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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน จากแนวคิด

พฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ -เมษายน พ.ศ. 2557 จาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั 351 ฉบบัจากทั้งหมด 

675 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 52.0 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square  

ผลการศึกษาพบวา่ร้อยละ 81.9 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัคะแนนการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 61.9 มีระดบัคะแนนการจดัการดา้นองคก์รอยูใ่นระดบัสูง ร้อย

ละ 76.0 มีระดบัคะแนนปัจจยัดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 56.0 มีระดบัคะแนน

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง  พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้น

องคก์ร ปัจจยัดา้นบุคคล ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค และการบริหารส่วนบุคลากรใน

การทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรค ประวติัการไดรั้บวคัซีน BCG การไดรั้บการฝึกอบรมในการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรค มีความสมัพนัธ์กบัระดบัคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โรงพยาบาลควรใหก้ารสนบัสนุนพฤติกรรมการลา้งมือ การตรวจสุขภาพประจาํปีโดยการ

ถ่ายภาพรังสีทรวงอก การฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค การใหบ้ริการแบบจุด

เดียวเบด็เสร็จ การมีผูรั้บผดิชอบส่งมอบยาวณัโรคหลกั  และการใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรอง

อากาศ (Mask N-95) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใหดี้ยิง่ข้ึน 
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The objective of this study was to identify factors relating to tuberculosis preventive 
behaviors among health care personnel dispensing anti-tuberculosis in hospital, The Office of 
Permanent Secretary, Ministry of Public Health. During February to April 2014, self-administer 
questionnaire developed by researcher from the idea of Devid M. Dejoy on self-protection in 
workplace were mailed for collecting data. The number of returned questionnaires were 351 
out of 675 (52.9%). Statistics, percentage, mean, standard deviation and chi-square were 
used to analyze data. 

The results showed that 81.9% of responders on environment management had high 
score level, 61.6% of responders on organization management had high score level,  76.0% 
of responders on individual factors had moderate level, 56.0% of responders on tuberculosis 
preventive behaviors had high score level. There were significance relationships (p<0.05) 
between factors of environment, organization, individual, dispensing pattern of tuberculosis 
medicine, individual administration on dispensing anti-tuberculosis drugs, history of  BCG 
vaccine taking, and the training on tuberculosis protection and the score of preventive 
behaviors among health care personnel dispensing anti-tuberculosis drugs. 

To achieve preventive behaviors among health care personnel dispensing anti-
tuberculosis drugs, hospital should encourage in hand washing, annual health check- up by 
chest x-ray, practice on tuberculosis protection, one stop service in tuberculosis clinic, 
assignment responsible person to dispensing anti-tuberculosis drugs and using N-95 mask.  
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วิทยานิพนธ์น้ี ไดรั้บทุนอุดหนุนการทาํวิทยานิพนธ์บางส่วนจากคณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานดงักล่าวทุกท่านท่ีใหก้าร

สนบัสนุน ประสานงานในทุกๆ ดา้น  

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ ภญ.อ.ดร.เยาวลกัษณ์ อํ่ารําไพ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ี

กรุณาใหโ้อกาส ใหก้าํลงัใจ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทาํ

วิทยานิพนธ์น้ีจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร ภก.ผศ.ดร.เจริญ ตรีศกัด์ิ                                

และ ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ ์ท่ีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํแกไ้ขใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์ รวมทั้ง

คณาจารยภ์าควิชาเภสชักรรมชุมชนทุกท่าน ท่ีช่วยใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  

 ขอขอบคุณบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรคของโรงพยาบาลต่างๆ ทุกท่านท่ีเสียสละ

เวลาในการตอบแบบสอบถาม และช่วยอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆและนอ้งๆ เภสชักร โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทุกท่านท่ี

ใหค้าํแนะนาํ และใหก้าํลงัใจ ดว้ยดีเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่และพี่ๆ ครอบครัวแกว้นวลท่ีใหก้ารอบรมเล้ียงดู สนบัสนุน

ในทุกๆดา้น จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




