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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปวิเคราะห์
หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ t-test, One way ANOVA และทาการ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสาธารณสุ ขมีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดอยูใ่ นระดับสู ง
(  = 3.72) และบุคลากรสาธารณสุ ขที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เฉพาะประถมศึกษากับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษากับปวส./อนุปริ ญญา ประถมศึกษากับปริ ญญาตรี ประถมศึกษากับสู งปริ ญญาตรี
มัธยมศึกษากับปริ ญญาตรี และปวส./อนุปริ ญญากับปริ ญญาตรี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
เก็บรักษายาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดโดยรวม
พบว่า อาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข อาชีพรับราชการกับลูกจ้างประจา
อาชีพรับราชการกับพนักงานรายคาบ อาชีพลูกจ้างประจากับลูกจ้างรายคาบ และอาชีพลูกจ้าง
ชัว่ คราวกับอาชีพพนักงานรายคาบ และอาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับอาชีพพนักงานรายคาบ
*บทความนี้เรี ยบเรี ยงจากการศึกษาวิชา PHA 6889 การศึกษาอิสระทางด้านบริ หารสาธารณสุข โดยมี
อาจารย์ที่ปรึ กษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สาราญจิตต์
**นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรี สะเกษ
หมายเหตุ: คาสาคัญ (Key word) ได้แก่ (1) พฤติกรรมการใช้ยา (2) ยาแก้ปวด
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มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมด้านการใช้ยาแก้ปวดรายด้าน
พบว่า ด้านการใช้ถูกขนาดพบว่าอาชีพรับราชการกับลูกจ้างประจาอาชีพลูกจ้างประจากับลูกจ้าง
ชัว่ คราว อาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ด้านการอ่านฉลากยาและปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนฉลากยาพบว่าอาชีพรับราชการกับ
ลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพพนักงานกระทรวงกับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพลูกจ้างประจากับลูกจ้างชัว่ คราว
อาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการเก็บรักษายาพบว่าอาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวง อาชีพรับราชการกับพนักงานราย
คาบ อาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่าอาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวง อาชีพ
ราชการกับลูกจ้างประจา อาชีพราชการกับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพราชการกับพนักงานรายคาบ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การใช้ยาแก้ปวดโดย ไม่สมเหตุผลเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ ส่ งผลต่อความสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจและสร้างปั ญหาทางสุ ขภาพในวงกว้าง จากข้อมูลการใช้ยาของประเทศไทย พบว่าการ
ใช้ยาส่ วนใหญ่โดยเฉพาะยาแก้ปวดจะถูกใช้อย่างพร่ าเพรื่ อ ไม่มีขอ้ บ่งชี้และไม่สมเหตุผล ในอาเภอ
ศรี รัตนะพบแนวโน้มมูลค่าการบริ โภคยาแก้ปวดของประชาชนเพิม่ สู งขึ้น นอกจากนี้ยงั พบปั ญหา
การซื้ อยาแก้ปวดมารับประทานเอง อย่างพร่ าเพรื่ อ และไม่เหมาะสม ดังนั้นผูท้ าการศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข
อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งมีบทบาทเป็ นทั้งผูใ้ ช้และสั่งใช้ยา นอกจากนี้ยงั เป็ นแบบอย่าง
ด้านสุ ขภาพในชุมชน ช่วยให้เข้าใจกับพฤติกรรมการใช้ยาภายใต้บริ บททางสังคมอย่างแท้จริ ง และ
ยังอาจเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนอย่างเหมาะสมและ
เป็ นระบบต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ
จังหวัดศรี สะเกษ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ
จังหวัดศรี สะเกษ
วิธีการดาเนินการศึกษา
รู ปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Study)
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุ ข ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส สถานที่ปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และโรคประจาตัว
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ
จังหวัดศรี สะเกษ โดยแบ่งเป็ น 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านการใช้ยาถูกชนิด, ด้านการใช้ยาถูกโรค,
ด้านการใช้ยาถูกขนาด, ด้านการใช้ยาถูกเวลา, ด้านการใช้ยาถูกวิธี, ด้านการอ่านฉลากยาและปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาบนฉลากยา, ด้านการเก็บรักษายาและด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ปวด
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาช (Cronbrach’s alpha coefficient) ซึ่งผลการ
ทดสอบได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.821
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ ึกษาใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for window ในการวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ร้อย
ละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติที่ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล กับค่าเฉลี่ยระดับความรู ้ เจตคติและการปฏิบตั ิในการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยการทดสอบค่าที (t- test for independent samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One way analysis of variance (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จะใช้การทดสอบ
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD กาหนดค่านัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 150 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.3) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 35.3) มี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.3) ระดับการศึกษาคือ ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 57.3) มีอาชีพเป็ นข้าราชการ
(ร้อยละ59.3) สาหรับรายได้ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 32.7) และส่ วนใหญ่
ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 87.3)
ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรรมการใช้ยาแก้ปวด พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการใช้ยา
แก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ อยูใ่ นระดับสู งโดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 สาหรับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดรายด้าน พบว่าการใช้ยาถูกชนิด, ด้านการใช้ยา
ถูกโรค, ด้านการใช้ยาถูกขนาด, ด้านการใช้ยาถูกเวลาและด้านการใช้ยาถูกวิธีอยูใ่ นเกณฑ์ระดับสู ง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30, 4.49, 3.74, 4.48, และ4.48 ตามลาดับ แต่สาหรับด้านการอ่านฉลาก
ยาและปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนฉลากยา, ด้านการเก็บรักษายา และด้านด้านอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12, 3.44 และ3.10 ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดทั้งโดยรวมและรายด้าน ตามปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส,สถานที่ปฏิบตั ิงาน,รายได้ต่อเดือน และ
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โรคประจาตัว ไม่มีความความแตกต่างกัน แต่สาหรับบุคลากรสาธารณสุ ขที่มีการศึกษาแตกต่างกัน
เฉพาะประถมศึกษากับมัธยมศึกษา ประถมศึกษากับปวส./อนุปริ ญญา ประถมศึกษากับปริ ญญาตรี
ประถมศึกษากับสู งปริ ญญาตรี มัธยมศึกษากับปริ ญญาตรี และปวส./อนุปริ ญญากับปริ ญญาตรี
พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดด้านการเก็บรักษายาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 และบุคลากรที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า อาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
อาชีพรับราชการกับลูกจ้างประจา อาชีพรับราชการกับพนักงานรายคาบ อาชีพลูกจ้างประจากับ
ลูกจ้างรายคาบ และอาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับอาชีพพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมด้านการใช้ยาแก้ปวดรายด้านพบว่า ด้านการใช้ถูกขนาด
พบว่าอาชีพรับราชการกับลูกจ้างประจาอาชีพลูกจ้างประจากับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพลูกจ้างชัว่ คราว
กับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการอ่านฉลากยา
และปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนฉลากยาพบว่าอาชีพรับราชการกับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพพนักงาน
กระทรวงกับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพลูกจ้างประจากับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพลูกจ้างชัว่ คราวกับ
พนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการเก็บรักษายา
พบว่าอาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวง อาชีพรับราชการกับพนักงานรายคาบ อาชีพลูกจ้าง
ชัว่ คราวกับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่าอาชีพรับราชการกับพนักงานกระทรวง อาชีพราชการกับ
ลูกจ้างประจา อาชีพราชการกับลูกจ้างชัว่ คราว อาชีพราชการกับพนักงานรายคาบ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
วิเคราะห์ ระดับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ
จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า มีระดับพฤติกรรมการใช้แก้ปวดของบุคลากรสาธารณสุ ขในอาเภอศรี รัตนะ
โดยภาพรวาม อยูใ่ นเกณฑ์ระดับสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา อทิตยา แก้วคา (2557)
ทาการศึกษาความรู ้เจตคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไดโคลฟี แนคของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในเขตอาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มาพบว่ามี
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไดโคลฟี แนค อยูใ่ นระดับ ดี และผลการศึกษาของ ณัฐธยาน์
เรื องธนรัตน์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผูม้ าซื้ อยาที่ร้าน
ขายยาประเภท ขย 2 ในอาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาแก้
ปวดอยูใ่ นระดับพอใช้ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรนุช แสงเจริ ญและสงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต (2555) เรื่ องสารวจความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย
พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดที่ไม่เหมาะสม
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การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของ บุคลากร
สาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชื่นสุ มล บุนนาค (2559) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้สื่อ
โฆษณาที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคยาปวดลดไข้พาราเซตามมอลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาแก้ปวดลดไข้พาราเซมอล
ทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิ การ์ สัมฤทธิ์ (2548) เรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด
ของพนักงานโรงงานเย็บผ้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่าพนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีเพศ
ต่างกันไม่ทาให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brewer
CB, Bentley JP, Hallam JS, & Woodyard CD, &Woddle DE (2014) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้ยาแก้ปวดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ออกกาลังกาย จานวน 263 ตัวอย่าง โดยใช้ปัจจัย 4 ด้าน
เป็ นตัวทานายถึงพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด ได้แก่เพศ, ระยะเวลาในการออกกาลังกาย, ความถี่ต่อ
สัปดาห์ในการออกกาลังกายแบบแอร์ โรบิก และความถี่ต่อสัปดาห์ในการออกกาลังกายแบบแรง
ต้านทาน จากการศึกษาพบว่า เพศเป็ นปั จจัยตัวทานายถึงพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด
สาหรับบอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
กรรณิ การ์ สัมฤทธิ์ (2548) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของพนักงานโรงงานเย็บผ้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่าพนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีอายุต่างกันไม่ทาให้มีพฤติกรรม
การใช้ยาแก้ปวดต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิภา จันทรวิสุทธิ (2559) ทาการศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค
จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิ การ์ สัมฤทธิ์
(2548) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของพนักงานโรงงานเย็บผ้า เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร พบว่าพนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ยาแก้
ปวดไม่แตกต่างกัน ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาของผลการศึกษาของ ณัฐธยาน์ เรื องธนรัตน์ (2560)
ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผูม้ าซื้ อยาที่ร้านขายยาประเภท ขย 2
ในอาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด คือ
สถานภาพสมรส และให้ผลแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของการศึกษา อทิตยา แก้วคา (2557)
ทาการศึกษาความรู ้เจตคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไดโคลฟี แนคของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในเขตอาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มาพบว่า
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ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ยาไดโคลฟี แนคที่ไม่สมเหตุสมผลของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งได้แก่ สถานภาพสมรส
บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีสถานที่ปฏิบตั ิงานต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นลพรรณ คงสิ งห์ และ
มานพ ชูนิล (2556) ในเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทางานกับ อาการเจ็บป่ วยของพนักงาน กรณี ศึกษาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่ พบว่าพนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันด้านสถานที่ปฏิบตั ิงาน มีอาการ
เจ็บป่ วยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชื่นสุ มล บุนนาค (2559)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้สื่อโฆษณาที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคยาปวดลดไข้พารา
เซตามมอลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาแก้ปวดลดไข้พาราเซมอล และสอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิภา จันทร
วิสุทธิ (2559) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจาก
ร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อยา
แก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชาญณรงค์ โลหิตหาญ (2552) ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยา : กรณี ศึกษา
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการใช้ยาไม่แตกต่างกัน
บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
ยาแก้ปวดแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิภา จันทรวิสุทธิ (2559) ทาการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาใน
เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน และสอดคล้องกับกับการศึกษาของ กรรณิ การ์ สัมฤทธิ์ (2548)
ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของพนักงานโรงงานเย็บผ้า เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร พบว่าพนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีอาชีพต่างกันทาให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด
ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐธยาน์ เรื องธนรัตน์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผูม้ าซื้ อยาที่ร้านขายยาประเภท ขย 2 ในอาเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าอาชีพไม่ใช่ตวั แปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด
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บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐธยาน์ เรื องธนรัตน์
(2560) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผูม้ าซื้ อยาที่ร้านขายยาประเภท
ขย 2 ในอาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่ารายได้ต่อเดือนไม่ใช่ตวั แปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษา อทิตยา แก้วคา (2557)
ทาการศึกษาความรู ้เจตคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไดโคลฟี แนคของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในเขตอาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มาพบว่า
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ยาไดโคลฟี แนคที่ไม่สมเหตุสมผลของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งได้แก่ รายได้ เป็ นในแนวทางเดียวกับการศึกษากรรณิ การ์ สัมฤทธิ์ (2548) ทาการศึกษา
เรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของพนักงานโรงงานเย็บผ้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า
พนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีรายได้ต่างกันทาให้มีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดต่างกัน
บุคลากรสาธารณสุ ข อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ ที่มีโรคประจาตัวต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ เอกพล กาละดี
(2557) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า โรคประจาตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ยาชุด และการศึกษา
กรรณิ การ์ สัมฤทธิ์ (2548) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของพนักงานโรงงานเย็บผ้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่าพนักงานโรงงานเย็บผ้า ที่มีภาวะทางสุ ขภาพต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจิรชัย มงคลชัยภักดิ์,
จิรวัฒน์ รวมสุ ข และเอมอร ชัยประทีป (2555) ทาการศึกษาเรื่ องความรู ้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของผูร้ ับบริ การในร้านยาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า โรค/สาเหตุที่ใช้
ยาปฏิชีวนะมีผลต่อระดับความรู ้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาแนวทางการใช้อย่างแก้ปวดอย่างสมเหตุสม โดย
นาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาเป็ นรู ปแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดในพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในบุคลากรสาธารณสุ ขในพื้นที่อาเภอศรี รัตนะ เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวด การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
เชิงลึกถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผูใ้ ช้แรงงาน หรื อผูป้ ่ วย
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