําแนะนํา
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วิธีวิจัย การใชยาที่มีแตขอความ และกลุมทดลองที่ไดรับคําแนะนํา

ชนิดรูปภาพ หลังจากนั้น 3-5 วัน ผูวิจัยเย่ียมผูปวยทั้ง 2 
กลุมที่บานเพื่อประเมินความรู พบวากลุมทดลองมีความ
เขาใจในการใชยา (95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100) มากกวา
กลุมควบคุม (70 คะแนน) กลุมทดลองยังมีความรวมมือการ
ใชยามากกวากลุมควบคุม (รอยละ 90  และรอยละ 72 
ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวาคําแนะนําชนิดรูปภาพสามารถ
เสริมความเขาใจ และความรวมมือในการใชยาของผูปวยได 
(14)        

 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการทดลองแบบสุมที่มีกลุมควบคุม 

โดยกลุมควบคุมจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชยาอยาง
ครบถวนโดยวาจา สวนกลุมทดลองจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชยาโดยวาจารวมกับคําแนะนําชนิดรูปภาพ  
 
 กลุมตัวอยาง  

ตัวอยางคือผูปกครองที่มารับบริการจากหนวย
บริการจายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร การ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรสําหรับตัวอยางสองกลุมที่

เปนอิสระตอกัน 

 ในประเทศไทย ยังมีรายงานนอยเกี่ยวกับคําแนะนํา
การใชยาชนิดรูปภาพ มีเพียงการศึกษาของ กัญจนญาดา 
นิลวาศและคณะในผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครพิงคและ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ที่มีอายุระหวาง 15-60 ป 
เขาใจและสามารถพูดภาษาไทยได พบวาการใชฉลากชวย
รูปภาพทําใหผูปวยในกลุมทดลองระบุคําแนะนําบนฉลากได
อยางถูกตองมากกวากลุมควบคุม (รอยละ 54 และรอยละ 25 
ตามลําดับ) (15) อยางไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาดังกลาว
ประเมินผลทันทีหลังจากผูปวยไดรับคําแนะนํา จึงอาจเปน
เพียงการวัดความจํามากกวาความเขาใจของผูปวย และเปน
เพียงการใชฉลากชวยที่ไมมีรายละเอียดคําอธิบายการใชอื่น 
ๆ จึงยังไมอาจสรุปไดวาสามารถใชฉลากดังกลาวกับยาที่ตอง
ใชเทคนิคพิเศษ         
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จากการวิจัยเรื่องผลของฉลากชวยรูปภาพตอการระลึกได
ของผูปวยถึงขอมูลการใชยาของ กัญจนญาดา และคณะ (15) 
พบว าค า เฉ ล่ียของการระลึ ก ได ก ลุ มควบคุม เท ากั บ 
0.31±0.16 และกลุมทดลองเทากับ 0.55±0.12 ตามลําดับ 
การศึกษานี้กําหนดให α=0.05 (Zα=1.96), β=0.1 

(Zβ=1.28), σ หรือความแปรปรวนในประชากรเทากับ 0.16 
และความแตกตางที่นอยที่ สุดที่จะถือวาคําแนะนําชนิด
รูปภาพมีประสิทธิภาพ (μ1-μ2) คือ 0.16 หรือประมาณหนึ่ง
เทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการคํานวณไดขนาด
ตัวอยางกลุมละ 21 คน ในครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
ผูปกครองกลุมละ 40 คน ทั้งนี้เพ่ือปองกันการสูญหายของ
ตัวอยาง 

 สายพิณ สายดํา และนจุรี ประทีปะวณิชศึกษาความ
เขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง
ในเด็ก พบวาผูปกครองเพียงรอยละ 12 มีเทคนิคในการผสม
ที่ถูกตอง รอยละ 31  สามารถตวงยาไดอยางถูกตอง และ
รอยละ 69 ของผูปกครองเขยาขวดกอนรินยา ผูปกครองนอย
กวารอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับตัวยา การผสมยา และการ
ใชยา โดยเฉพาะการเลือกน้ําที่น้ํามาใชผสมยานั้น ผูปกครอง
ตอบถูกตองเพียงรอยละ 37 เทานั้น (16) ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาดังกลาว ซึ่งอาจจะทําใหนําไปสูปญหา
การรักษาไมหายหรือเชื้อดื้อยาได จึงไดสรางคําแนะนําชนิด
รูปภาพเพื่อใชเปนส่ือเสริมความเขาใจและความจําเกี่ยวกับ
วิธีการใชยาเมื่อตองกลับไปใชยาที่บาน การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคผลของคําแนะนําชนิดรูปภาพตอความเขาใจ
ของผูปกครองในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง 

 
การคัดเลือกอาสาสมัครและการสุมแยกตัวอยาง  
ผูวิจัยกําหนดเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวม

การศึกษา ดังนี้ ตัวอยางตองเปนผูปกครองของเด็กอายุแรก
เกิดจนถึง 6 ปที่ไดรับยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง โดยไมจํากัด
เพศของผูปกครอง มีอายุระหวาง 15-60 ป เขาใจ พูดและ
เขียนภาษาไทยได  และยินดี ใหความรวมมือเขารวม
การศึกษา การสุมแยกตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมทําโดยใชตัวเลขสุมที่ไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  

 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ใหผูตอบ

ตอบเอง (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามแบงเปน 3 สวนคือ 
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สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธระหวางผูปอนยากับเด็ก 
สวนที่ 2 เปนแบบวัดความเขาใจของผูปกครองในการใชยา
ปฏิชีวนะชนิดผงแหงที่ ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ วิ
วัฒนา คณาวิทูรย (8) จํานวน 11 ขอ เปนคําถามแบบถูกผิด
ในประเด็นตอไปนี้ ขอบงใชของยา ลักษณะน้ําที่เหมาะสมใน
การผสมยา เทคนิคการผสมยา วิธีปฏิบัติ เมื่อไดรับยา
มากกวา 1 ขวด การเขยาขวดกอนรินยา การตวงยาใหมี
ปริมาตรตามที่แพทยกําหนด วิธีปฏิบัติสําหรับยาท่ีใหกอน
อาหาร การเก็บรักษายา ความคงตัวของยาหลังจากผสมน้ํา
แลว วิธีปฏิบัติหลังจากรับประทานยาไป 2-3 วัน การปฏิบัติ
ตนที่ ถูกตองหากลืมปอนยา  และสวนที่  3 ปญหาและ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชยา 

กอนนําแบบสอบถามมาใชจริง ผูวิจัยไดทดสอบ
ความเที่ยงในเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศรีนครินทรจํานวน 5 
คน ที่มีบุตรอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป และยังไดทดสอบกับ
ผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการจํานวน 10 คน และนํามาผล
การทดสอบมาปรับปรุงแบบสอบถาม 
   ผูวิจัยนําผลการศึกษาของสายพิณ สายดํา และนุจรี 
ประทีปะวณิช (16) ที่พบวาผูปกครองมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชยา รวมถึงมีพฤติกรรมที่ถูกตองในการใชยาไมถึงรอย
ละ 80 มาเปนตนคิดในการออกแบบคําแนะนําชนิดรูปภาพ 
เพ่ือใชเปนส่ือในการเพิ่มความเขาใจ โดยเนื้อหาจะครอบคลุม
ในประเด็นปญหาที่พบในผูปกครองจริง ไดแก ขอบงใชของ
ยา น้ําที่ใชผสมยา  เทคนิคการผสมยา วิธีใชยา แนะนํา
อุปกรณที่ใชตวงยา เหตุผลที่ตองใชยาตอเนื่อง ขอสังเกต
ในขณะใชยา วิธีปฏิบัติกรณีลืมกินยา การจัดเก็บยา ความคง
ตัวของยาหลังผสมน้ําแลว ในคําแนะนําที่พัฒนาขึ้นจะมีรูป
ประกอบเพื่อ ส่ือความเขาใจ  รูปภาพที่ ใชประกอบใน
คําแนะนําชนิดรูปภาพนี้ ไดผานกระบวนการออกแบบ และ
ไดทดสอบการสื่อความหมายกับผูปกครอง เพ่ือคัดเลือกรูปท่ี
ส่ือความหมายไดดีที่สุดแลวนําไปประกอบในคําแนะนําชนิด
รูปภาพ และทดลองใชงานซ้ํากันหลายครั้ง โดยอาศัยทีมงาน
ทั้ งที่ เปนผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ  เภสัชกร  และ
ผูปกครอง 
 
 การแทรกแซงและการเก็บรวบรวมขอมูล  

งานวิจัยไดรับอนุมัติจากฝายจริยธรรมการศึกษาใน
มนุษย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การเก็บ

ขอมูลทําในระหวางเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ผูปกครองทั้ง
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชยา
อยางครบถวนจากเภสัชกรดวยวาจา แตผูปกครองกลุม
ทดลองจะไดรับคําแนะนําชนิดรูปภาพไปดวย (ภาคผนวก ข) 
จากนั้นผูวิจัยสงแบบสอบถามไปที่บานของผูปกครองทั้ง 2 
กลุม ในวันถัดไปหลังจากที่ไดรับยา ทั้งนี้เพ่ือประเมินความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง และขอให
ตัวอยางสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณียภายใน 2 สัปดาห
นับจากวันที่ไดรับแบบสอบถาม หากถึงกําหนดยังไมได
แบบสอบถามคืน จะสงไปรษณียบัตรไปกระตุนเตือนอีกครั้ง 
และรอรับแบบสอบถามตออีก 1 สัปดาห  

 
 การวิเคราะหขอมูล   

การวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาบรรยายคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางผูปอนยากับเด็ก รอยละของผูปกครองที่ตอบคําถาม
เกี่ยวกับการใชยาถูกในแตละขอ คะแนนรวมของความเขาใจ
ที่วัดจากคําถาม 11 ขอจะถูกแปลงใหมีคะแนนเต็มรอย การ
เปรียบเทียบความเขาใจตอการใชยาระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองในแตละขอคําถามใชการทดสอบไคกําลัง (chi-
squared test) และหากพบวาคาคาดหวังนอยกวา 5 จะใช
การทดสอบ Fisher’s exact แบบสองดาน สวนการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของความเขาใจตอการใชยา 
(คะแนนรวมจากคําถาม 11 ขอที่เทียบใหคะแนนเต็มเปน 
100) ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิติ 
Mann-Whitney U test เนื่องจากขอมูลมีการกระจายที่ไม
เปนแบบโคงปกติ ระดับนัยสําคัญในการศึกษาคือ 0.05 
 

ผลการศึกษา   
    
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 กลุมควบคุม 26 คนจาก 40 คน (รอยละ 65) ตอบ
แบบสอบถาม สวนกลุมทดลอง 32 คนจากทั้งหมด 40 คน 
(รอยละ 80) ตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปของตัวอยาง
แสดงอยูในตารางที่ 1 ผูปกครองทั้งในกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองสวนใหญเปนผูหญิงคิดเปนรอยละ 88.5 และ 71.2 มี
อายุเฉล่ีย 35.66 ป และ 32.42 ป ตามลําดับ ผูปอนยาเปน
แม รอยละ  88 .5  และ  59 .4  ตามลําดับ  (ตารางที่  1 ) 
คุณลักษณะตาง ๆ ของทั้งสองกลุม ไดแก เพศ อายุ และ 
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ตารางที่ 1. ขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง 
 

จํานวน (รอยละ)   
P1 คุณลักษณะ กลุม

ควบคุม 
(n=26) 

กลุม
ทดลอง 
(n=32) 

เพศ    
  ชาย 3 (11.5) 6 (18.8) 0.495 
  หญิง 23 (88.5) 26 (71.2)  
อายุ (ป)    
  นอยกวา 30 ป 5 (19.2) 5 (15.6) 0.740 
  มากกวา 30 ป 21 (80.8) 27 (84.4)  
ระดับการศึกษา    
  ต่ํากวาปริญญาตรี 16 (61.5) 18 (56.2) 0.581 
  ปริญญาตรีขึ้นไป 10 (38.5) 14 (43.8)  
ความสัมพันธกับเด็ก    
    มารดา 23 (88.5) 19 (59.4) 0.018 
    อื่นๆ 3 (11.5) 13 (40.6)  
1 ใชการทดสอบ chi-square  
 
ระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตกลุมควบคุมเปนมารดามากกวากลุมทดลอง 
 
ความเขาใจของผูปกครองตอการใชยาปฏิชีวนะชนิดผง
แหง           
 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเขาใจของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง พบวา ใน
ภาพรวมผูปกครองในกลุมทดลองมีความเขาใจไมแตกตาง
จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คะแนนเฉลี่ยเมื่อ
เทียบใหเต็ม 100 คะแนนคือ 78.41 และ 75.17 ตามลําดับ, 
p=0.307) แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมควบคุมและ
กลุมทดลองมีความเขาใจไมแตกตางกันในทุกประเด็น 
ยกเวนเรื่องเทคนิคการผสมยา ซึ่งกลุมทดลอง (รอยละ 71.9) 
เขาใจถูกตองมากกวากลุมควบคุม (รอยละ 46.2) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P=0.046)   
 ตัวอยางทั้งสองกลุมมีความเขาใจมากกวารอยละ 
90 ในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อไดรับยามากกวา 1 ขวด การเขยา
ขวดกอนรินยา วิธีปฏิบัติหลังจากรับประทานยาไป 2-3 วัน 
และการปฏิ บัติตนที่ ถูกตองหากลืมปอนยา  ไมวาจะมี

คําแนะนําชนิดรูปภาพหรือไม ประเด็นดังกลาวไมคอยเปน
ปญหา สวนในเรื่องที่เปนปญหาอยางมาก คือ ลักษณะน้ําที่
เหมาะสมในการผสมยา ทั้งสองกลุมมีความเขาใจนอยกวา
รอยละ 50 แมวาจะมีฉลากรูปภาพก็ยังคงเปนปญหา สวนใน
เรื่องการตวงยาใหมีปริมาตรตามที่แพทยกําหนด วิธีปฏิบัติ
สําหรับยาท่ีใหกอนอาหาร การเก็บรักษายาอยางเหมาะสม 
และความคงตัวของยาหลังจากผสมน้ําแลวทั้งสองกลุมมี
ความเขาใจถูกตองประมาณรอยละ 50-85 
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง
กลุมทดลองวา ควรมีคําแนะนําชนิดรูปภาพประกอบการจาย
ยาทุกครั้ง และควรทําใหตัวอักษรมีขนาดใหญขึ้น สวน
ผูปกครองกลุมควบคุมเสนอใหเพ่ิมรายละเอียดที่สําคัญไวใน
ฉลากยา เชน ควรรับประทานยาตอเนื่องจนหมด ความคงตัว
หลังจากที่ผสมนํ้าแลววิธีการจัดเก็บยาที่เหมาะสม การให
คําแนะนําการใชยาโดยวาจาในแตละครั้งควรมีมาตรฐาน
เดียวกัน และท่ีสําคัญควรเนนย้ําใหรับประทานยาตอเนื่องจน
หมด 

 
การอภิปรายและสรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ไมพบวาคําแนะนําชนิดรูปภาพ
สามารถเพิ่มความเขาใจของผูปกครองในเรื่องการใชยาปฎิ
ชี วนะแบบผงแห ง ได อย า งมี นั ย สํ าคัญทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการ
ใชยาโดยวาจาเทานั้น ยกเวนในเรื่องเทคนิคการผสมยา ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากขนาดตัวอยางมีจํานวนนอย ทําใหอํานาจ
การทดสอบในรายประเด็นไมเพียงพอ เชนพบวากลุมทดลอง
ทราบวิธีปฏิบัติตนสําหรับยาที่ใหกอนอาหารรอยละ 68.8 
สวนกลุมควบคุมทราบรอยละ 53.8 (ตารางที่ 2) ความ
แตกตางที่พบมีมากถึงรอยละ 15 แตผลการทดสอบไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะการคํานวณขนาดตัวอยางใน
งานวิจัยนี้อาศัยคะแนนความเขาใจโดยรวมในการคํานวณ 
มิไดคิดจากการเปรียบเทียบรายประเด็น ดังนั้นอํานาจการ
ทดสอบในรายประเด็นจึงไมเพียงพอ  นอกจากนี้ กลุม
ตัวอยางของการศึกษานี้เกือบครึ่งจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา ซึ่งตางจากการศึกษาของ Mansoor  
และ Dowse ที่ประชากรสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวา (12) 
ความแตกตางในเรื่องนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ  วิ
วัฒนา คณาวิทูรย ซึ่งพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแตมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชยา
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ตานจุลชีพที่ถูกตองมากกวาผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวา
ถึง 4.68 เทา เนื่องจากกลุมตัวอยางสามารถเขาใจหรือจดจํา
คําแนะนําของเภสัชกรไดดี (8) ดังนั้น การศึกษาที่สูงของ
ตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมอาจทําใหเห็นผลของ
คําแนะนําชนิดรูปภาพไมชัดเจน ผลของคําแนะนําชนิด
รูปภาพอาจเห็นชัดหากศึกษาในตัวอยางที่มีการศึกษาไมสูง 
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของส่ือรูปภาพ 
 อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในกลุม
ควบคุมมีนอยกวากลุมทดลอง เปนไปไดวาตัวอยางที่ไมตอบ
แบบสอบถามอาจมีความรูในเร่ืองการใชยานอยและตอบ
ไมได จึงเลือกที่จะไมตอบแบบสอบถาม ดังนั้นคําตอบที่พบ
ในกลุมควบคุมจึงอาจมีคาสูงเกินคาเฉล่ียที่แทจริง และ
กอใหเกิดอคติของการไมตอบแบบสอบถามซึ่งลดความ
แตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ขอจํากัดอีก
อยางของการศึกษาคือแบบวัดมี 2 ตัวเลือก การตอบถูกอาจ
เกิดจาการเดา ดังนั้นแบบวัดในอนาคต ควรเปนแบบ 3 
ตัวเลือก คือมีตัวเลือกที่ไมทราบ/ไมแนใจอยูดวย การวัดใน
อนาคตควรสั มภาษณ ท า ง โทรศัพท  เพ ร า ะกา ร ใช
แบบสอบถาม ผูตอบอาจอานฉลากมาตอบแบบสอบถาม 

หากสัมภาษณจะมีโอกาสหยิบฉลากมาตอบไมได ยกเวนมี
ฉลากในมือขณะที่นักวิจัยโทรศัพทไปสัมภาษณพอดี การไป
เย่ียมบานและวัดผลนาจะนาเชื่อถือที่สุด แตจะเพ่ิมคาใชจาย
ในการศึกษา อยางไรก็ตาม การเยี่ยมบานจะทําใหผูวิจัยวัด
ความรวมมือในการใชยาไดอีกดวย ซึ่งการศึกษาน้ียังไมได
ประเมินตัวแปรนี้  นอกจากนี้แบบวัดบางขอไมไดวัดในสิ่งที่
ตองการประเมิน เชนขอ 6 ที่วา 1 ชอนชา เทากับ 5 ซีซี 
(ภาคผนวก ก) เปนการวัดความรูเรื่องหนวยการวัด แตไม
อาจบงชี้วาตัวอยางตวงยาไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ความ
แตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมชัดเจนยัง
อาจเนื่องมาจากกลุมทดลองมีสัดสวนผูปกครองที่เปนมารดา
นอยกวากลุมควบคุม ทําใหมีความใสใจและความรูตอเรื่องยา
นอยลง และลดความแตกตางระหวางกลุม นอกจากนี้ยังไม
อาจมั่นใจวาผูที่ตอบแบบสอบถามคือผูที่ไดรับคําแนะนําดวย
วาจาหรือเปนผูที่เคยเห็นฉลากรูปภาพ 
 คําแนะนําแบบรูปภาพที่พัฒนาขึ้นยังอาจมีความไม
ชัดเจน เชน ตัวอักษรในขอความมีขนาดเล็กไป ขอความที่
อธิบายไมมีความโดดเดน หรือรูปภาพที่ใช ส่ือนั้นยังไม
ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องลักษณะน้ําที่เหมาะสมในการผสม

 
 

ตารางที่ 2.  ความเขาใจที่ถูกตองของผูปกครองเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง 

จํานวน (รอยละ) P-value1 คําถาม 
กลุมควบคุม 
(n=26) 

กลุมทดลอง 
(n=32) 

1. ขอบงใชของยาที่ไดรับ 23 (88.5) 29 (90.6) 1.000 
2. ลักษณะน้ําที่เหมาะสมในการผสมยา 11 (42.3) 8 (25.0) 0.160 
3. เทคนิคการผสมยา 12 (46.2) 23 (71.9) 0.046 
4. วิธีปฏิบัติเมื่อไดรับยามากกวา 1 ขวด 25 (96.2) 31 (96.9) 1.000 
5. การเขยาขวดกอนรินยา 26 (100.0) 31 (96.9) 1.000 
6. การตวงยาใหมีปริมาตรตามที่แพทยกําหนด 20 (76.9) 27 (84.4) 0.472 
7. วิธีปฏิบัติสําหรับยาที่ใหกอนอาหาร 14 (53.8) 22 (68.8) 0.245 
8. การเก็บรักษายาอยางเหมาะสม 18 (69.2) 25 (78.1) 0.442 
9. ความคงตัวของยาหลังจากผสมน้ําแลว 15 (57.7) 22 (68.8) 0.384 
10.วิธีปฏิบัติหลังจากรับประทานยาไป 2-3 วัน 25 (96.2) 29 (90.6) 0.620 
11.การปฏิบัติตนที่ถูกตองหากลืมปอนยา 26 (100.0) 29 (90.6) 0.245 
คะแนนความเขาใจโดยรวม2 75.17 78.41 0.307 

            1 ใชการทดสอบ chi-square ยกเวนคาเฉล่ียรอยละของความเขาใจใชการทดสอบ Mann-Whitney U 
             2 คะแนนรวมของคําถาม 11 ขอซึ่งเทียบใหคะแนน 11 เปนรอยคะแนน 
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ภาคผนวก  9. ยาใชไดภายใน 14 วันหลังจากผสมน้ําแลว   
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    ผงแหง (ถามี)      ( ) ไมไดเรียน   ( ) ต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6 
2. โปรดระบุขอเสนอแนะของทานแกงานเภสัชกรรม       ( ) ระดับประถมศึกษาปที่ 6                                            
    โรงพยาบาลศรีนครินทร เกี่ยวกับการใหคําแนะนําการใช       ( ) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หรือ ปวช. 
    ยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง (ถามี)      ( ) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6       
       ( ) อนุปริญญา หรือ ปวส. 

     ( ) ปริญญาตรี หรือ สูงกวา                                         
     ( ) ไมมีขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 106 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 1 เลมที่ 2 กค.-ธค. 2552 

  http://portal.in.th/tjpp      
 

ภาคผนวก  ข : คําแนะนําการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหงแบบรูปภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 

ลิขสิทธ์ิ  ภญ.สายพิณ  สายดํา 
อนุญาตใหใชในงานบริการเภสัชกรรม 
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Abstract 
 Objective: To assess the effects of pictograms on the understanding of parents on the use of antibiotic dry 
syrup. Methods: This study was a randomized controlled trial. The parents whose children prescribed with antibiotic dry 
syrup were randomized to a treatment group (n=40) or a control group (n=40). The treatment group received both verbal 
counseling and a pictogram on the use of antibiotic dry syrup. The controls received only verbal counseling. A 
questionnaire on understanding of the medication use was sent to the parents. Results: Twenty six subjects (65%) in 
the control group and 32 subjects (80%) in the treatment group responded to the survey. Both groups were not different 
on the scores on overall understanding of antibiotic use (78.41 in the treatment group and 75.17 in the control group). 
More subjects in the treatment group (71.9%) compare to those in the control groups (46.2%) had correct responses on 
mixing technique. Less than half of the parents in both groups understood what the appropriate water for reconstituting 
the dry syrup was. Moreover, less than 70% of subjects in both groups showed a correct understanding on how to take 
“before meal” medication and the stability of dry syrup after reconstitution. Conclusion: The pictogram with verbal 
counseling was useful to improve the parents’ understanding on how to reconstitute antibiotic dry syrup, compared to 
verbal counseling alone. However, the pictogram should be further improved to be able to increase the understanding on 
the issues identified problems in the study.   
 
Keywords: pictograms, dry syrup antibiotics, patient counseling, patient education 
 
  

 108 


