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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ผลการรักษาด้ วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนอง
ในเทียม และซิฟิลิส ที่มาติดตามผลการรักษา ณ ศูนย์กามโรค สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ทาการศึกษาเป็ น 2 รูปแบบ คือ แบบศึกษาข้ อมูลแบบย้ อนหลัง ในปี 2556-2557 โดยรวบรวมจากเวชระเบียนผู้ป่วย
280 ราย ในข้ อมูลส่วนบุคคล นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้ อยละ และแบบศึกษาข้ อมูลแบบภาคตัดขวาง ในช่วงวันที่ 1
มิถุนายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่องมือในการวิจัย จากผู้ป่วย 55 ราย ใน
ข้ อมูลส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านการใช้ ยาในการรักษา และปั จจัยด้ านความรู้การดูแลตนเองตัว และการรับการรักษาด้ วยยา
ในขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือเท่ากับ 0.84 และหา
ค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธสี มั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 3 ส่วน เท่ากับ 0.791 0.723 และ 0.754
ตามลาดับ นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้ อยละ และความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาด้ วยยา ผลการวิจัยพบว่าทั้งการศึกษา
แบบย้ อนหลังและการศึกษาแบบไปข้ างหน้ า ในส่วนปัจจัยด้ านบุคคลพบว่ามีความสอดคล้ องกัน ส่วนผลการศึกษาแบบไป
ข้ างหน้ า พบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้ วยยา ได้ แก่ เสถานภาพโสด P = 0.035 และประวัติไม่เคย
สมรส P = 0.001 ที่นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับโรค และการดูแลตนเองขณะติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กนั กับผลการรักษาด้ วยยา P = 0.009 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงสรุป
ผลการวิจัยได้ ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรค ในระดับดี และมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้ วยยาขณะติดเชื้อใน
ระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ ว่าผู้ป่วยมีการรับรู้ในด้ านพฤติกรรมโดยรวมในระดับ ค่อนข้ างดี แต่มีปัจจัยที่เป็ นตัว
สนับสนุนทาให้ การรักษาด้ วยยาล้ มเหลว คือ ด้ านสถานภาพทางเพศ และด้ านปัจจัยภายในส่วนบุคคล แรงจูงใจ ส่งผลต่อ
พฤติกรรม ความตระหนักและประเมินติดตามการใช้ ยาด้ วยตนเองอย่างสม่าเสมอ อันเป็ นอุปสรรคที่เอื้อต่อผลการรักษา
สาเร็จได้
คาสาคัญ: ปัจจัย ผลการรักษา โรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส
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บทนา
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ )สคร.8) เป็ นหน่วยงานสังกัดภายใต้ กรมควบคุมโรค มี
บทบาทภารกิจสนับสนุ นการดาเนินงานเฝ้ าระวังและป้ องกันควบคุมโรคให้ กับโรงพยาบาลและเครือข่ายในกระทรวง
สาธารณสุข จึงจัดตั้งศูนย์สาธิตบริการกามโรคสาหรับให้ บริการให้ คาปรึกษา คัดกรอง วินิจฉัย ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ )จิระวัฒน์ อุปริรัตน์, 2555, น.1-10) ผู้ป่วยที่เข้ ารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์สาธิตบริการกามโรค เขต
1-12 ในประเทศไทยที่ได้ รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ โรคหนองใน หนองใน
เทียม และซิฟิลิส เป็ นโรคที่จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสามารถแพร่กระจายโรคได้ และเพิ่มความ
เสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย )Asuncion Diaz, et al., 2013. p. 1-9) พบว่าการติดเชื้อหนอง
ในเป็ นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อแบคทีเรียที่พบมากที่สดุ และเป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและโรค
แทรกซ้ อนที่ร้ายแรง ในเครือข่ายคลินิกจานวน 15 ใน 16 แห่ ง ที่ให้ บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศ
สเปน ระหว่างปี 2549-2553 และยังสอดคล้ องกับงานวิจัย )Simon Pollett, et al., 2013, p. 1-7) ที่พบว่าการติดเชื้อ
Neisseria gonorrhea เป็ นเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สดุ ของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็ นสาเหตุสาคัญ
ของการเจ็บป่ วยและภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรง เช่น โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ, ภาวะมีบุตรยาก, การตั้งครรภ์นอกมดลูกใน
ผู้หญิงและภาวะถุงนา้ เชื้ออสุจิและลูกอัณฑะอักเสบ (epididymo-orchitis) ในผู้ชาย นอกจากนี้การติดเชื้อหนองในอาจ
นาไปสู่การแพร่เชื้อเอชไอวีได้ ง่ายขึ้น
ผู้วิจัยได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลจากผู้ท่มี ารับการตรวจวินิจฉัยโรคและทาการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ได้ รับยา
และติดตามการรักษาที่ศูนย์สาธิตบริการกามโรค ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งมารับการตรวจติดตามผลการรักษาไม่สม่าเสมอ ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยปั ญหาที่พบ ได้ แก่ ผู้ป่วยไม่
อยากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากต้ องรอนาน มาอยากเจอคนรู้จัก ผู้ป่วยบางรายหาซื้อยารับประทานเอง หรือ
ยังมีการปฏิบตั ติ นไม่ถูกต้ องขณะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ ฯลฯ ซึ่งทางศูนย์สาธิตบริการกามโรค ยังไม่เคยมีการ
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Abstract
The purpose of research was to survey of factors associated with outcomes of treatment drug in gonorrhea,
non gonococcal urethritis and syphilis at demonstration center of STD services in office of Disease prevention and
control 8th, Nakhon Sawan Province. The first, retrospective study since 2013 to 2014, collected from 280
medical records. The second, prospective study from Jun to Aug 2015 using close-ended questionnaires from 55
patients. Analyzed to 3-parts was Personal, drug use and knowledge of self care factors. The content validity of
the questionnaire was 0.84 and Cronbach's alpha coefficient of the 3- part was 0.791 0.723 and 0.754,
respectively. The data was analysed by frequencies percentages and factors correlation with outcomes of drug
treatment.
The results show that both retrospective and prospective-looking studies The personal factors were found
to be consistent. The prospective study was found that personal data associated with outcomes of drug treatment
were single status (P = )0.035and never married (P = )0.001. The statistical significance was .0.05And selfcare during sexually transmitted infections. There was a statistically significant associated with outcomes of drug
treatment (P = . ) 0 . 0 0 9 The conclusion was that the majority of patients had good-level knowledge about the
disease and drug treatment to infection. It can referred that the overall perception of behavior in the patients is quite
good. However, factors affect to the drug treatment in failure outcome, namely sexual status, intrinsic personal
factors within behavioral motivation that affect disciplinary awareness and self-monitoring evaluation to take
medication consistently. An obstacle to successful treatment.
Keywords: factors, treatment outcome, gonorrhea, non gonococcal urethritis and syphilis
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เก็บรวบรวมข้ อมูลนามาสรุปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยที่เกี่ยวข้ องของโรคหนองใน หนองในเทียม และ
ซิฟิลิส กับผลลัพธ์จากการการรักษาด้ วยยา นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ป่วยที่ศูนย์สาธิตบริการกามโรคที่
ผ่านมายังคงเป็ นปั ญหาเนื่องจากขาดการพัฒนาระบบข้ อมูลผู้ป่วยอย่ างเป็ นระบบ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สารวจปั จจัยที่สมั พันธ์กบั ผลการรักษาด้ วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ที่มาติดตามผลการรักษา
ด้ วยยา ณ ศูนย์กามโรค สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และสารวจความรู้และพฤติกรรมการดูแล
ตัวเองของผู้ป่วย เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ บริการผู้ป่วยต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา ได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และขออนุญาตเก็บข้ อมูลผู้ป่วยจากศูนย์สาธิตบริการกามโรค สานักงานป้ องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เรียบร้ อยแล้ ว แบ่งการเก็บข้ อมูลตามช่วงเวลาการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ศึกษาการเก็บข้ อมูลแบบย้ อนหลัง )retrospective studyทาการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเวช )
ระเบียนประวัตผิ ้ ปู ่ วย (OPD card) ที่เข้ ามารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส เป็ นช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยแบบบันทึกลงรหัสข้ อมูล
ส่วนที่ 2 ศึกษาการเก็บข้ อมูลแบบไปข้ างหน้ า (prospective study) โดยการเก็บข้ อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยและ
ใช้ เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบมีตัวเลือก จากผู้ป่วยที่มาติดตามผลการรักษาโรคหนองใน หนองใน
เทียม และซิฟิลิส ด้ วยยาชนิดรับประทานตามระยะเวลาที่กาหนด ในระหว่ างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม
2558 เครื่องมือวิจัยได้ รับการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ มีค่าความสอดคล้ องเชิงเนื้อหา (IOC)
เท่ากับ 0.84 หลังจากนั้นนาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านส่วนบุคคล, ปั จจัย
ที่เกี่ยวช้ องกับการใช้ ยาในการรักษาโรค และปั จจัยด้ านความรู้ การดูแลตนเอง ตัว มีค่าความเชื่ อมั่นของการวั ด

เท่ากับ 0.791 0.723 และ 0.754 ตามลาดับ โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
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ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง
ผลลัพธ์จากการรักษาด้วยยา
- สาเร็จ
- ล้ มเหลว
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ส่วนที่ 2 ศึกษาข้อมูลแบบไปข้างหน้า
ผลลัพธ์จากรักษาด้วยยา
- สาเร็จ
- ล้ มเหลว

ตัวแปรตาม
ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นโรค
หนองใน หนองในเที ย ม และซิ ฟิ ลิ ส ที่
ได้ รับการรักษาด้ วยยาที่มีปัจจัย ดังนี้
-ข้ อมูลส่วนบุคคล

ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหนอง
ใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ที่ได้ รับการ
รักษาด้ วยยาที่มีปัจจัย ดังนี้
- ด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยา
- ปัจจัยด้ านความรู้การดูแลตนเอง ขณะ
ติดเชื้อ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย
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เกณฑ์การพิจารณาผลการรักษาด้ วยยาของผู้ป่วยโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผลการรักษาสาเร็จ ต้ องมี
ผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่า หายแล้ ว หรือ สาเร็จ ร่วมกับเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างน้ อย 1 ข้ อ ได้ แก่ เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ วมีผล
การตรวจด้ วยวิธยี ้ อมแกรมเชื้อเป็ นผลลบ, ไม่พบอาการหรือรอยโรคทางพยาธิวิทยา, ไม่ต้องนัดมาติดตามการรักษา, ไม่มี
ภาวะแทรกซ้ อนจากสาเหตุของโรคหลังจากการรักษาด้ วยยาจนครบ ส่วนกลุ่มผลการรักษาล้ มเหลว ต้ องมีผลวินิจฉัยจาก
แพทย์พิจารณาว่า ไม่หาย หรือ ล้ มเหลว ร่วมกับเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างน้ อย 1 ข้ อ ได้ แก่ เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ วมีผลการ
ตรวจด้ วยวิธยี ้ อมแกรมเชื้อเป็ นผลบวก, ยังพบอาการหรือรอยโรคทางพยาธิวิทยาหรือมีหนอง, ต้ องนัดมาตรวจติดตาม
มากกว่า 1 ครั้ง, มีภาวะอาการแทรกซ้ อนจากสาเหตุของโรคที่หรือต้ องส่งต่อ ในกรณีผ้ ปู ่ วยไม่มาตามนัดติดตามการรักษา
สามารถโทรศัพท์สอบถามอาการหรือติดตามให้ ผ้ ปู ่ วยกลับมาสรุปผลการรักษาได้

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้ างหน้ า พบว่ามีผ้ ปู ่ วยที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้ าการวิจัยในครั้งนี้จานวน 55 ราย จากผู้ท่ี
เขามารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท้งั หมด 173 ราย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี้
2.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกข้ อมูลส่วนบุคคล พบว่ าเป็ นเพศชาย จานวน 36 ราย
)ร้ อยละ 65.50) เพศหญิง จานวน 19 ราย )ร้ อยละ 34.50) เพศชาย มีผลการรักษาสาเร็จ 20 ราย )ร้ อยละ 55.60)
ผลการรั ก ษาล้ ม เหลว 16 ราย )ร้ อยละ 44.40) ส่ ว นเพศหญิ ง มี ผ ลการรั ก ษาส าเร็จ 11 ราย )ร้ อยละ 57.90)
ผลการรักษาล้ มเหลว 8 ราย )ร้ อยละ 42.10) ซึ่งพบว่ามีค่าใกล้ เคียงกัน เพศสภาพของผู้เข้ าร่วมวิจัยพบว่าเป็ น ชายแท้
33 ราย )ร้ อยละ 60.00), เพศหญิง 17 ราย )ร้ อยละ 30.90) เกย์ 3 ราย )ร้ อยละ 5.50) เลสเบี้ยนและไบเซ็กชวล มี
จานวนอย่ างละ 1 ราย )ร้ อยละ 1.80) ตามลาดับ ช่ ว งอายุ 20-40 ปี มากที่สุด 46 ราย )ร้ อยละ 83.60) สถานะโสด
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบย้ อนหลัง พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 280 ราย แบ่งเป็ นกลุ่ม ผลการรักษาสาเร็จทั้งหมด 224
ราย )ร้ อยละ 80.00) และผลรักษาล้ มเหลวทั้งหมด 56 ราย )ร้ อยละ 20.00) เมื่อแยกตามโรค ได้ แก่ โรคหนองใน 159
ราย ผลรักษาสาเร็จ 126 ราย )ร้ อยละ 79.20) ผลรักษาล้ มเหลว 33 ราย )ร้ อยละ 20.80), โรคหนองในเทียม 86 ราย
ผลรักษาสาเร็จ 67 ราย )ร้ อยละ 77.90) ผลรักษาล้ มเหลว 19 ราย )ร้ อยละ 22.10) และโรคซิฟิลิส 35 ราย ผลรักษา
สาเร็จ 31 ราย )ร้ อยละ 88.60) ผลรักษาล้ มเหลว 4 ราย )ร้ อยละ 11.40) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการศึกษาข้ อมูลแบบย้ อนหลัง เปรียบเทียบผลการรักษา แยกตามปี ที่มารับการรักษา โรคที่ได้ รับวินิจฉัย
และเพศ
ผลการรักษา
รวม
ปัจจัยข้ อมูลส่วนบุคล
ทั้งหมด
สาเร็จ
ล้ มเหลว
)ราย)
ปี ที่มารับการรักษา
2556
162 (80.60)
39
(19.40)
201
2557
62
(78.50)
17
(21.50)
79
โรคที่ได้รบั การวินิจฉัย
หนองใน
126 (79.20)
33
(20.80)
159
หนองในเทียม
67
(77.90)
19
(22.10)
86
ซิฟิลิส
31
(88.60)
4
(11.40)
35
เพศ
ชาย
189 (82.20)
41
(17.80)
220
หญิง
35
(70.00)
15
(30.00)
60
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มากที่สดุ 36 ราย )ร้ อยละ 65.50) ระดับรายได้ ระดับ 5,001-10,000 บาท มากที่สดุ 13 ราย )ร้ อยละ 23.60) ระดับ
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนต้ นมากที่สดุ 19 ราย )ร้ อยละ 34.50) เขตที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครสวรรค์
มากที่สดุ 25 ราย )ร้ อยละ 45.50) รูปแบบการพักอาศัย พักกับพ่อแม่มจี านวนมากที่สดุ 19 ราย )ร้ อยละ 34.50) และ
ลักษณะที่พักอาศัย รูปแบบบ้ านเดี่ยวมากที่สดุ 31 ราย )ร้ อยละ 56.40) พบว่าทุกปั จจัยไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
ผลการรักษาด้ วยยา และส่วนที่สองข้ อมูลวิถีทางเพศ พบว่ ามีเพียง 2 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาด้ วยยามี
จานวนมากที่สดุ คือ สถานภาพโสด P = 0.035 และประวัตไิ ม่เคยสมรสมีค่า P = 0.001 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยารักษาโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส แบ่งออกเป็ น 3 ปัจจัย ดังนี้
2.2.1 ปั จจัยทางด้ านการเลือกรับการรักษาโรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์ ได้ แก่ เหตุผลที่มารับการรักษาพบว่ า
โรคติดต่ อทางเพศสัมพั นธ์เป็ นโรคที่ต้องรีบรักษา ร้ อยละ 29.86 ผู้ท่ีจะขอคาปรึกษาในการตัดสินใจเข้ ารับบริการคือ
บุคลากรสาธารณสุข ร้ อยละ 23.31 สถานที่ตดั สินใจเลือกเข้ ารับการรักษา ศูนย์กามโรคร้ อยละ 29.80 และส่วนใหญ่ไม่เคย
ซื้อยามารับประทานเอง ร้ อยละ52.70 ดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยทางด้ านการเลือกรับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัจจัยทางด้ านการเลือกรับการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เหตุผลที่มารับการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ นโรคที่ต้องรีบรักษา
กลัวเสี่ยงนาไปสู่ติดเชื้อเอดส์
ป้ องกันไม่ให้ ติดต่อไปยังคู่นอน
รู้สกึ ราคาญทรมาน/
กลัวรักษาไม่หาย/เป็ นซา้
มีอาการเหมือนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผูท้ ี่จะขอคาปรึกษา
บุคลากรสาธารณสุข
คู่นอน/คู่สมรส
เพื่อน
ครอบครัว
ญาติ
ไม่ขอรับคาปรึกษา/อื่นๆ

ร้ อยละ

29.86
18.53
18.42
15.21
11.88
6.10
23.31
21.22
18.12
15.69
11.82
9.83

ปัจจัยทางด้ านการเลือกรับการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถานที่ตดั สินใจเลือกเข้ารับการรักษา
ศูนย์กามโรค
คลินิกแพทย์
รพ.รัฐบาล
รพ.เอกชน
ร้ านขายยา
แบบพื้นบ้ าน
อื่นๆ
เคยซื้ อยามารับประทานเอง
ไม่เคยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เคยเป็ นโรค และเคยซื้อยามากินเอง
เคยเป็ นโรค และไม่เคยซื้อยามากินเอง
เคยเป็ นโรค และไปพบแพทย์

ร้ อยละ

39.80
16.71
15.56
10.59
10.46
4.97
1.91
52.70
21.80
16.40
9.10
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2.2.2 ปัจจัยด้ านการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ ได้ แก่ การค้ นหาข้ อมูลก่อนมารับการ
รักษาในระดับปานกลางมีความถี่มากสุดร้ อยละ 34.50 ส่วนใหญ่ เคยฟั งบรรยาย หรืออบรม หรือได้ รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ 80.00 และใช้ ช่องทางอินเตอร์เนตรับข้ อมูลมากที่สดุ ร้ อยละ 30.60
ดังแสดงตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยด้ านการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัจจัยด้ านการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การค้นหาข้อมูลก่อนมารับการรักษา
ปานกลาง
ไม่เคย
มาก
น้ อย
เคยฟังบรรยายอบรม/ได้รบั ความรู /้
เคย
ไม่เคย

ร้ อยละ

34.50
30.90
21.80
12.70
80.00
20.00

ปัจจัยด้ านการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ช่องทางได้รบั ข้อมูล
อินเตอร์เนต
ไม่เคย
หน่วยงาน
บุคลากรสาธารณสุข
โทรทัศน์วิทยุ /
หนังสือ/ วารสาร

ร้ อยละ

30.60
25.00
13.90
12.50
11.10
6.90
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2.2.3 ปัจจัยด้ านการเข้ ารับการรักษาขณะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ แก่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไปพบ
แพทย์หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ 56.40 มีความถี่การมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน ในหนึ่งปี ที่ผ่านมาน้ อยกว่า
3-4 ครั้งต่อเดือน ร้ อยละ 36.40 จะบอกคู่นอนหลังรับการตรวจว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ 50.90 เหตุผล
ที่ไม่บอกคู่นอน หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องจากกลัวถูกตาหนิหรือเลิกคบร้ อยละ 53.62 ส่วนใหญ่ไม่เคย
หรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ สารเสพติดมานานกว่า 3 เดือน ร้ อยละ 709.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยมีเพศ
สัมพั น ธ์กับคู่ นอนขณะติด เชื้อ โรคติด ต่ อทางเพศสัมพั นธ์ร้ อยละ 72.70 เมื่อ อาการดีข้ ึ นหลังจากใช้ ย ารั กษาแล้ วจะ
รับประทานยาจนหมดร้ อยละ 78.20 ไม่เคยเคยได้ รับการตรวจติดตามนัดการรักษาร้ อยละ 60.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ ยา
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งแห่ งพร้ อมกันร้ อยละ 96.40 และการใช้ ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นโดยไม่ทราบคู่นอนร้ อยละ 34.50 ดังแสดงตารางที่ 4
เกณฑ์ประเมินผลติดตามการรักษาจากการสรุปวินิจฉัยแพทย์ว่า “สาเร็จ” หรือ “ล้ มเหลว” ร่วมกับอาการหรือ
พฤติกรรมของผู้ป่วย หลังจากรับประทานยารักษาโรคตามระยะเวลาที่กาหนด แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลการรักษาสาเร็จ พบว่ าผู้ป่วยหนองในและหนองในเทียม มีจานวนทั้งหมด 25 ราย ได้ แก่ ไม่มี
อาการหรือหายแล้ ว 23 ราย และรับประทานยาครบถ้ วนถูกต้ อง 20 ราย และผู้ป่วยซิฟิลิส มีจานวนทั้งหมด 6 ราย ได้ แก่
ไม่มอี าการหรือหายแล้ ว 5 ราย และผู้ป่วยรับประทานยาครบถ้ วนถูกต้ อง 1 ราย ดังแสดงตารางที่ 5
กลุ่มที่ 2 ผลการรักษาล้ มเหลว พบว่าผู้ป่วยหนองในและหนองในเทียม มีจานวนทั้งหมด 20 ราย ได้ แก่ ใช้ ยา
ครบถ้ วนแต่อาการยังไม่ดีข้ นึ 18 ราย ใช้ ยาไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้ อง 7 ราย มีอาการแทรกซ้ อนของโรค 1 ราย และไม่
พบผู้ป่วยไม่ประสงค์จะรับการรักษาต่ อ และผู้ป่วยซิฟิลิส มีจานวนทั้งหมด 6 ราย ราย ได้ แก่ ใช้ ยาครบถ้ วนแต่อาการยัง
ไม่ดีข้ นึ 1 ราย ใช้ ยาไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้ อง 4 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้ อนของโรคและผู้ป่วยไม่ประสงค์จะ
รับการรักษาต่อเลย ดังแสดงตารางที่ 6
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยด้ านการเข้ ารับการรักษาขณะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัจจัยด้ านการเข้ ารับการรักษาขณะ
จานวน
ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
)ร้ อยละ)
การปฏิบตั ิตวั หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไปพบแพทย์
31 (56.40)
ไม่เคยติดโรค
19 (34.50)
ซื้อยารับประทานเอง
5 (9.10)
ความถีก่ ารมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน ใน 1 ปี ที่ผ่านมา
น้ อยกว่า 3-4 ครั้ง/เดือน
20 (36.40)
น้ อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
15 (27.30)
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
11 (20.00)
น้ อยกว่า 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
5 (9.10)
มากกว่า 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
4 (7.30)
บอกคู่นอนหลังรับการตรวจว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บอกคู่นอน
28 (50.90)
บอกและพาคู่นอนมาตรวจ
19 (34.50)
ไม่บอกคู่นอน
8 (14.50)
เหตุผลที่ไม่บอกคู่นอน หากติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์
กลัวโดนตาหนิถูกเลิกคบ ,
(53.62)
ขาดความไว้ ใจ ,กลัวคู่นอนไม่รักษา
(27.54)
กลัวถูกทาร้ ายร่างกายทะเลาะกัน ,
(14.49)
อื่นๆ
(4.35)
ประวัติดมื่ แอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด
ไม่เคย/ เลิกมานานกว่า 3 เดือน
39 (70.90)
บางครั้ง/ 3-4 ครั้งต่อเดือน
8 (14.50)
บ่อย/ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
8 (14.50)

ปัจจัยด้ านการเข้ ารับการรักษาขณะติด
จานวน
เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
)ร้ อยละ)
เคยมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนขณะติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไม่เคย
40 (72.70)
เคย ไม่ได้ ใช้ ถุงยาง/ ใช้ บางครั้ง
9 (16.40)
เคย ใช้ ถุงยางทุกครั้ง
6 (10.90)
เมือ่ อาการดีขึ้นหลังจากใช้ยารักษาแล้ว จะปฏิบตั ิอย่างไร
รับประทานจนหมด/ครบถ้ วน
43 (78.20)
รับประทานเฉพาะมีอาการ
6 (10.90)
หยุดยาทันที เมื่อหาย/ดีข้ ึน
6 (10.90)
เคยได้รบั การตรวจติดตามนัด
ไม่เคยใช้ ยามาก่อน
33 (60.00)
นัด ไปตรงนัด
14 (25.50)
ไม่เคยได้ รับนัดติดตาม
5 (9.10)
ได้ นัด ไปไม่ตรงนัด
2 (3.60)
ได้ นัด แต่ขาดนัด
1 (1.80)
ใช้ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่า 1 แห่งพร้อมกัน
ไม่เคย
53 (96.40)
เคย
2 (3.60)
การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ไม่ทราบ)คู่นอน)
19 (34.50)
ใช้ ทุกครั้ง
14 (25.50)
ใช้ เป็ นบางครั้ง (> 3 ครั้ง/เดือน)
10 (18.20)
ใช้ บ่อย (ไม่ใช้ < 2 ครั้ง/เดือน)
8 (14.00)
ไม่เคยใช้ ทกุ ครั้ง
4 (7.30)

ตารางที่ 5 แสดงผลการรักษาสาเร็จ ร่วมกับอาการหรือพฤติกรรมของผู้ป่วย หลังจากรับประทานยารักษาโรคตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
โรค
หนองในหนองใน ,
เทียม

จานวน
)ร้ อยละ)

ซิฟิลิส

จานวน
)ร้ อยละ)

รวม

จานวน
)ร้ อยละ)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

+

584

ผลการรักษา
สาเร็จ

ไม่มีอาการหายแล้ ว/
ใช่
ไม่ใช่
23
2
92.0%
8.0%
5
1
83.3%
16.7%
28
3
90.3%
9.7%

รับประทานยาถูกต้ อง
ใช่
ไม่ใช่
20
5
80.0%
20.0%
1
5
16.7%
83.3%
21
10
67.7%
32.3%

รวม
25
100.0%
6
100.0%
31
100.0%
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ตารางที่ 6 แสดงผลการรักษาล้ มเหลว ร่วมกับอาการหรือพฤติกรรมของผู้ป่วย หลังจากรับประทานยารักษาโรคตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
โรค

ผลการรักษา
ล้ มเหลว

หนองในหนอ ,ง
ในเทียม

จานวน
)ร้ อยละ)

ซิฟิลิส

จานวน
)ร้ อยละ)

รวม

จานวน
)ร้ อยละ)

ใช้ ยาครบแล้ ว
อาการยังไม่ดีข้ ึน
ใช่
ไม่ใช่
16
4
80.0% 20.0%
1
5
16.7% 83.3%
17
9
65.4% 34.6%

ใช้ ยาไม่ครบ/
ไม่ถูกต้ อง
ใช่
ไม่ใช่
7
13
35.0% 65.0%
4
2
66.7% 33.3%
11
15
42.3% 57.7%

มีอาการแทรกซ้ อน
ของโรค
ใช่
ไม่ใช่
1
19
5.0% 95.0%
0
6
.0% 100.0%
1
25
3.8% 96.2%

ไม่ประสงค์รับการ
รักษาต่อ
ใช่
ไม่ใช่
0
20
.0% 100.0%
0
6
.0% 100.0%
0
26
.0% 100.0%

รวมl

20
100.0%
6
100.0%
26
100.0%

2.3 ด้ านความรู้ การดูแลตนเอง และการรับการรักษาด้ วยยา ในขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทียม และ
ซิฟิลิส เป็ นการวัดระดับความรู้เพื่อบรรยายลักษณะการรับรู้และพฤติกรรมของการใช้ ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ี
มีผลต่อรักษาด้ วยยา โดยใช้ แบบสอบถามวัดความรู้เป็ นแบบเลือกตอบ 2 ทางเลือก คือ ตอบ “ถูก” ได้ 1 คะแนน ตอบ
“ผิด” ได้ 0 คะแนน ในการแปลผลใช้ เกณฑ์อ้างอิงของ (Best, 1977) คือ ใช้ ค่าคะแนนสูงสุดลบด้ วยค่าคะแนนต่าสุดละ
หารด้ วยระดับที่ต้องการ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ 11–15 คะแนน คือ มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์
ในระดับมาก (A), 6–10 คะแนน คือ มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (B) และ 0–
5 คะแนน คือ มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่ อเพศสัมพันธ์ในระดับน้ อย (C) โดยแบ่ งแบบสอบถามวัดความรู้
ออกเป็ น 2 ชุดๆละ 15 ข้ อ ได้ แก่
2.3.1 ด้ านความรู้เกี่ยวกับโรค และการดูแลตนเองขณะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีความรู้ใน
ระดับมาก (A) 30 ราย )ร้ อยละ 54.50) มีผลรักษาสาเร็จ 22 ราย )ร้ อยละ 73.30) ผลการรักษาล้ มเหลว 8 ราย )ร้ อย
ละ 26.70) มีค วามรู้ใ นระดับปานกลาง (B) 24 ราย (ร้ อยละ 43.60) มีผ ลรั กษาส าเร็จ 9 ราย )ร้ อยละ 37.50)
ผลการรักษาล้ มเหลว 15 ราย )ร้ อยละ 62.50) และความรู้ในระดับน้ อย (C) 1 ราย (ร้ อยละ 1.80) เป็ นผผลการรักษา
ล้ มเหลว เมื่อนาระดับความรู้ท่วั ไปมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาด้ วยยา P = 0.009 (P < 0.05) จึงสรุปได้
ว่าความรู้เกี่ยวกับโรคมีความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงระดับความรู้เกี่ยวกับโรค และการดูแลตนเองขณะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มาก (A)
ปานกลาง (B)
น้ อย (C)
รวม
P = .009 )P-value < 0.05)

ผลการรักษา
สาเร็จ
22 (73.30)
9 (37.50)
0 (0.00)
31 (56.40)

ล้ มเหลว
8 (26.70)
15 (62.50)
1 (100.00)
24 (43.60)

รวมทั้งหมด
)ราย)
30
24
1
55

2.3.2 ด้ านความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้ วยยา ขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส พบว่ามีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (B) 29 ราย )ร้ อยละ 52.70) ผลรักษาสาเร็จ 13 ราย )ร้ อยละ 44.80) ผลการรักษาล้ มเหลว 16 ราย
)ร้ อยละ 55.20) มีค วามรู้ใ นระดับมาก (A) 23 ราย (ร้ อยละ 45.10) ผลรั กษาส าเร็จ 17 ราย )ร้ อยละ 73.90)
ผลการรักษาล้ มเหลว 16 ราย )ร้ อยละ 26.10) และความรู้ในระดับน้ อย (C) 3 ราย (ร้ อยละ 5.50) ผลรักษาสาเร็จ 1
ราย )ร้ อยละ 33.30) ผลการรักษาล้ มเหลว 2 ราย )ร้ อยละ 66.70) ตามลาดับ เมื่อนาระดับความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ด้ วยยาขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส มาวิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์กับผลการรักษาด้ วยยา P =
0.063 (P < 0.05) จึงสรุปได้ ว่าความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้ วยยาไม่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงระดับด้ านความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้ วยยา ขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส
ระดับความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้ วยยาขณะติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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มาก (A)
ปานกลาง (B)
น้ อย (C)
รวม
P = .063 )P-value < 0.05)

586

ผลการรักษา
สาเร็จ

ล้ มเหลว

รวมทั้งหมด
)ราย)

17 (73.90)
13 (44.80)
1 (33.30)
31 (56.40)

6 (26.10)
16 (55.20)
2 (66.70)
24 (43.60)

23
29
3
55

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้ อมูลแบบย้ อนหลัง ปี 2557 มีผ้ ปู ่ วย 79 ราย น้ อยกว่าปี 2556 ซึ่งมี 201 ราย
ซึ่ ง แตกต่ า งจากกับข้ อมู ล ในอดีต ) ส านั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุ มโรค, 2554) เยาวชนมีแ นวโน้ มอัต ราป่ วยด้ ว ย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2554 โดยเฉพาะโรคหนองใน ส่วนหนึ่งอาจจะมา
จากการปรับบทบาทภารกิจของศูนย์กามโรคที่ปรับลดบทบาทเชิงรุกลง สอดคล้ องกับคู่มอื การดาเนินงานรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ )สานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2556) ที่ปรับโครงสร้ างลดจานวนหน่วยบริการ
แบบครบวงจรลง เปลี่ยนเป็ นศูนย์สาธิตบริการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ส่วนการศึกษาข้ อมูลแบบไปข้ างหน้ า ปัจจัยส่วนบุคคล
ในด้ านวิถที างเพศ ได้ แก่ สถานภาพโสด และประวัตไิ ม่เคยสมรส มีความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาด้ วยยา โดยพบว่าผู้ท่ไี ม่
เคยผ่านการสมรสมีจานวนมากกว่าผู้ท่เี คยสมรส 1.4 เท่า และผู้ไม่เคยสมรสมีผลรักษาล้ มเหลวมากกว่าผลรักษาสาเร็จ
ตรงข้ ามกับผู้ท่เี คยสมรสมาก่อน สอดคล้ องกับการศึกษาของพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป และคณะ) 2556) ผู้ท่ไี ม่เคยสมรส
หรือมีสถานภาพโสด จะชอบมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์แบบผูกมัด รวมถึงด้ านทัศนคติ พฤติกรรมทางเพศของ
ชายไทยจะมีความเกี่ยวข้ องกับการมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่ ครั้งแรก เรื่อยมาจนแต่งงานหรือมีคู่ถึงปั จจุ บัน สอดคล้ องกับ
ผลสรุปการวิจัยของ วัชรพล สีนอ (2555) พบว่าผู้ไม่เคยผ่านการสมรส ไม่ได้ ถือว่ามีความปลอดภัยหรือลดความเสี่ยง
ด้ านพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัย รวมถึงการไม่ใช้ ถุงยางอนามัย เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้ าใจใน
การป้ องกันตนเอง ส่งผลให้ อตั ราป่ วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่มี แี นวโน้ มสูงขึ้น ซึ่งเป็ นสัญญาณชี้ถงึ สภาพปัญหาสังคม
แม้ ว่าผู้ป่วยมีความตระหนักเพิ่มขึ้น จึงอธิบายได้ ว่าสถานภาพโสด และไม่เคยสมรสจะขาดความตระหนักในการป้ องกัน
และความร่วมมือในการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนการวัดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับผลการรักษา
ด้ วยยา จากแบบสอบถามด้ านความรู้เกี่ยวกับยารักษาขณะติดเชื้อ ส่วนใหญ่มรี ะดับความรู้ปานกลาง ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดี ย วกับ ผลการรั ก ษา )P=0.09, P-value<0.05) อธิบ ายได้ ว่ า กลุ่ ม ที่มีผ ลล้ ม เหลวจากการรั ก ษา มี ส าเหตุห ลั ก คือ
รับประทานยาครบถ้ วนแล้ วอาการไม่ ดีข้ ึน ร้ อยละ 65.40 และการรับประทานยาไม่ครบถ้ วน หรือไม่ ถูกต้ อง ร้ อยละ
42.30 ส่วน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Helen Branswell) 2013) การใช้ ยาปฏิชีวนะรูปแบบรับประทานประสบความ
ล้ มเหลวในการรักษาการติดเชื้อหนองในประมาณร้ อยละ 7 ของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาในจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง
ค่อนข้ างสูงต่อการรักษาล้ มเหลวหรือการดื้อยาได้ จึงสรุปได้ ว่ากลุ่มผู้ประสบผลสาเร็จอาจเนื่องมาจากมี พฤตกรรมเสริม
แรงจู งใจด้ านสุขภาพร่ วมกับความสม่ าเสมอในการรั บประทานยา ส่วนกลุ่มที่ประสบผลล้ มเหลวคาดว่ า มาจากขาด
แรงจูงใจในการเข้ าถึงบริการ และขาดความตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นแม้ จะมีความรู้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดาวรุ่ง
คาวงศ์ และทิวทัศน์ สังฆวัตร์ (2555) กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 82.8 มีพฤติกรรมการใช้ ยาอยู่ในระดับดี มีเพียงร้ อยละ 17.2
อยู่ในระดับปานกลาง กลาง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้ ยา และการได้ รับ
ข่าวสารด้ านยาทางวิทยุ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ยาของอสมโดยสามารถร่วมอธิบายพฤติกร .รมการใช้ ยาของอสมได้ ร้อย.
ละ29 (R2 = 0.29, P = 0.004) ตัวแปรที่มีอทิ ธิพลสูงสุด คือความรู้เกี่ยวกับการใช้ ยา )ด้ านบวก) รองลงมา คือ การ
ได้ รับข่าวสารด้ านยาทางวิทยุ )เชิงลบ)

สรุปผลการศึกษา
การสารวจปั จจัยที่มีผลต่อการรักษาด้ วยยา พบว่ าเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งสองแบบ พบว่ าข้ อมูลส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ของการศึกษาแบบย้ อนหลังจะสอดคล้ องกับการศึกษาแบบไปข้ างหน้ า แต่แตกต่างกันในส่วนการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้ านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยารักษาชนิดรับประทานของผู้ป่วยได้
รวมถึงปั จจัยเอื้อเช่ นการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของหน่ วยงาน ทาให้ ส่งผลต่อจานวนประชากรที่ศึกษาและรูปแบบการ
ให้ บริการ โดยการศึกษาแบบไปข้ างหน้ ามีการวัดความรู้เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยารักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่วนที่สองปั จจัยด้ านความรู้ การดูแลตนเอง และการรับการรักษาด้ วยยาขณะติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าผลของปั จจัยด้ านพฤติกรรม ความรู้ ทัศนคติการปฏิบัติตัว รวมถึงแรงจูงใจ ส่งผลต่อ
ผู้ป่วยที่มามารับการรักษา รวมถึงการปัจจัยภายในบุคคลของผู้ป่วยต่อใช้ ยารักษาขณะที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ดังนั้นบุคลากรทางด้ านการแพทย์จะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและสร้ างรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาสาเร็จ
แก่ผ้ ูป่วยเฉพาะราย สามารถนาข้ อมูลปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมาพั ฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยให้ กลับมาสรุปผลการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป โดยการศึกษาแบบไปข้ างหน้ าอาจจะต้ องทาการศึกษาติดตาม
ต่อไปในอนาคตเพื่อเก็บข้ อมูลจานวนประชากรที่มากขึ้นในการวิเคราะห์ทางสถิติ และกาหนดตัวแปรส่งเสริมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เภสัชกรรมชุมชน คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่ได้ สละเวลาอันมีค่าในการให้ คาแนะนา ให้
แนวทางและข้ อเสนอแนะ ในการดาเนินการวิจัย รวมถึงให้ ความอนุเคราะห์ในการประเมินเครื่องมือวิจัย ตลอดจนแก้ ไข
ข้ อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ จนสาเร็จลุล่วงได้ เป็ นอย่างดี และขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่
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