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สาธารณสุข เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน จากแนวคิด
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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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บทที ่1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 วณัโรคเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือ[1] Mycobacterium tuberculosis ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม M. 

Tuberculosis Complex การติดต่อระหวา่งคนสู่คนเกิดข้ึนไดง่้าย โดยเม่ือผูป่้วยวณัโรคระยะแพร่เช้ือ 

ไอ จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก ทาํใหล้ะอองเสมหะขนาดเลก็ (Droplet nuclei) ฟุ้ งกระจายใน

อากาศ เม่ือผูอ่ื้นสูดหายใจเอาละอองเสมหะท่ีมีเช้ือวณัโรคเขา้ไป ทาํใหเ้ช้ือวณัโรคสามารถเขา้ถึงถุง

ลมในปอดได ้ผูติ้ดเช้ือวณัโรคส่วนหน่ึงจะป่วยเป็นวณัโรค ซ่ึงอุบติัการณ์การเกิดวณัโรค[2] พบ

ประมาณร้อยละ 8 ของผูท่ี้ไดรั้บเช้ือวณัโรค จะกลายเป็นวณัโรคภายใน 2 ปี หลงัจากท่ีไดรั้บเช้ือ 

ผูป่้วยวณัโรคท่ีไม่เขา้รับการรักษา หรือผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาแต่ยงัไม่หายและไม่เสียชีวิต จะ

สามารถแพร่เช้ือต่อใหผู้อ่ื้นไปไดเ้ร่ือยๆ 

วณัโรคนบัเป็นปัญหาดา้นสุขภาพท่ีสาํคญัของโลก นอกจากเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ระชากร

ทัว่โลกป่วยนบัลา้นคนต่อปีแลว้ วณัโรคยงัเป็นโรคติดเช้ือท่ีฆ่าชีวิตมนุษยม์ากเป็นอนัดบัท่ีสองรอง

จากโรคเอดส์  จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก[3]ประมาณการวา่ ประชากรบนโลกจาํนวน 1 

ใน 3 ไดติ้ดเช้ือวณัโรคแลว้ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีทั้งท่ีแสดงอาการป่วยและยงัไม่แสดงอาการป่วย และ

พบอตัราการติดเช้ือใหม่เกิดข้ึน 1 คนต่อวนิาที โดยในพ.ศ.2554 มีรายงายพบผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 

9 ลา้นคนทัว่โลก และมีผูเ้สียชีวิตจากวณัโรค 1.4 ลา้นคน ส่วนมากอยูใ่นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึง

รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

จากขอ้มูลรายงานขององคก์ารอนามยัโลก[3] ในพ.ศ. 2554  ประเทศไทยถูกจดัใหเ้ป็น

ประเทศท่ีมีปัญหาวณัโรคมากเป็นอนัดบัท่ี 18 ของโลก โดยคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีผูป่้วยวณั

โรครายใหม่ทุกประเภท ปีละประมาณ 86,000 ราย (124 ต่อแสนประชากร) จาํนวนผูเ้สียชีวิต

ประมาณ 9,800 ราย (14 ต่อแสนประชากร) แต่จากการรายงานโรคของสาํนกัระบาดวิทยา 

กระทรวงสาธารณสุขไทย[4] พบวา่ในพ.ศ.2554 พบผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 62 ต่อแสนประชากร 
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และจากรายงานของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ[5]ในพ.ศ. 2554 มีผูเ้สียชีวติจากโรควณัโรคจาํนวน 

4,784 ราย (7.5 ต่อแสนประชากร) ซ่ึงวณัโรคนบัเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัท่ี 10 

จากสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประเทศไทย และเป็นโรคติดเช้ือท่ีทาํใหค้นไทยเสียชีวิตมาก

ท่ีสุดในบรรดาโรคติดเช้ือทั้งหมด จากรายงานของประเทศไทยทั้งจาํนวนผูป่้วยวณัโรครายใหม่และ

จาํนวนผูป่้วยวณัโรคท่ีเสียชีวติพบวา่ตํ่ากวา่การคาดการณ์ขององคก์ารอนามยัโลก เน่ืองจากบาง

โรงพยาบาลไม่ไดร้ายงานขอ้มูลการรักษาเขา้สู่กระทรวงสาธารณสุข และผูป่้วยวณัโรคบางส่วน

ไม่ไดรั้บการรักษาในระบบสาธารณสุขของรัฐ แต่ไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืนเช่น 

โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน เป็นตน้ ซ่ึงสถานพยาบาลเหล่าน้ีไม่มีการรายงานการรักษาเขา้สู่

กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นบางรายอาจยงัไม่ไดรั้บการรักษาเลย[6]ในประเทศท่ีพฒันาแลว้

ส่วนใหญ่[7, 8] อตัราอุบติัการณ์ของวณัโรคปอดในบุคลากรดา้นการแพทยท่ี์สมัผสัผูป่้วยวณัโรคจะ

สูงกวา่ในประชากรทัว่ไป หรือในบุคลากรท่ีไม่สมัผสัวณัโรคเกือบทุกการศึกษาและในบางประเทศ

บุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาลมีอตัราความเส่ียงในการเป็นวณัโรคสูงกว่าประชาชนทัว่ไปถึง 3 

เท่า แต่สาํหรับประเทศท่ีกาํลงัพฒันา[7-9]ท่ีมีระบบสุขอนามยัในประเทศยงัไม่ดีนกั มีโอกาสท่ี

บุคลากรทางการแพทยจ์ะไดรั้บเช้ือวณัโรคจากการดาํเนินชีวิตในสงัคมไดสู้ง การศึกษาถึงความ

เส่ียงของบุคลากรในการไดรั้บเช้ือวณัโรคจากการทาํงานจึงไม่ชดัเจนมากนกั แต่ผลการศึกษาส่วน

ใหญ่กแ็สดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรดา้นการแพทยท่ี์สมัผสัผูป่้วยวณัโรค มีอตัราการติดเช้ือวณัโรคสูง

กวา่บุคลากรดา้นการแพทยท่ี์ไม่ตอ้งสมัผสัผูป่้วยวณัโรค และสูงกวา่ประชากรทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาในประเทศไทยท่ีทาํการศึกษาการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรโรงพยาบาล ไดแ้ก่

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี[10] และโรงพยาบาลแม่สอด[11] โดยพบอตัราการติดเช้ือวณัโรคของ

บุคลากรโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเท่ากบัร้อยละ 71   และ ร้อยละ75.6 ตามลาํดบั  

บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเส่ียงต่อการเป็นวณัโรคสูง[8]ไดแ้ก่ พยาบาลท่ีปฏิบติังาน

ดา้นการดูแลผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจทางปฏิบติัการ พยาธิแพทย ์แพทยโ์รคทรวงอก วิสญัญี

แพทย ์บุคลากรแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน ทนัตบุคลากร โดยพบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือ

วณัโรคในบุคลากรโรงพยาบาลไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล[9, 12] เช่น เพศชาย(32.6%) อายมุากกวา่ 

35 ปี(43%) การไดรั้บวคัซีน BCG (41.4%)การมี BMI นอ้ยกวา่ 19 (odds ratio[OR]: 2.96, 95% 

confidence interval [CI]:1.49-5.87)ปัจจยัจากการปฏิบติังาน[9, 11] เช่นการมีเพื่อนร่วมงานป่วยเป็น
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วณัโรค(p<0.01) การปฏิบติังานท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วยเป็นหลกั(p<0.05) การปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

มีการดูแลผูป่้วยโรคเอดส์(p<0.05) และความถ่ีในการสมัผสักบัผูป่้วยวณัโรค(OR: 2.83,95% 

CI:1.47-18.36) สาํหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรคจากการทาํงานของบุคลากรทางการพยาบาลโดยใช ้PRECEDE MODEL เป็นกรอบแนวคิดใน

การวิจยั[13]พบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) ไดแ้ก่ ทศันคติ(r = 0.22) 

ความเช่ือในความสามารถตนเองในการปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการ

ทาํงาน(r = 0.39) การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร(r = 0.26) วสัดุอุปกรณ์และ

การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีทางโรงพยาบาลจดัไวเ้พื่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงาน

(r =0.48)  และการสนบัสนุน การไดค้าํแนะนาํจากเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้ (r = 0.50) 

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดมี้แนวทางมาตรฐานการดาํเนินงานควบคุมการ

แพร่กระจายเช้ือวณัโรคในสถานพยาบาล[1] โดยมีมาตรการลดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายและ

ติดเช้ือวณัโรคเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการ ถือเป็นด่านแรกของมาตรการควบคุมการ

แพร่เช้ือและเป็นมาตรการท่ีสาํคญัท่ีสุด ประกอบดว้ยการประเมินความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือ 

การจดัตั้งกรรมการรับผดิชอบการวางแผนและมาตรการ การอบรมบุคลากร การคน้หาผูป่้วยวณั

โรค การใหสุ้ขศึกษา การจดัสถานท่ีในการใหบ้ริการใหเ้หมาะสม การลดการสมัผสัเช้ือวณัโรคใน

หอ้งชนัสูตร การรักษาแบบผูป่้วยใน การใหค้วามรู้แก่ประชาชนในชุมชน (2) การควบคุม

สภาพแวดลอ้ม เป็นการควบคุมสภาพแวดลอ้มใหป้ราศจากเช้ือวณัโรคในอากาศ (3) การควบคุม

ป้องกนัระดบับุคคล เป็นการป้องกนัการติดเช้ือเฉพาะบุคคล เป็นมาตรการเสริมจากการควบคุมดา้น

การบริหารจดัการและการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่การใหผู้ป่้วยใช ้Surgical mask และให้

บุคลากรท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการใช ้N95 mask[14] นอกจากมาตรการในการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค 3 

ระดบัน้ีแลว้ ยงัมีมาตรการในการเฝ้าระวงัการติดเช้ือและป่วยเป็นวณัโรคในบุคลากรสาธารณสุข 

โดยบุคลากรทางการแพทยต์อ้งมีการป้องกนัตนเองโดย (1) มีความรู้เก่ียวกบัวณัโรค ลกัษณะการ

แพร่เช้ือและแนวทางป้องกนั (2) การตรวจเช็คสุขภาพก่อนเร่ิมทาํงานและระหวา่งทาํงานวา่เป็นวณั

โรคหรือไม่ 

มีการศึกษาถึงความสาํเร็จการป้องกนัตนเองของบุคลากรทางการแพทยใ์นหลายๆประเทศ

จากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ในปีพ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อทางระบบ
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ทางเดินหายใจเช่นเดียวกบัวณัโรค โดย David M. Dejoy และคณะ[15] ท่ีไดน้าํแนวคิดพฤติกรรม

การป้องกนัตนเองในท่ีทาํงาน[16] มาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ซ่ึงแนวคิดน้ีแบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การป้องกนัตนเองต่อการติดเช้ือออกเป็น 3 ดา้นคือ (1) ปัจจยัดา้นองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บ

สนบัสนุนจากองคก์ร การสร้างวฒันธรรมองคก์ร การเผยแพร่คาํแนะนาํท่ีดีจากบุคคลซ่ึงเคยมี

ประสบการณ์มาก่อน เป็นลกัษณะการสร้างสภาพความปลอดภยั (Safety Climate) นาํไปสู่การออก

นโยบาย หรือออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังาน การอบรมใหค้วามรู้บุคลากร การใหส่ิ้งตอบแทน (2) 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการป้องกนัการติดเช้ือ เช่น N95 

Mask อ่างลา้งมือ ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ ระบบระบายอากาศ  รวมทั้งความสามารถในการใช้

ทรัพยากรนั้นๆดว้ย (3) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ความรู้ ความเขา้ใจในความเส่ียงของการเกิดอนัตราย

จากการทาํงาน ความเช่ือและทศันคติของแต่ละคน ประสบการณ์ทาํงานหรือการพบเจอเหตุการณ์

ใดๆมาก่อน ความเขา้ใจในมาตรการการป้องกนัความปลอดภยัขององคก์ร และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

มาตรฐานดา้นบุคคล เช่นจากเพื่อน จากคนรอบขา้งเป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาความความสาํเร็จใน

การป้องกนัตนเองของบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรค SARS พบวา่ปัจจยัดา้นองคก์รและปัจจยัดา้น

บุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองซ่ึงควรใหค้วามสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่ปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดของการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีควรให้

ความสาํคญัใหค้รบทุกดา้น จากเดิมท่ีเนน้ไปท่ีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว 

เม่ือนาํมาตรการการลดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายและการติดเช้ือวณัโรคใน

สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขไทย ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการบริหารจดัการ ระดบัการ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มและ การควบคุมป้องกนัระดบับุคคล มาจาํแนกตามปัจจยัของแนวคิด

พฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มี

ความครอบคลุมปัจจยัดา้นองคก์รและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับปัจจยัดา้นบุคคลมีเพียง เร่ือง

ความรู้เก่ียวกบัวณัโรค ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการในการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในบุคลากร

สาธารณสุข ไม่ไดค้รอบคลุมปัจจยัดา้นบุคคลทั้งหมด เช่นยงัไม่มีในเร่ืองทศันคติ ความเช่ือ  

ประสบการณ์ทาํงาน ความเขา้ใจในมาตรการการป้องกนัความปลอดภยั ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อมาตรฐาน

ดา้นบุคคล เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ตวัช้ีวดัการดาํเนินงานวณัโรคสาํหรับโรงพยาบาล 
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ปีงบประมาณ 2554 [17]ไดเ้นน้การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือวณัโรคในโรงพยาบาล โดยการมี

ช่องทางเร่งด่วนในการรับบริการของผูป่้วยวณัโรค การมีหอ้งหรือพื้นท่ีแยกอยา่งเหมาะสมสาํหรับ

ผูป่้วยวณัโรคเสมหะมีเช้ือในหอผูป่้วยใน การจดัสถานท่ีตรวจคลินิกวณัโรคออกจากคลินิกอ่ืนๆท่ีมี

ความเส่ียงต่อการติดเช้ือวณัโรคไดง่้าย ซ่ึงทั้งหมดมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัดา้นองคก์รและดา้น

สภาพแวดลอ้มทั้งส้ิน เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่นโยบายของสาธารณสุขไทยยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั

ครอบคลุมปัจจยัทุกดา้นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงาน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํ

ใหก้ารป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรทางการแพทยข์องไทยยงัไม่ประสบความสาํเร็จ  

เภสชักรท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคตามประกาศ ก.พ.[18] มีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํการกินยา 

ติดตามการกินยาและอาการขา้งเคียงจากยา ส่งมอบยา จาํเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบัผูป่้วยวณัโรค ถือวา่

มีความเส่ียงในการท่ีจะไดรั้บเช้ือวณัโรคจากการปฏิบติังาน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคของบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบยาใหผู้ป่้วยวณัโรคใน

โรงพยาบาลโดยนาํแนวคิดพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy มาเป็น

กรอบแนวคิดการศึกษาซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคของงานเภสชักรรมโรงพยาบาลของประเทศไทยต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผู ้

ส่งมอบยาวณัโรค 

3. ขอบเขตการศึกษา 

   ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เภสชักรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาใหผู้ป่้วยวณัโรคโดย

มีปฏิสมัพนัธ์ เช่นแนะนาํการกินยา  พดูคุย ซกัถามกบัผูป่้วยวณัโรคโดยตรงมากท่ีสุดในรอบ 1 

เดือนท่ีผา่นมา ในโรงพยาบาลสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีการสุ่ม

จากจาํนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 827 แห่ง [19]ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย ์

โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชุน   

  

 



6 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

ทาํใหไ้ดข้อ้มูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคในโรงพยาบาล สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

5. สมมุติฐานของการศึกษา 

ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บุคลากรทีท่าํหน้าทีส่่งมอบยา หมายถึง เภสชักรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาให้

ผูป่้วยวณัโรคโดยมีปฏิสมัพนัธ์ เช่นแนะนาํการกินยา  พดูคุย ซกัถามกบัผูป่้วยวณัโรคโดยตรงมาก

ท่ีสุดในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา ในโรงพยาบาลสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

2. พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค[1, 17] หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคลากรกระทาํเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากผูป่้วย ทั้งการติดเช้ือผา่นลมหายใจและสารคดัหลัง่ โดยแบ่งเป็น 4 

ส่วน ไดแ้ก่ 

2.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม หมายถึงการจดัการเก่ียวกบัการ

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การใหผู้ป่้วยท่ีมีอาการสงสยัวา่

จะเป็นวณัโรคใส่หนา้กากปิดปาก จมูก (Surgical mask) การท่ีบุคลากรใชห้นา้กากแบบกรองอากาศ 

(Mask N-95) ขณะปฏิบติังานกบัผูป่้วยวณัโรคระยะแพร่เช้ือ การตรวจเช็คหนา้กากแบบกรองอากาศ 

(Mask N-95) ก่อนใชง้าน วา่มีความแนบสนิทกบัใบหนา้ (fit test) 

2.2 การแยกผูป่้วยและป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือแพร่กระจาย หมายถึง การจดับริเวณให้

ผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือหรือสงสยัวา่มีการติดเช้ือวณัโรคปอด แยกออกจากผูป่้วยอ่ืนๆ การดูแลให้

ไดรั้บบริการแบบเร่งด่วน หรือแบบเบด็เสร็จในจุดเดียว 
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2.3 การมีสุขอนามยัท่ีดี หมายถึงการดูแลสุขภาพของบุคลากร การปฏิบติัตามหลกั

ปราศจากเช้ือ การลา้งมือท่ีถูกตอ้ง การจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหถู้กสุขลกัษณะอนามยัท่ีดี 

มีความสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี รวมทั้งการทาํลายเช้ือ ทาํใหป้ราศจากเช้ือ 

2.4 การตรวจสุขภาพเพื่อหาวา่มีการติดเช้ือวณัโรคหรือไม่ เช่นการถ่ายภาพรังสี

ทรวงอกประจาํทุกปี การตรวจเสมหะและถ่ายภาพรังสีทรวงอกเม่ือมีอาการป่วยคลา้ยวณัโรค 

3. ปัจจัยด้านองค์กร[20] หมายถึงเป็นปัจจยัท่ีบุคคลนั้นไดรั้บสนบัสนุนจากองคก์รหรือ

หน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการใหมี้นโยบายหรือแนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจาก

การปฏิบติังาน การทาํใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร(Organization culture) เช่นการแบ่งปันความคิดใน

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคโดยผูท้าํงานเอง โดยการเผยแพร่คาํแนะนาํท่ีดีจากบุคคลซ่ึงเคยมี

ประสบการณ์มา การอบรมใหค้วามรู้บุคลากรเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค การใหส่ิ้งตอบ

แทนไม่วา่จะเป็นส่ิงของเช่น เงิน รางวลั หรือไม่ใช่ส่ิงของเช่น การชมเชย เม่ือมีการปฏิบติัตวัในการ

ป้องกนัวณัโรคไดดี้ 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม [20]หมายถึงปัจจยัท่ีช่วยใหบุ้คคลมีพฤติกรรมในการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรคระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีในการส่งมอบยาใหแ้ก่ผูป่้วยวณัโรคไดง่้ายข้ึน 

ประกอบดว้ยทรัพยากรต่างๆเช่นอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการป้องกนัการติดเช้ือ เช่น

หนา้กาก N95 อ่างลา้งมือพร้อมผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ นอกจากนั้นยงัรวมถึงสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพของสถานท่ีทาํงาน ระบบระบายอากาศของอาคารท่ีปฏิบติังาน   

5. ปัจจัยด้านบุคคล [20]หมายถึงปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั ทั้งใน

เร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในความเส่ียงของการติดเช้ือวณัโรคและมาตรการการป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือวณัโรคขององคก์ร ความเช่ือและทศันคติของแต่ละคนในการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรค ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเก่ียวกบัวณัโรค และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่วนบุคคลในการ

ป้องกนัวณัโรค เช่น จากเพื่อน จากคนรอบขา้ง ครอบครัว สภาวะร่างกายเป็นตน้ 
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7. กรอบแนวคดิในการศึกษา 

พฒันาจากทฤษฏีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy  [15, 16, 20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยด้านองค์กร 

- นโยบายและแนวทางการปฏิบติัขององคก์รในการ

ป้องกนัวณัโรค 

- วฒันธรรมองคก์รเก่ียวกบัการป้องกนัวณัโรค 

- โปรแกรมการอบรม ใหค้วามรู้ เก่ียวกบัวณัโรค 

- การใหร้างวลั ส่ิงตอบแทน คาํชมเชย เม่ือมีการปฏิบติัตวั

ในการป้องกนัวณัโรคไดดี้ 

พฤตกิรรมการป้องกนัการตดิเช้ือ

วณัโรค 

- การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม 

- การแยกผูป่้วยและป้องกนั

ไม่ใหเ้ช้ือวณัโรคแพร่กระจาย 

- การมีสุขอนามยัท่ีดี 

- การตรวจสุขภาพเพื่อหาวา่มี

การติดเช้ือวณัโรคหรือไม่  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

- การมีเคร่ืองมือและส่ิงสนบัสนุนต่างๆ ไดแ้ก่ 

หนา้กาก อ่างลา้งมือ ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด 

- ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระบบระบายอากาศ  

สถานท่ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ความรู้ ความเขา้ใจในความเส่ียง และมาตรการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในองคก์ร 

- ความเช่ือ/ทศันคติ ในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

- ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเก่ียวกบัวณัโรค 

- ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่วนบุคคลในการ

ป้องกนัวณัโรค 

- ปัจจยัจากเพ่ือนและคนรอบขา้ง 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค” น้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ 

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวณัโรค 

2. สถานการณ์วณัโรค 

3. มาตรการป้องกนัควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวณัโรคในสถานพยาบาล 

4. แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวณัโรค 

1.1 สาเหตุของวณัโรคและการแพร่กระจายเช้ือ[1] 

 วณัโรคเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือ Mycobacterium tuberculosis ซ่ึงอยูใ่นกกลุ่ม M. 

Tuberculosis Complex (ไดแ้ก่ M.bovis, M. africacum และ M. microti) การติดต่อระหวา่งคนสู่คน

เกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูป่้วยวณัโรคระยะแพร่เช้ือ ไอ จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก ทาํใหล้ะอองเสมหะขนาด

เลก็ (Droplet nuclei) ฟุ้ งกระจายในอากาศ เม่ือผูอ่ื้นสูดหายใจเอาละอองเสมหะ ท่ีมีเช้ือวณัโรคเขา้

ไป ทาํใหเ้ช้ือวณัโรคสามารถเขา้ถึงถุงลมในปอดได ้ผูติ้ดเช้ือวณัโรคร้อยละ 8 จะป่วยเป็นวณัโรค

ภายใน 2 ปี หลงัจากท่ีไดรั้บเช้ือ [2]  ซ่ึงผูป่้วยวณัโรคท่ีพบเช้ือวณัโรคในเสมหะและไม่เขา้รับการ

รักษา จะเสียชีวิตร้อยละ 70 ภายใน 10 ปี ผูป่้วยวณัโรคท่ีไม่พบเช้ือวณัโรคในเสมหะและไม่เขา้รับ

การรักษา จะเสียชีวิตร้อยละ 20 ภายใน 10 ปี [3]โดยผูป่้วยท่ีไม่เขา้รับการรักษา หรือผูป่้วยท่ีไดรั้บ

การรักษาแต่ไม่ยงัหายและไม่เสียชีวิต จะสามารถแพร่เช้ือต่อใหผู้อ่ื้นไปไดเ้ร่ือยๆ 

 ชนิดของวณัโรคสามารถจดัแบ่งได ้2 ชนิด คือ วณัโรคในปอด (Pulmonary TB) มกัมี

ลกัษณะอาการและอาการแสดงของวณัโรคไม่ชดัเจน ข้ึนอยูก่บัระยะท่ีไดรั้บเช้ือและการลุกลามของ
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เช้ือวณัโรค แต่อาการแสดงท่ีพบบ่อยๆ คือ นํ้ าหนกัลด อ่อนเพลีย ไอมีเสมหะ เหง่ือออกกลางคืน

และอาจพบอาการไอเป็นเลือด ส่วนวณัโรคอีกชนิด คือ วณัโรคนอกปอด (Extra pulmonary TB) มี

ลกัษณะอาการและอาการแสดงข้ึนอยูก่บัอวยัวะท่ีเช้ือวณัโรคเขา้ไปอาศยัอยู ่[21] 

  การวินิจฉยัวณัโรคปอดจะใชก้ารตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  ร่วมกบัการถ่ายภาพรังสีทรวง

อก  โดยการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการนั้นจะยอ้มเช้ือจากเสมหะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสุดในการวนิิจฉยัวณัโรคปอด  เพราะสามารถบอกผลไดเ้ร็ว  และมีความจาํเพาะสูง  การตรวจ

เสมหะควรตรวจอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง  เพื่อใหส้ามารถวินิจฉยัผูป่้วยวณัโรคปอดไม่ผดิพลาด  ส่วนการ

เพาะเช้ือวณัโรค  มีความไวกวา่การตรวจเสมหะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  แต่ใชเ้วลานานและส้ินเปลือง  

นอกจากน้ีการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อใชว้ินิจฉยัวณัโรคปอดนั้น  เป็นวิธีท่ีมีความไว (Sensitivity) 

ค่อนขา้งสูง  แต่มีความจาํเพาะ (specific) ตํ่า  ดงันั้นตอ้งมีการตรวจเสมหะควบคู่ไปกบัการถ่ายภาพ

รังสีทรวงอกทุกคร้ัง  และการวินิจฉยัวณัโรคนอกปอดนั้น  จะอาศยัการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิ  และ

การตรวจนํ้าท่ีเจาะไดจ้ากอวยัวะต่างๆ  ร่วมกบัอาการและอาการแสดงท่ีเขา้ไดก้บัวณัโรค[22]   

1.2 การจําแนกประเภทของวณัโรค 

วณัโรคเกิดข้ึนกบัทุกอวยัวะทุกส่วนของร่างกายโดยมากกวา่ 80% มกัจะเกิดข้ึนท่ีปอด 

ดงันั้นจึงสามารถจาํแนกวณัโรคออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.2.1 วณัโรคปอด (Pulmonary TB) มกัมีลกัษณะอาการและอาการแสดงของวณัโรคไม่

ชดัเจน ข้ึนอยูก่บัระยะท่ีไดรั้บเช้ือและการลุกลามของเช้ือวณัโรค แต่อาการแสดงท่ีพบบ่อยๆ คือ 

นํ้ าหนกัลด อ่อนเพลีย ไอมีเสมหะ เหง่ือออกกลางคืนและอาจพบอาการไอเป็นเลือด  

1.2.2 วณัโรคนอกปอด (Extrapulmonary TB) วณัโรคของอวยัวะอ่ืนๆ นอกเหนือจากปอด 

เช่น เยือ่หุม้สมอง ต่อมนํ้าเหลือง ช่องทอ้ง ผวิหนงั กระดูกและขอ้ ระบบสืบพนัธ์และทางเดิน

ปัสสาวะ การวินิจฉยัโดยอาศยัการตรวจช้ินเน้ือใหผ้ลบวก หรือผลการตรวจร่างกายเขา้ไดก้บัขอ้

บ่งช้ีอยา่งชดัเจนและแพทยต์ดัสินใจรักษาวณัโรค 

1.3 วณัโรคปอดและแบบแผนการรักษา 

  ในการรักษาวณัโรคปอดแบ่งผูป่้วยวณัโรคปอดออกเป็น 2 ประเภท คือ [22] 
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1.3.1 ผูป่้วยวณัโรคปอดท่ียอ้มเสมหะพบเช้ือ (ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่เสมหะบวก)  

ซ่ึงเป็นผูป่้วยท่ีมีภาพรังสีผดิปกติเขา้ไดก้บัวณัโรคปอด  และยอ้มเสมหะแลว้พบเช้ือวณัโรคอยา่ง

นอ้ย 1 คร้ัง  หรือเป็นผูป่้วยท่ีมีภาพรังสีไม่ผดิปกติ  แต่ยอ้มเสมหะพบเช้ือวณัโรคอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

1.3.2 ผูป่้วยวณัโรคปอดท่ียอ้มเสมหะไม่พบเช้ือ  (ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่เสมหะลบ)  

ซ่ึงเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการแสดง  และภาพรังสีทรวงอกผดิปกติเขา้ไดก้บัวณัโรค  แต่ยอ้มเสมหะอยา่ง

นอ้ย 3 คร้ังแลว้ไม่พบเช้ือ  ส่วนผลการเพาะเช้ือวณัโรคนั้นอาจเป็นลบหรือไม่ทราบผล  หรือเป็น

ผูป่้วยท่ีตรวจเสมหะไม่พบเช้ือวณัโรค  แต่ผลการเพาะเช้ือจากเสมหะพบเช้ือวณัโรคกไ็ด ้

หลกัการรักษาวณัโรคปอด  จะตอ้งใชย้ารักษาวณัโรคปอดอยา่งนอ้ย 2 ชนิด  และตอ้งใช้

ระยะเวลาในการรักษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน และอาจตอ้งใชเ้วลารักษาวณัโรคปอดนาน 2-3 ปี  หาก

ผูป่้วยเป็นวณัโรคด้ือยาหลานขนาน  (MDR-TB) ซ่ึงสูตรยาท่ีใชรั้กษาวณัโรคปอดนั้นมีดว้ยกนัหลาย

สูตร  แต่สูตรมาตรฐานท่ีนิยมใชใ้นการรักษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่  คือ  สูตรยาระยะสั้น 6 

เดือน  ซ่ึงมีการใชย้ารักษาวณัโรค 4 ชนิด คือ  isoniazid (H),rifampicin (R),pyrazinamide (Z), และ 

ethambutol (E) ติดต่อกนั 2 เดือน  (Internal phase หรือ Intensive phase)  เป็นช่วงท่ีสาํคญัมาก 

เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบยา และระบบงานท่ีจะช่วยตดัการแพร่เช้ือไดดี้ ต่อจากนั้นจะ

เป็นการใหย้ารักษาวณัโรค 2 ชนิด คือ isoniazid (H) และ rifampicin (R) ติดต่อกนั 4 เดือน  

(Continuation phase หรือ Maintenance phase) เขียนเป็นสูตรยอ่วา่  2HRZE/4HR  นอกจากน้ียงัมี

สูตรยาระยะสั้น 9 เดือน  ซ่ึงแนะนาํใหใ้ชส้าํหรับผูป่้วยวณัโรคปอดท่ีสูงอาย ุ หรือแพย้า 

pyrazinamide สูตรน้ีมีการใชย้ารักษาวณัโรค 3 ชนิด คือ isoniazid (H),rifampicin (R) และ 

ethambutol (E) ติดต่อกนั 2 เดือน  ต่อจากนั้นจะเป็นการใหย้ารักษาวณัโรค 2 ชนิด คือ isoniazid (H) 

และ rifampicin (R) ติดต่อกนั 7 เดือน  เขียนเป็นสูตรยอ่วา่ 2HRZE/7HR [23] 

ยารักษาวณัโรค  จดัแบ่งได ้2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มท่ีเลือกใชก่้อนเป็นอนัดบัแรก (First line drug) 

ไดแ้ก่  isoniazid (H),rifampicin (R),pyrazinamide (Z), และ ethambutol (E)  นอกจากน้ียงัมี  

rifabutin และ rifapentine  ส่วนกลุ่มท่ีเลือกใชเ้ป็นอนัดบัสอง  (Second line drug)  ไดแ้ก่  

streptomycin, cycloserine, ethionamide, amikacin เป็นตน้  
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1.4  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่เช้ือวณัโรคในโรงพยาบาล[8]  

 ความน่าจะเป็น (The probability หรือ P) ของการแพร่เช้ือวณัโรคในระหวา่งบุคลากรดา้น

การแพทยอ์าจประมาณการไดโ้ดยใชส้มการดงัต่อไปน้ี 

P=1-elqpt/Q 

  e หมายถึง สมการ exponential 

  l หมายถึง จาํนวนผูป่้วยวณัโรคระยะมีอาการท่ีบุคลากรคนหน่ึงๆมีโอกาสสมัผสั 

  q หมายถึง ความสามารถแพร่เช้ือของผูป่้วย 

  p หมายถึงอตัราการสูดหายใจของบุคลากร 

  t หมายถึงระยะเวลาการสมัผสัผูป่้วย 

  Q หมายถึง อตัราการถ่ายเทอากาศของหอ้ง 

 ตวัช้ีวดัความสามารถแพร่เช้ือของผูป่้วย อาจประกอบดว้ยการตรวจพบเช้ือ acid-fast bacilli 

ในเสมหะ การเร่ิมใหก้ารรักษาล่าชา้หรือรักษาไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจพบโพรงในภาพถ่ายรังสี

ปอด การมีอาการไอหรือเป็นวณัโรคกล่องเสียง การมีส่ิงคดัหลัง่ในทางเดินหายใจเป็นนํ้าจาํนวน

มาก และการไดรั้บหตัถการหรือการตรวจพิเศษท่ีกระตุน้ใหมี้การไอ เป็นตน้ ระยะเวลาการสมัผสั

โดยทัว่ไปหมายถึงระยะเวลาท่ีตอ้งสมัผสัผูป่้วยโดยตรง แต่บุคลากรท่ีไม่ไดส้มัผสัผูป่้วยโดยตรง 

เน่ืองจากปฏิบติังานอยูใ่นส่วนอ่ืนของอาคารกอ็าจสมัผสัเช้ือไดโ้ดยผา่นทางอากาศท่ีระบายมาจาก

หอ้งของผูป่้วยวณัโรค สาํหรับอตัราการถ่ายเทของอากาศนั้น พบวา่การทดแทนอากาศภายในหอ้ง

ดว้ยอากาศจากภายนอกอยา่งสมบูรณ์ 1 คร้ัง(one air change) จะทาํใหอ้นุภาคในบรรยากาศท่ีมีเช้ือ 

M.tuberculosis ลดลงไดป้ระมาณร้อยละ 63 และหากทาํการถ่ายเทอากาศอยา่งสมบูรณ์ 6 คร้ัง(six 

air charge) จะทาํใหเ้ช้ือในบรรยากาศลดลงไดถึ้งร้อยละ 99 
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2. สถานการณ์วณัโรค 

 2.1 สถานการณ์วณัโรคของโลก 

ตารางท่ี 2.1 ลาํดบัของประเทศท่ีมีผูป่้วยวณัโรคมาก ในปี 2554 

ลาํดบัท่ี

ของ

โลก 

ประเทศ ประชากร 

(หน่วย 1,000 คน) 

Mortality 

(หน่วย 1,000 คน) 

Prevalence 

(หน่วย 1,000 คน) 

Incident 

(หน่วย 1,000 คน) 

1 อินเดีย 1,241,429 300 3,100 2,200 

2 จีน 1,347,565 47 1,400 1,000 

3 อินโดนีเซีย 242,326 65 680 450 

18 ไทย 69,519 9.8 110 86 

 

วณัโรคนบัเป็นปัญหาดา้นสุขภาพท่ีสาํคญัของโลก นอกจากเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ระชากร

ทัว่โลกป่วยนบัลา้นคนต่อปีแลว้ วณัโรคยงัเป็นโรคติดเช้ือท่ีฆ่าชีวิตมนุษยม์ากเป็นอนัดบัท่ีสองรอง

จากโรคเอดส์  จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก[3]ประมาณการวา่ ประชากรบนโลกจาํนวน 1 

ใน 3 ไดติ้ดเช้ือวณัโรคแลว้ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีทั้งท่ีแสดงอาการป่วยและยงัไม่แสดงอาการป่วย และ

พบอตัราการติดเช้ือใหม่เกิดข้ึน 1 คนต่อวนิาที โดยในพ.ศ.2554 มีรายงายพบผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 

9 ลา้นคนทัว่โลก และมีผูเ้สียชีวิตจากวณัโรค 1.4 ลา้นคน โดยในกลุ่ม 22 ประเทศท่ีมีปัญหาวณัโรค 

มีผูป่้วยรวมกนัประมาณร้อยละ 80 ของผูป่้วยทัว่โลก ซ่ึงส่วนมากอยูใ่นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึง

รวมถึงประเทศไทยดว้ยและไดมี้การจดัอนัดบัประเทศท่ีมีจาํนวนผูป่้วยวณัโรคมาก พบวา่ 3 

ประเทศแรกท่ีมีผูป่้วยวณัโรคมากท่ีสุดในโลกอยูใ่นทวปีเอเชีย ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศอินเดีย (3.1 ลา้น

คน) จีน (1.4 ลา้นคน) และอินโดนีเซีย (6.8 แสนคน)โดยทวีปเอเชียพบผูป่้วยวณัโรคสูงถึงร้อยละ 

59 ของผูป่้วยวณัโรคทั้งโลก 
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2.2 สถานการณ์วณัโรคของประเทศไทย 

จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก[3] ในพ.ศ. 2554  ประเทศไทยถูกจดัใหเ้ป็นประเทศท่ี

มีปัญหาวณัโรคมากเป็นอนัดบัท่ี 18 ของโลก โดยคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีผูป่้วยวณัโรคราย

ใหม่ทุกประเภท ปีละประมาณ 86,000 ราย (124 ต่อแสนประชากร) จาํนวนผูเ้สียชีวิตประมาณ 

9,800 ราย (14 ต่อแสนประชากร) แต่จากการรายงานโรคของสาํนกัระบาดวิทยา กระทรวง

สาธารณสุขไทย[4] ในพ.ศ.2554 พบผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 62 ต่อแสนประชากร และจากรายงาน

ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ[5]ในพ.ศ. 2554 มีผูเ้สียชีวิตจากโรควณัโรคจาํนวน 4,784 ราย (7.5 ต่อ

แสนประชากร) ซ่ึงวณัโรคนบัเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัท่ี 10 ของสาเหตุการ

เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศไทย และเป็นโรคติดเช้ือท่ีทาํใหค้นไทยเสียชีวิตมากท่ีสุดในบรรดาโรค

ติดเช้ือทั้งหมด จากรายงานของประเทศไทยทั้งจาํนวนผูป่้วยวณัโรครายใหม่และจาํนวนผูป่้วยวณั

โรคท่ีเสียชีวิตพบวา่ตํ่ากวา่การคาดการณ์ขององคก์ารอนามยัโลก เน่ืองจากบางโรงพยาบาลไม่ได้

รายงานขอ้มูลการรักษาเขา้สู่กระทรวงสาธารณสุข และผูป่้วยวณัโรคบางส่วนไม่ไดรั้บการรักษาใน

ระบบสาธารณสุขของรัฐ แต่ไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืนเช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก

เอกชน เป็นตน้ ซ่ึงสถานพยาบาลเหล่าน้ีไม่มีการรายงานการรักษาเขา้สู่กระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนั้นผูป่้วยบางรายอาจยงัไม่ไดรั้บการรักษาเลย[6]  
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ภาพท่ี 2.1 อตัราความสาํเร็จการรักษาของผูป่้วยวณัโรคปอดเสมหะพบเช้ือรายใหม่ท่ีข้ึนทะเบียน     

รักษาระหวา่ง 1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552 

สาํหรับแนวโนม้อตัราความสาํเร็จของการรักษาของผูป่้วยวณัโรคใหม่เสมหะพบเช้ือ

[24]ระหวา่งปีงบประมาณ2546 - 2552 มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงในปี 2552 อตัราความสาํเร็จของ

การรักษาอยู ่ท่ีร้อยละ 85 ซ่ึงเท่ากบัเป้าหมายของประเทศ (ร้อยละ 85) ส่วนอตัราการขาดยาอยูท่ี่ร้อย

ละ 4 และอตัราการตายอยูท่ี่ร้อยละ 8 

สาํหรับสถานการณ์วณัโรคและโรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงานของสาํนกัระบาด

วิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2551 มีรายงานผูป่้วยเอดส์และผูติ้ดเช้ือท่ีมีอาการ 342,416 ราย ป่วยเป็นวณั

โรคดว้ยถึง 100,462 ราย  ในกลุ่มผูป่้วยเอดส์ท่ีมีโรคติดเช้ือฉวยโอกาส ปรากฏวา่ วณัโรคเป็นโรค

ติดเช้ือฉวยโอกาสท่ีพบมากท่ีสุด คือร้อยละ 25.5 จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขผูป่้วยเอดส์มีโอกาสเป็นวณัโรคไดม้ากกวา่คนปกติถึง 10 เท่า เพราะร่างกายขาด

ภูมิคุม้กนั ทาํใหติ้ดเช้ือไดง่้าย ปัญหาการติดเช้ือ HIV และผูป่้วยเอดส์ท่ีอยูใ่นระดบัสูงทาํใหจ้าํนวน

ผูป่้วยวณัโรคในประเทศไทยเพิ่ม ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา ในปี 2551 มีผูป่้วย 65,252 
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ราย หรืออตัรา 113.51 รายต่อประชากรแสนคน เพิ่มข้ึนจากปี 2550 ร้อยละ 1.8 โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูป่้วยเอดส์ป่วยเป็นวณัโรคสูงถึงร้อยละ 30  

ปัญหาสาํคญัอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่การพบเช้ือด้ือยาในผูป่้วยประมาณร้อยละ 10 ของผูติ้ด

เช้ือทั้งหมด เน่ืองจากการยา้ยถ่ินท่ีอยูแ่ละการรับประทานยาไม่ต่อเน่ือง จากการสาํรวจวณัโรคด้ือยา

ทางหอ้งปฏิบติัการของประเทศไทยคร้ังท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2549 พบวา่อตัราผู ้ป่วยวณัโรคด้ือยาหลาย

ขนานรายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 1.65 และอตัราผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานท่ีเคยรักษามาก่อน ร้อย

ละ 34.54 รายงานเบ้ืองตน้จากสถานการณ์วณัโรคด้ือยาหลายขนานในประเทศไทย ระหวา่ง

ปีงบประมาณ 2550 – 2552 โดย นายแพทยม์งคล องัคศรีทองกลุและคณะท่ีดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล

จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และศูนยส์าธิตบริการจาํนวน 126 แห่งทัว่ประเทศ พบวา่ จาํนวนผู ้ป่วย

วณัโรคด้ือยาหลายขนานในปี งบประมาณ 2552 มีจาํนวนทั้งหมด 356 ราย ปีงบประมาณ 2551 มี 

จาํนวน 321 ราย และปีงบประมาณ 2550 มี จาํนวน 244 ราย ในปี 2550 คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล รายงานการพบผูป่้วยวณัโรคจาํนวน 13 ราย ซ่ึงยนืยนัวา่มีเช้ือวณัโรค

ด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรง( extensively drug resistant TB : XDR)  

โดยผลการรักษาของผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานระหวา่งปี 2550 – 2552 ในดา้นอตัรา

ความสาํเร็จการรักษาของผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานรายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 53 (44 รายใน 83 

ราย) และอตัราความสาํเร็จการรักษาของผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานท่ีเคยรักษามาก่อนอยูท่ี่ร้อย

ละ 53.4 (246 รายใน 460 ราย)สาํหรับอตัราการขาดยาของผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานรายใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ 21.7 (18 รายใน 83 ราย)และอตัราการขาดยาผูป่้วยวณัโรคด้ือยาหลายขนานท่ีเคย

รักษามาก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 20.2 (93 รายใน 460 ราย) ในดา้นอตัราการตายของผูป่้วยวณัโรคด้ือยา

หลายขนานรายใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 19.3 (16 รายใน 83 ราย) และอตัราการตายของผูป่้วยวณัโรคด้ือยา

หลายขนานท่ีเคยรักษามาก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 22 (101 รายใน 460 ราย 
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ภาพท่ี 2.2 ร้อยละการใชบ้ริการในสถานพยาบาลตามประเภทสวสัดิการของผูป่้วยวณัโรค ปี 2551 

ปัญหาเช้ือด้ือยาส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการรักษาสูงถึงรายละ 2 แสนบาท เทียบกบัการรักษา

ผูป่้วยวณัโรคทัว่ไป ท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อรายประมาณปีละ 16,800 บาท เม่ือคิดเป็นภาพรวมทั้ง

ประเทศพบวา่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการรักษาผูป่้วยวณัโรคปีละ 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาระ

ต่องบประมาณประเทศ เพราะผูป่้วยวณัโรคส่วนใหญ่ใชสิ้ทธ์ิประกนัสุขภาพถว้นหนา้และ

สวสัดิการของภาพรัฐ 

มาตรการสาํคญัในการควบคุมวณัโรคคือ คน้หาผูป่้วยท่ียงัหลงเหลืออยู ่ใหค้รอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย รักษาใหห้ายขาดทุกรายภายใน 6 เดือน โดยมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรืออสม. เป็นพี่

เล้ียงกาํกบัการกินยาไม่ใหข้าด โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายวา่จะนาํประเทศไทยออกจาก

บญัชีประเทศท่ีมีผูป่้วยวณัโรคสูงสุดขององคก์ารอนามยัโลก ภายในปี พ.ศ. 2558[25] 

 

2.3 สถานการณ์วณัโรคในบุคลากรสาธารณสุข[8] 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัวณัโรคปอดจากการประกอบอาชีพในบุคลากรดา้นการแพทย ์ส่วนใหญ่มา

จากการศึกษาวิจยัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงมีความชุกของวณัโรคในประชากรทัว่ไปตํ่า (อตัรา

อุบติัการณ์ตํ่ากวา่ 5 ราย ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี) ผูป่้วยวณัโรคท่ีไปรับการรักษาใน

โรงพยาบาลจึงเป็นแหล่งในการแพร่เช้ือท่ีสาํคญัสู่บุคลากรดา้นการแพทยใ์นประเทศเหล่าน้ี 

ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงมีความชุกของวณัโรคในประชากรทัว่ไปสูง มี

การศึกษาวิจยัจาํนวนนอ้ยและไม่ชดัเจน 

สวสัดิการข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
13.2 

ประกนัเอกชน 
4.1 

ประกนัสงัคม 
20.3 

ประกนัสขุภาพถ้วน

หน้า 62.4 
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 2.3.1 ข้อมูลจากประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (Developed Countries) ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผล

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร กลุ่มประเทศในทวีปยโุรป ญ่ีปุ่นและ

ออสเตรเลีย การศึกษาเก่ียวกบัการเกิดวณัโรคปอดในบุคลากรแพทย ์ส่วนใหญ่ใชข้อ้มูลจาก 

tuberculosis registry ของแต่ละประเทศ พบวา่ในเกือบทุกประเทศอตัราอุบติัการณ์ของวณัโรคปอด

ในบุคลากรดา้นการแพทยท่ี์สมัผสัผูป่้วยวณัโรคจะสูงกวา่ในประชากรทัว่ไป หรือในบุคลากรท่ีไม่

สมัผสัวณัโรคเกือบทุกการศึกษา 

 บุคลากรดา้นการแพทยท่ี์มีความเส่ียงต่อการเป็นวณัโรคสูง ประกอบดว้ยพยาบาล 

เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจทางปฏิบติัการ พยาธิแพทย ์แพทยโ์รคทรวงอก วิสญัญีแพทย ์บุคลากรแผนก

อุบติัเหตุฉุกเฉิน ทนัตบุคลากร รวมถึงนกัศึกษาแพทยแ์ละนกัศึกษาพยาบาล 

 2.3.2 ข้อมูลจากประเทศกาํลงัพฒันา (Developing Countries) ในประเทศกาํลงัพฒันา มี

อุบติัการณ์ของวณัโรคปอดในประชากรทัว่ไปสูง ดงันั้นบุคลากรดา้นการแพทย ์จึงมีโอกาสสูง

เช่นกนั ท่ีจะไดรั้บเช้ือวณัโรคจากแหล่งภายนอกโรงพยาบาล นอกเหนือจากการไดรั้บเช้ือจากผูป่้วย

ในโรงพยาบาล 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงต่อวณัโรคปอดในบุคลากรดา้นการแพทยข์องกลุ่มประเทศน้ีมา

จากผลการศึกษาในประเทศมาลาวี แอฟริกาใต ้ไอโวรีโคสต ์บราซิลและประเทศไทย พบวา่ผลการ

ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการเกิดวณัโรคปอดในบุคลากรดา้นการแพทยเ์ปรียบเทียบกบับุคลากรทัว่ไปมี

ความขดัแยง้กนั คือในประเทศมาลาวี ทวปีแอฟริกา ในช่วงปีค.ศ. 1993-1994 อตัราอุบติัการณ์ของ

วณัโรคปอดในพยาบาลสูงกวา่ประชากรทัว่ไปถึงเกือบ 40 เท่า(6,600 ราย และ 180 ราย ต่อ

ประชากร 100,000 คนต่อปี ตามลาํดบั) ส่วนการศึกษาวิจยั ในประเทศแอฟริกาใต ้ช่วง ค.ศ. 1991-

1996 พบวา่อตัราอุบติัการณ์ของวณัโรคในบุคลากรดา้นการแพทยต์ ํ่ากวา่ของประชากรทัว่ไป (588 

ราย และ 1543 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ตามลาํดบั) ส่วนการศึกษาเก่ียวกบัการติดเช้ือวณั

โรคโดยไม่มีอาการ (โดยการทาํ tuberculin skin testing) ในประเทศต่างๆ เช่นประเทศบราซิล ไอโว

รีโคสต ์และประเทศไทยนั้น พบวา่บุคลากรดา้นการแพทยท่ี์มีโอกาสสมัผสักบัผูป่้วยวณัโรคสูง มี

อตัราการติดเช้ือวณัโรค (การทาํ tuberculin skin testing ไดผ้ลบวก) สูงกวา่ประชากรทัว่ไปหรือ

บุคลากรดา้นการแพทยท่ี์มีโอกาสสมัผสัผูป่้วยวณัโรคนอ้ยกวา่ อยา่งไรกต็าม ยงัเป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนั

อยูเ่ก่ียวกบัความเช่ือถือได ้(Reliability) ของการใชผ้ลการทดสอบ tuberculin skin testing  เป็นตวั
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บ่งบอกภาวการณ์ติดเช้ือวณัโรคของบุคลากรประเทศเหล่าน้ี เน่ืองจากอตัราการไดรั้บวคัซีนบีซีจีใน

อดีตของประชากรในประเทศเหล่าน้ีสูง และการใหผ้ลบวกของ tuberculin skin testing จึงอาจเป็น

ผลจากวคัซีนบีซีจีหรือจากการติดเช้ือวณัโรคกไ็ด ้

  

3. มาตรการป้องกนัควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวณัโรคในสถานพยาบาล[1] 

3.1 ขบวนการเกดิการแพร่กระจายและการรับเช้ือวณัโรค  

เม่ือผูป่้วยวณัโรค ไอ จาม พดู หรือแมแ้ต่ร้องเพลง จะสามารถทาํใหเ้ช้ือวณัโรคหลุดออกมา

ล่องลอยในอากาศ โดยเกาะอยูก่บัละอองเสมหะเป็น Particle หรือ Droplet nuclei ซ่ึง Droplet 

nuclei ท่ีมีขนาดประมาณ 1 – 5 ไมครอน ละอองเสมหะท่ีมีขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นดิน แต่ละออง

เสมหะท่ีมีขนาดเลก็จะล่องลอยอยู ่ทาํใหเ้ช้ือวณัโรคสามารถอยูใ่นบรรยากาศเป็นวนัๆ ได ้เม่ือมีผู ้

สูดเอาเช้ือวณัโรคเขา้ไปในร่างกาย เช้ือวณัโรคจะเขา้ไปสู่ ถุงลมเลก็ๆ ในปอด(Alveoli) แลว้จะถูก

จบัดว้ย Alveolar macrophages และแพร่กระจายไปทัว่ร่างกาย เกิดการติดเช้ือ เช้ือวณัโรคบางตวัจะ

สงบอยู ่(Dormant bacilli ) อาจอยูน่านหลายปี เรียกวา่ติดเช้ือแฝง (Latent TB infection) โดยไม่มี

อาการ และไม่สามารถแพร่เช้ือวณัโรค ผูติ้ดเช้ือส่วนนอ้ย (ร้อยละ 5 - 10 ในประชากรทัว่ๆ ไป) มี

โอกาสป่วยเป็นวณัโรคในเวลาต่อมาได ้

3.2  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค  

ปัจจยัของผูป่้วยวณัโรค คือ เป็นผูป่้วยท่ีเป็นวณัโรคของระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ 

จาม หรืออาการอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการหายใจแรงๆ โดยไม่ปิดปากและจมูก การมีเช้ือในเสมหะ และ

ผูป่้วยมีแผลโพรงในปอดซ่ึงจะมีเช้ือจาํนวนมาก ปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีทึบและคบั

แคบ การถ่ายเทอากาศท่ีไม่เหมาะสม  

3.3 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค ข้ึนอยูก่บั 

3.3.1    ความเขม้ขน้ของปริมาณเช้ือท่ีลอยอยูใ่นอากาศ 

3.3.2     ระยะเวลาและความใกลชิ้ดในการสมัผสั 

3.4 ปัจจัยเส่ียงของผู้ทีต่ิดเช้ือจะเส่ียงต่อการป่วยเป็นวณัโรค 

3.4.1 การติดเช้ือใหม่ (Recent infection) การติดเช้ือเอชไอว ีจะเส่ียงต่อการเป็นวณั

โรคสูงกวา่คนทัว่ไปอยา่งนอ้ย 10 เท่า 
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3.4.2 กรณีอ่ืนๆ เช่น ผูท่ี้เคยเป็นวณัโรคและหายเองในอดีตโดยมีแผลเป็นเหลืออยู ่

ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยขาดอาหาร ผูป่้วยโรค Silicosis เป็นตน้ 

3.5 กลยุทธ์การควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวณัโรคในสถานพยาบาล  

มาตรการลดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายและติดเช้ือวณัโรค มี 3 ระดบั  

3.5.1 การบริหารจัดการ การบริหารจดัการถือเป็นด่านแรกของมาตรการควบคุมการ

แพร่เช้ือและเป็นมาตรการท่ีสาํคญัท่ีสุด จุดประสงคข์องมาตรการน้ีกเ็พื่อป้องกนัไม่ใหว้ณัโรค 

Expose ต่อบุคลากรและผูป่้วยอ่ืนๆ และลดการแพร่เช้ือ โดยการวินิจฉยัผูท่ี้มีอาการสงสยั และให้

การรักษาผูป่้วยวณัโรคโดยเร็วท่ีสุด การบริหารจดัการท่ีดี ประกอบดว้ย 

3.5.1.1 การประเมินความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค โดยพิจารณาถึงส่ิง

ต่อไปน้ี 

3.5.1.2 จาํนวนผูป่้วยวณัโรคในแต่ละปีของสถานบริการ และของหน่วยงานยอ่ย 

เช่น แผนก อายรุกรรมของตึกผูป่้วยนอก จาํนวนคร้ังของการใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคในแต่ละแผนก  

บริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงในการแพร่กระจายเช้ือ เช่น ท่ีเกบ็เสมหะ  

3.5.1.3 การวางแผน ควรจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผดิชอบการวางแผนและ

มาตรการ รวมทั้งการดาํเนินการควบคุม โดยพิจารณาถึงอาคารสถานท่ี ลกัษณะของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง

ต่าง ๆ  

3.5.1.4 การอบรมบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงนโยบายการ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการ  

3.5.1.5 การคน้หาผูป่้วยวณัโรค เพื่อใหก้ารรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เพื่อลด

ระยะเวลาท่ีผูป่้วยจะแพร่เช้ือใหแ้ก่ผูป่้วยอ่ืนๆ และบุคลากร ดงันั้น ผูป่้วยท่ีสงสยัเป็นวณัโรค (TB 

suspect) ควรไดรั้บการตรวจเสมหะโดยเร็ว ควรมีเจา้หนา้ท่ีสอบถามอาการขณะทาํบตัรตรวจ ถา้

ผูป่้วยรายใดมีอาการไอเร้ือรังเกิน 2 สปัดาห์ ควรมีช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษใหบ้ริการตรวจ

วินิจฉยัท่ีแยกต่างหาก ไม่ควรใหน้ัง่รอคิวตรวจรวมกบัผูป่้วยอ่ืนๆ และหอ้งปฏิบติัการควรตรวจและ

ตอบผลทนัที เพื่อใหแ้พทยส์ามารถใหก้ารวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งแม่นยาํ และใหก้ารรักษาผูป่้วยเร็ว

ท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหล้ดเวลาในการแพร่กระจายเช้ือ  



21 

 

 

3.5.1.6 การใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป่้วยท่ีมีอาการไอเร้ือรังในการป้องกนัการแพร่เช้ือ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสาํคญัเร่ืองสุขนิสยัในการปิดปากและจมูกทุกคร้ังท่ีไอ จาม ร่วมกบัการแจก

หนา้กากอนามยั หรือกระดาษทิชชู  

3.5.1.7 จดัสถานท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วยโดยเฉพาะบริเวณท่ีเส่ียงต่อการแพร่เช้ือ 

ควรมีลกัษณะดงัน้ี บริเวณท่ีผูป่้วยนัง่รอ ควรเป็นท่ีโล่ง มีการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ควรมีคลินิก

วณัโรคแยกออกจากผูป่้วยอ่ืนๆ และมีท่ีนัง่รอแยกต่างหากดว้ย ไม่ควรใหผู้ป่้วยอ่ืนๆ ท่ีเส่ียงต่อการ

ติดเช้ือและป่วยเป็นวณัโรค เช่น ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีผูป่้วยเดก็ ผา่นบริเวณท่ีจดัเตรียมสาํหรับผูป่้วยวณั

โรค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วยเสมหะบวก  ท่ีตึกผูป่้วยนอก ถา้มีผูป่้วยท่ีไอเร้ือรังเกิน 2 – 3 สปัดาห์ 

ซ่ึงสงสยัวา่อาจเป็นวณัโรค ถา้ไม่สามารถแยกจากผูป่้วยอ่ืนได ้กค็วรพจิารณาใหบ้ริการก่อนอยา่ง

ฉบัไว เพื่อลดความเส่ียงท่ีบุคลากร และ ผูป่้วยอ่ืนๆ ในการสมัผสัโรค  

3.5.1.8 การลดการสมัผสัเช้ือโรคในหอ้งชนัสูตร ควรพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี ควร

จาํกดัเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ท่ีจะเขา้ไปในหอ้งชนัสูตร บริเวณท่ีใหผู้ป่้วยเกบ็เสมหะ ไม่

ควรอยูใ่นหอ้งชนัสูตร  ควรมีช่องหนา้ต่างในการส่งตวัอยา่งเสมหะท่ีเหมาะสม  

3.5.1.9 การรักษาแบบผูป่้วยใน ควรจดัใหมี้หอ้งแยกผูป่้วยวณัโรคเสมหะบวก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วย MDR-TB ถา้ไม่สามารถจดัหอ้งแยกต่างหากได ้กค็วรแยกบริเวณใหอ้ยู่

ห่างจากผูป่้วยอ่ืนๆ และเม่ือผูป่้วยจะตอ้งออกจากหอ้งแยกเพื่อไปรับการตรวจวนิิจฉยัภายนอกหอ้ง 

กค็วรใหส้วม Surgical mask ควรแยกหอ้งจนกระทัง่ใหก้ารรักษาดว้ยระบบยาท่ีเหมาะสมอยา่งนอ้ย 

2 สปัดาห์ หรือเม่ือมีอาการดีข้ึน เช่นไม่มีอาการไอ เป็นตน้  

3.5.1.10 การใหค้วามรู้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีใหรู้้ถึง

ความเส่ียงของการป่วยเป็น วณัโรค อาการสงสยัวณัโรค การป้องกนัการรับเช้ือวณัโรคจากผูอ่ื้น 

 

3.5.2  การควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นการควบคุมสภาพแวดลอ้มใหป้ราศจากเช้ือวณั

โรคในอากาศ ซ่ึงมีวิธีการหลายอยา่ง โดยหลกัการบางอยา่งไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีียุง่ยาก

ซบัซอ้น และอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากนกั แต่วิธีการบางอยา่งท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

ชั้นสูงอาจเหมาะสาํหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีการใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วย จาํนวนมาก และ
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ตอ้งมีงบประมาณเพยีงพอ ดงันั้น จึงควรเลือกวิธีท่ีจาํเป็นและเหมาะสมกบัสถานบริการแต่ละแห่ง 

วิธีการต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี  

3.5.2.1 การถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย

ท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการถ่ายเทอากาศจากบริเวณท่ีมีผูป่้วยวณัโรค หรือโรคติดต่อของระบบทางเดิน

หายใจต่างๆ เช่น มีการถ่ายเทอากาศออกทางหนา้ต่างสู่ภายนอกอาคาร สถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการ

แพร่เช้ือ เช่น TB Clinic หรือ TB ward จึงควรมีหนา้ต่างท่ีอากาศภายในสามารถถ่ายเทสู่อากาศ

ภายนอกอาคารไดส้ะดวกและไม่ควรมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการถ่ายเท

อากาศสู่ภายนอก 

3.5.2.2 การใชอุ้ปกรณ์ระบายอากาศ เช่น มีพดัลมระบายอากาศท่ีหนา้ต่าง หรือใช้

อุปกรณ์ดูดอากาศออกภายนอก การกาํหนดทิศทางของลมมีความสาํคญั เพื่อใหอ้ากาศท่ีมีเช้ือ

ปนเป้ือนถูกดูดออกห่างจากผูค้นอ่ืนๆ การกาํหนดทิศทาง ตอ้งคาํนึงถึงวา่อากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ

ควรผา่นจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานไปยงัผูป่้วยแลว้ออกสู่ภายนอก บริเวณท่ีเป็นทางเขา้ของอากาศ

ควรอยูห่่างจากบริเวณท่ีดูดอากาศออก เพื่อหลีกเล่ียงการไหลกลบัของอากาศท่ีปนเป้ือนเช้ือวณัโรค 

3.5.2.3 การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยยีุง่ยากซบัซอ้น และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก 

ไดแ้ก่ การกรองอากาศเพื่อเอา Particles ท่ีมีเช้ือโรคออกไป เรียกวา่ High-Efficiency Particulate Air 

(HEPA) Filter หรือการฆ่าเช้ือดว้ยแสงอุลตรา ไวโอเลต (Ultraviolet Germicidal Irradiation – 

UVGI)  

3.5.2.4 เคร่ืองกรอง HEPA เป็นเคร่ืองกรองอากาศ โดยนาํอากาศท่ีมีเช้ือวณัโรค

ปนเป้ือนเขา้ไปในเคร่ืองกรองผา่นขบวนการทาํลายเช้ือวณัโรค และปล่อยอากาศท่ีสะอาดออกมาใช้

ใหม่ เหมาะสาํหรับหอ้งเลก็ๆ ท่ีมีบริเวณจาํกดัและอบัทึบ ท่ีไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติ

ได ้การติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศควรพิจารณาตามความเหมาะสม และตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

3.5.2.5 การใชแ้สงอุลตราไวโอเลตทาํลายเช้ือ (UVGI) จากการศึกษาพบวา่ เช้ือ

วณัโรคจะตายเม่ือถูกแสงอุลตราไวโอเลตท่ีนานเพยีงพอ จึงนาํมาใชใ้นการทาํลายเช้ือวณัโรค มี

ประโยชน์สาํหรับ Ward ขนาดใหญ่หรือบริเวณผูป่้วยนอกท่ีมีผูป่้วยจาํนวนมากๆ แต่เป็นวิธีท่ีตอ้ง
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เสียค่าใชจ่้ายสูง และส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ อาจเกิดผลขา้งเคียงข้ึนได ้เช่น การระคายเคืองต่อตาและ

ผวิหนงัของผูป่้วยและบุคลากรท่ีสมัผสัมากเกินไปได ้ดงันั้นควรระมดัระวงัในการนาํมาใช ้

3.5.3 การควบคุมป้องกนัระดับบุคคล การป้องกนัการติดเช้ือเฉพาะตวับุคคล เป็น

เพียงมาตรการเสริมจากการควบคุมดา้นการบริหารจดัการ และการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น 

ความสาํคญัและประสิทธิภาพของการป้องกนัเฉพาะตวับุคคลค่อนขา้งตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบั

มาตรการอ่ืนๆ และเป็นการป้องกนัการติดเช้ือด่านสุดทา้ย ซ่ึงไดป้ระโยชน์เฉพาะตวับุคคลเท่านั้น 

การใชอุ้ปกรณ์บางอยา่ง จึงแนะนาํใหใ้ชใ้นสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง เช่น ในหอ้งแยก

ของผูป่้วยวณัโรคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วย MDR-TB หอ้ง Bronchoscopy หอ้งผา่ตดัฉุกเฉินแก่

ผูป่้วยวณัโรคระยะแพร่เช้ือ เป็นตน้ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัการติดเช้ือเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่  

3.5.3.1  Surgical mask เป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือจากผูส้วมใส่ คือ 

ผูป่้วยวณัโรคไปสู่บุคคลรอบขา้ง โดยทาํใหเ้สมหะหรือนํ้าลายท่ีมีเช้ือวณัโรคติดอยูท่ี่Mask แต่ไม่

สามารถป้องกนัการรับเช้ือ ถา้ใหบุ้คลากรหรือญาติผูป่้วยสวมใส่ ดงันั้นจึงควรจดัหา Surgical mask 

ใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีสงสยั หรือรู้แน่ชดัวา่เป็นวณัโรค 

3.5.3.2 อุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัการรับเช้ือจากอากาศท่ีหายใจเขา้ไปโดยอุปกรณ์จะ

สามารถกรองช้ินส่วนเลก็ๆ ขนาด 1 ไมครอนได ้ เช่น HEPA mask, N.95 ซ่ึงแนะนาํใหใ้ชก้บั

บุคลากรในหอ้ง Bronchoscopy หรือหอ้ง Lab ท่ีตอ้งจดัการกบัเช้ือวณัโรค  

 

3.6 การเฝ้าระวงัการติดเช้ือและป่วยเป็นวณัโรค โดยบุคลากรสาธารณสุขบุคลากรทาง

การแพทย ์เป็นผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการรับเช้ือจากอากาศ ระหวา่งการปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมีการป้องกนั

ตนเองโดย  

3.6.1 มีความรู้เก่ียวกบัวณัโรค ลกัษณะการแพร่เช้ือ และแนวทางการป้องกนั 

3.6.2 บุคลากรท่ีกาํลงัเร่ิมทาํงาน ควรตรวจเช็คร่างกายวา่เป็นวณัโรคหรือไม่ ถา้ปกติดี

อาจตอ้งตรวจการติดเช้ือวณัโรค โดยถา้ผล Tuberculin เป็นบวก แสดงวา่เคยรับเช้ือวณัโรคและ

ร่างกายมีภูมิคุม้กนัวณัโรคแลว้ ใหเ้ฝ้าระวงัการป่วยเป็นวณัโรค และป้องกนัการรับเช้ือใหม่ ตรวจ

ร่างกายทุก 6 เดือน – 1 ปี ถา้ Tuberculin เป็นลบ อาจตรวจซํ้าหลงัจากนั้น 1 สปัดาห์ (Two step 

testing) ถา้คร้ังท่ี 2 เป็นบวก แสดงวา่เป็น Boosted reaction ดาํเนินการตามขอ้ 2.1 ถา้คร้ังท่ี 2 เป็น

ลบ แสดงวา่ยงัไม่เคยรับเช้ือวณัโรคและไม่มีภูมิคุม้กนั ใหเ้ฝ้าระวงั และทดสอบ Tuberculin ซํ้าอีก 6 

เดือน ถึง 1 ปี ถา้ผลภายหลงัเป็นบวก (Tuberculin conversion) แสดงวา่มีการรับเช้ือใหม่ในช่วง 6 
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เดือน ถึง 1 ปี ถา้ตรวจร่างกายแลว้ไม่พบการป่วยเป็นวณัโรค อาจพิจารณาใหย้าป้องกนัวณัโรค ตาม

ความเหมาะสมเฉพาะราย 

 

4. แนวคดิทฤษฏทีีใ่ช้ในการวจัิย 

4.1 แบบจําลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE – PROCEED Model)[26] 

   แบบจาํลอง(Model) การวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพมีมากมายและหลากหลาย แต่ท่ี

เป็นท่ีนิยมและประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปัจจุบนั คือ PRECEDE – 

PROCEED Model ซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดย Lawrence W. Green และ Marshall 

Krueter  แบบจาํลองดงักล่าวน้ีเป็นแบบจาํลองการวางแผน แต่กมี็นกัวชิาการและนกัปฏิบติัจาํนวน

ไม่นอ้ยนาํไปประยกุตเ์ป็นแบบจาํลองพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงผูท่ี้นาํแบบจาํลองน้ีไปใชเ้ป็น

แบบจาํลองพฤติกรรมสุขภาพจะตอ้งมีความชดัเจนในตวัแปรภายใตปั้จจยันาํ (Predisposing factor) 

วา่จะใชแ้นวคิดตามโครงสร้างทางจิตวิทยาอะไรมาวิเคราะห์สาเหตุทางพฤติกรรมสุขภาพ         

      PRECEDE– PROCEED Model  เป็นแบบจาํลองท่ีนาํมาประยกุตใ์ชว้างแผนและ

ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใชเ้ป็นกรอบใน

การวางแผนสุขศึกษาของอาสาสมคัรและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะนาํไปสู่การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคต่์อไป การเปล่ียนพฤติกรรมจะสมัพนัธ์กบัระดบัของการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้นผลสมัฤทธ์ิของงานสุขศึกษาจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการวินิจฉยั

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของประชากรเป้าหมายไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด  แบบจาํลองน้ีมี

ลกัษณะเป็นพหุปัจจยัร่วมกนัซ่ึงมีรากฐานมาจากสงัคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การ

บริหารและการศึกษา เช่น ปัญหาสุขภาพมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจยัจึงจะตอ้งไดรั้บการวินิจฉยั

อยา่งถูกตอ้งจึงจะสามารถกาํหนดกลวิธี/วธีิการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง โดยธรรมชาติแลว้ 

แบบจาํลอง PRECEDE สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายสถานท่ี เช่น สุขศึกษาในโรงเรียน 

สุขศึกษาสาํหรับผูป่้วย และสุขศึกษาในชุมชนเป็นตน้ PROCEED Model ไดถู้กผนวกเขา้มาร่วม

กบั PRECEDE ประมาณปี 1987 จากประสบการณ์ของ Green และKrueter  ท่ีไดรั้บปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และมูลนิธิ Kaiser  Family Foundation การผนวก

แบบจาํลองน้ีเขา้ไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพท่ีเพิ่มไปจากงานสุขศึกษา

ดั้งเดิมท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพท่ีพงึประสงค ์การวินิจฉยัดา้นการบริหารเป็นขั้นตอนทา้ยสุด
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ของ PROCEED ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีวิสยัทศัน์กวา้งไกลนอกจากกิจกรรมทางดา้นการศึกษา/สุข

ศึกษาแลว้ ยงัจะสามารถกา้วไปถึงความจาํเป็นเก่ียวกบัการปฏิบติัการทางการเมือง การจดัการ และ

เศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อระบบสังคม ส่ิงแวดลอ้ม จนถึงครรลองการดาํเนินชีวิตท่ีมีสุข (healthful 

lifestyles) และจะทาํใหมี้ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม มากยิง่ข้ึน  

          เป้าประสงคห์ลกัของ PRECEDE-PROCEED model จะใหค้วามสาํคญัท่ีผลลพัธ์ 

(outcomes) มากกวา่ปัจจยันาํเขา้ (inputs) ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการผลกัดนัใหผู้ว้างแผนพิจารณาผลลพัธ์

ท่ีตอ้งมาก่อนในการวางแผน แลว้จึงค่อยพิจารณาถอยหลงัไป วา่มีปัจจยัหรือสาเหตุผลลพัธ์

อะไรบา้งท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการวางแผน PRECEDE ประกอบดว้ย 5ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การวินิจฉยัดา้นสงัคม (Social Diagnosis) 

ระยะท่ี 2 การวินิจฉยัดา้นระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) 

ระยะท่ี 3 การวินิจฉยัดา้นพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม (Behavioral and Environmental Diagnosis) 

ระยะท่ี 4 การวินิจฉยัดา้นการศึกษา และการจดัองคก์ร / บริการ (Education and organizational 

Diagnosis) 

ระยะท่ี 5 การวินิจฉยัดา้นการบริหารและนโยบาย เป็นการวินิจฉยันโยบาย ทรัพยากร และ

สถานการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นสถานะขององคก์รซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาแผนงาน

โครงการสุขภาพ 

            นอกจากน้ี เพื่อประเมินวา่ เป้าประสงค/์วตัถุประสงคข์องแผนงานโครงการจะสอดรับกบั

นโยบายขององคก์รหรือไม่ สอดคลอ้งกบัระเบียบกฏเกณฑแ์ละพนัธกิจขององคก์รหรือไม่  

PROCEED  ประกอบดว้ย  4  ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 6 การดาํเนินงานตามแผน (Implementation) 

ระยะท่ี 7 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

ระยะท่ี 8 การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

ระยะท่ี 9 การประเมินผลลพัธ์ (Out-come Evaluation)    
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ระยะที่  1  การวนิิจฉัยด้านสังคม จุดมุ่งหมายของระยะน้ีเพื่อระบุบ่งช้ีและประเมินปัญหาดา้นสงัคม

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต(Quality of Life : Q O L) ของประชากร  เป้าหมายระยะน้ีจะช่วย

ใหผู้ว้างแผนเขา้ใจปัญหาดา้นสงัคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ผูบ้ริโภคบริการ นกัเรียน/

นกัศึกษา หรือชุมชนตามท่ีประชาชนมองเห็นปัญหาเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ปัญหาดา้นสงัคม

จะเช่ือมโยงไปถึงปัญหาดา้นสุขภาพซ่ึงจะนาํไปสู่การกาํหนดกิจกรรมสุขศึกษาได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ผลกระทบสาํคญัต่อชีวิต และคุณภาพชีวิตส่งผลต่อปัญหาดา้นสงัคมอยา่งไรบา้ง  วิธีการวินิจฉยัดา้น

สงัคมอาจจะดาํเนินการไดด้งัน้ี จดัเวทีชุมชน (Community Forums) การแสดงขอ้ตกลงร่วมใน

กลุ่ม (Nominal groups) การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus group) การสาํรวจ (Surveys) และการ

สมัภาษณ์ (Interviews) เป็นตน้ 

ระยะที่  2  การวนิิจฉัยด้านระบาดวทิยา การวินิจฉยัระยะน้ีจะช่วยใหผู้ว้างแผนพิจารณากาํหนด

ปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถระบุบ่งช้ีวา่มีปัจจยัดา้นพฤติกรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตจุดเนน้ของระยะน้ีกเ็พื่อจะระบุบ่งช้ีสาเหตุอนั

เน่ืองมาจากปัญหาดา้นสุขภาพและไม่ใช่ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี การ

อธิบายปัญหาสุขภาพจะช่วยกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาสุขภาพ และปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัคุณภาพชีวติ จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแผนงานโครงการ

และการใชท้รัพยากรกาํหนดความรับผดิชอบระหวา่งวิชาชีพ องคก์ร และหน่วยงานร่วมกนั

นอกจากน้ีการจดัอนัดบัความสาํคญัของปัญหากย็งัสามารถนาํไปใชก้าํหนดวตัถุประสงค ์และ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายของแผนงานไดอี้กดว้ย เช่นระบุผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีตอ้งการใหเ้กิด 

(What) และมากนอ้ยเพียงใด (How Much) ท่ีประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บและจะไดรั้บ

เม่ือไร (When) ตวัอยา่งขอ้มูลการวินิจฉยัดา้นระบาดวิทยา เช่น สถิติชีพ  จาํนวนปีท่ีสูญเสียไป 

เน่ืองจากเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (เทียบกบัอายขุยัเฉล่ียของประชากร ความพิการ ความชุกของความ

เจบ็ป่วย / เกิดโรค การตาย อุบติัการของโรค และการเจบ็ป่วย เป็นตน้)             

สรุป 

การวินิจฉยัในระยะท่ี 1 – 2  ช่วยใหส้ามารถกาํหนดเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการใหบ้รรลุภายหลงัการ

ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการแลว้  

ระยะที่ 3 การวนิิจฉัยด้านพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมในระยะน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีการระบุบ่งช้ีพฤติกรรม

สุขภาพและปัจจยัอ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบระเบียบ ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะท่ี 2  ในระยะน้ีอาจ

รวมถึงสาเหตุท่ีไม่ใช่พฤติกรรมดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถจะช่วยให้

เกิดปัญหาสุขภาพได ้เป็นตน้  แต่ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยพฤติกรรม ปัจจยัเหล่านั้นอาจรวมถึง
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พนัธุกรรม อาย ุเพศ และการเจบ็ป่วยท่ีเป็นอยูแ่ลว้  ดินฟ้าอากาศ  สถานประกอบการ  และความ

เพียงพอของการบริการสุขภาพ เป็นตน้  ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึง ในระยะน้ีกคื็อการจดัลาํดบั

ความสาํคญั ของสาเหตุพฤติกรรม ในประเดน็พฤติกรรมท่ีสาํคญั และความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนั้น ๆ  การวนิิจฉยัพฤติกรรมจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาสุขภาพ 

และคุณภาพชีวิตในแต่ละประเดน็ในระยะท่ี 2  ซ่ึงจะช่วยใหผู้ว้างแผนสามารถเลือกพฤติกรรม

เป้าหมายนาํมาวางแผนแกไ้ขปัญหาดว้ยการศึกษาไดโ้ดยสรุป การวินิจฉยัพฤติกรรมอะไรบา้งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพและปัญหาสงัคมท่ีไดร้ะบุบ่งช้ีไวใ้นระยะท่ี 1 – 2 การวินิจฉยัส่ิงแวดลอ้ม

เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมควบคู่ไป ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

ดว้ย  

ระยะที่ 4  การวนิิจฉัยด้านการศึกษา ระยะน้ีเป็นการประเมินสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุไว้

ในระยะท่ี 3  สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย 3 กลุ่มปัจจยั ดว้ยกนั คือ ปัจจยันาํ

(predisposing factors) ปัจจยัเอ้ือใหเ้กิดพฤติกรรม (enabling factors) ปัจจยัเสริมแรงใหเ้กิด

พฤติกรรมต่อเน่ือง (reinforcing factors) ประเดน็สาํคญัของระยะน้ีคือ การระบุบ่งช้ีสาเหตุของ

พฤติกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะเป็นกญุแจสาํคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การระบุบ่งช้ีจะตอ้ง

มองทั้งท่ีส่งผลทางบวกและลบต่อพฤติกรรม และลาํดบัความสาํคญัของแต่ละสาเหตุ และ

ความสามารถในการเปล่ียนแปลง วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจะตอ้ง

กาํหนดตามปัจจยัสาเหตุเหล่าน้ี  ดงันั้นจึงตอ้งฟันธงลงไปเลยวา่จะตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงปัจจยั

เหล่าน้ีเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งย ัง่ยนืโดยการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกิจกรรม 

และการดาํเนินการตามวตัถุประสงคกิ์จกรรมนั้น ๆ            

            ปัจจยันาํ หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคลหรือประชากรท่ีติดตวักบับุคคลเหล่านั้นมาก่อน

แลว้ เช่น ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ ฯลฯ             

           ปัจจยัเอ้ือ หมายถึง  คุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นกายภาพ และสงัคมวฒันธรรม 

ทกัษะส่วนบุคคล และหรือ ทรัพยากรท่ีจะช่วยเก้ือกลูใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์           

            ปัจจยัเสริมแรง หมายถึง รางวลัหรือผลตอบแทนหรือการไดรั้บการลงโทษ ภายหลงัท่ีได้

แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความมัน่คงของการเกิดพฤติกรรม การเสริมแรงจะ

ไดรั้บจากครอบครัว เพื่อน ครู  บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  หรือ ส่ือมวลชน เป็นตน้  

ระยะที่ 5   การวนิิจฉัย ด้านการบริหารและนโยบาย ในระยะน้ีจะมุ่งเนน้วินิจฉยัเก่ียวกบัการบริหาร

และการจดัองคก์รซ่ึงจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนก่อนดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวซ่ึ้งรวมถึงทรัพยากร
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ต่างๆ การจดัสรรงบประมาณ การกาํหนดตารางการปฏิบติังาน การจดัองคก์รและบุคลากรในการ

ปฏิบติังานตามแผนงานโครงการ การประสานงานกบัหน่วยงาน สถาบนัและชุมชน                 

                การวินิจฉยัดา้นบริหาร  เช่นการวิเคราะห์นโยบาย ทรัพยากร และสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง

จะมีผลต่อการพฒันาแผนงานโครงการสุขภาพ                         

               การวินิจฉยันโยบาย  เป็นการประเมินวา่เป้าประสงค ์วตัถุประสงคข์องแผนงานโครงการ

วา่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัภาระกิจ กฎระเบียบขององคก์รหรือไม่  

ระยะที่ 6 การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   ดาํเนินงานตามกลวิธี วิธีการและกิจกรรม โดย

ผูรั้บผดิชอบแต่ละเร่ืองและประเดน็ท่ีกาํหนดไวต้ามตารางการปฏิบติักิจกรรม  

ระยะที่  7 การประเมินผลกระบวนการ เป็นการประเมินกระบวนการท่ีใชใ้นการดาํเนินงานตาม

แผนงานโครงการ  

ระยะที่ 8 การประเมินผลกระทบ เป็นการวดัประสิทธิผลของแผนงานโครงการตามวตัถุประสงค์

ระยะสั้นท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปัจจยันาํ ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมแรง (predisposing, enabling 

and reinforcing factors) 

ระยะที่ 9 การประเมินผลลพัธ์สุดท้าย เป็นการประเมินผลรวบยอดของวตัถุประสงคท่ี์มีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนและประโยชน์ท่ีไดรั้บดา้นสุขภาพหรือคุณภาพชีวิต ซ่ึงอาจจะใชเ้วลานาน ผล

เหล่าน้ีจึงจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นปีๆ จึงจะสามารถประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได ้

4.2 Theoretical model self-protective behaviour at work  

เป็นรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการดูแลการความปลอดภยัของ

ตนเองในการทาํงาน ซ่ึง David M. Dejoy  ไดด้ดัแปลงมาจาก PRECEDE model 

(Predisposing,Reinforcing and Enabling Factors in Educational Diagnisis and Evaluation) ของ  

Green and colleagues [20]ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีการนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการหาปัจจยัป้องกนั

โรคและวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยระบุวา่พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากหลาย

ปัจจยัและการดาํเนินการเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ตอ้งวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม โดย

อาศยักระบวนการและวิธีการต่างๆ เพื่อวางแผนและกาํหนดกลวิธีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพ (Theoretical Model of 

Health Behavior) ซ่ึงสาระสาํคญัของทฤษฏีน้ีใชใ้นการอธิบายวา่ทาํไมมนุษยเ์ราถึงทาํ หรือไม่ทาํ
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ตนเองใหมี้ส่วนร่วมในการทาํใหสุ้ขภาพของเราดีข้ึนหรือมีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ซ่ึงทฤษฏีน้ีถูกดดัแปลงไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัและพฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวิต เช่น การรับวคัซีน การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั การสูบบุหร่ี การออกกาํลงักาย และการ

คาดเขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัใชค้ดักรอง กลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ เช่น คนอว้น 

คนท่ีมีความดนัโลหิตสูง  คนท่ีเส่ียงเป็นเบาหวาน เป็นตน้ 

รูปแบบทฤษฏีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงาน[15]ไดแ้บ่งปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมออกเป็น 3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัดา้นองคก์ร (Organizational factors) เป็นปัจจยัท่ีบุคคลนั้นไดรั้บสนบัสนุนจาก

องคก์ร ซ่ึงมีขอบเขตกวา้งมาก ตั้งแต่วฒันธรรมองคก์ร(Organization culture) เช่นการแบ่งปัน

ความคิดในการทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในท่ีทาํงานโดยผูท้าํงานเอง โดยการเผยแพร่คาํแนะนาํท่ีดี

จากบุคคลซ่ึงเคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นลกัษณะการสร้างสภาพความปลอดภยั (Safety 

Climate) ซ่ึงจะนาํไปสู่การออกนโยบาย หรือออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานในการทาํงานเป็นตน้ 

ซ่ึงปัจจยัดา้นองคก์รจะประกอบไปดว้ย การจดัการความคาดหวงั นโยบายการรับรองมาตรฐาน การ

สมคัรใจ นโยบายความปลอดภยั การอบรมใหค้วามรู้บุคลากร การไหส่ิ้งตอบแทนไม่วา่จะเป็น

ส่ิงของเช่น เงิน รางวลั หรือไม่ใช่ส่ิงของเช่น การชมเชย  

2.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยใหบุ้คคลมีการ

ปฏิบติักิจกรรมต่างๆไดง่้ายข้ึน ประกอบดว้ยทรัพยากรต่างๆเช่นอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุน

การป้องกนัการติดเช้ือ เช่นหนา้กาก N95 อ่างลา้งมือพร้อมผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ 

นอกจากนั้นยงัรวมถึงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีทาํงาน ไม่วา่จะเป็นหอ้ง Negative 

Pressure และระบบระบายอากาศของอาคารท่ีปฏิบติังาน  รวมทั้งความสามารถในการใชท้รัพยากร

นั้นๆดว้ย เช่น การหามาไดง่้าย (Availability) ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) การมีให ้

(Affordability) 

3.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual factors) เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลซ่ึงมีความ

แตกต่างกนัทั้งในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในความเส่ียงของการเกิดอนัตรายจากการทาํงาน ความ

เช่ือและทศันคติของแต่ละคน ประสบการณ์ทาํงานหรือการพบเจอเหตุการณ์ใดๆมาก่อน ความ

เขา้ใจในมาตรการการป้องกนัความปลอดภยัขององคก์ร และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่วนบุคคล 

เช่นจากเพื่อน จากคนรอบขา้งเป็นตน้ 
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 นโยบายการควบคุมการติดเช้ือแบบดั้งเดิมไดมุ่้งไปท่ีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม คือควบคุม

ทางวิศวกรรม เคร่ืองมือในการป้องกนัตนเอง แต่จากการประสบความสาํเร็จในการป้องกนัตนเอง

ของบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome SARS ในปี 2003[15] ทาํ

ใหท้ราบวา่ปัจจยัดา้นองคก์รและปัจจยัดา้นบุคคล กมี็ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองซ่ึงควรให้

ความสาํคญัเช่นกนั โดยพบวา่ปัจจยัดา้นองคก์ร เช่นการทาํสภาพการทาํงานใหป้ลอดภยั (Safety 

Climate) มีความสมัพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของคนทาํงานจนถึง

การป้องกนัระดบัสากล (universal precautions) น้ีคือเหตุการณ์หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การอบรมให้

ความรู้ สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานได ้

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 ความเส่ียงและปัจจัยในการติดเช้ือวณัโรคของบุคลากรทีท่าํงานในโรงพยาบาล 

O.Kilinc และคณะ[7]ไดศึ้กษาความเส่ียงในการเป็นวณัโรคของคนท่ีทาํงานในโรงพยาบาล 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล  พบวา่บุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาลมี

อตัราความเส่ียงในการเป็นวณัโรคสูงกวา่ประชาชนทัว่ไปถึง 3 เท่า ผูท่ี้ทาํงานในแผนกโรคทรวงอก

มีความเส่ียงในการเป็นวณัโรคมากกวา่แผนกอ่ืน และพยาบาลมีความเส่ียงในการเป็นวณัโรค

มากกวา่แพทย ์ 

ดารารัตน์ ดาํรงกลุชาติ[27]ศึกษาความชุกของการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรทางการ

พยาบาล และลกัษณะของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีติดเช้ือวณัโรค โดยกลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากร

ทางการพยาบาลจาํนวน 274 คน ประกอบดว้ยพยาบาลวชิาชีพ พยาบาลเทคนิคและผูช่้วยพยาบาล  

ตรวจหาเช้ือวณัโรคในบุคลากรทางการพยาบาล โดยการทดสอบทูเบอร์คูลินทางผวิหนงั ร่วมกบั

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ความ

ชุกของการติดเช้ือวณัโรคในกลุ่มตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 75.5 โดยผูช่้วยพยาบาลมีการติดเช้ือสูงสุด 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติังานในแผนกวิสญัญีมีความชุกของการติดเช้ือสูงสุด ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีพบวา่มีความสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือวณัโรคคือ การเคยไดรั้บวคัซีน บีซีจี การปฏิบติังานใน

โรงพยาบาลมากกวา่ 5 ปี การมีประวติัสมัผสัวณัโรคจากเพื่อนร่วมงาน และการเคยทาํหรือช่วย

แพทยใ์นการใส่ท่อหลอดลมคอในผูป่้วยวณัโรคและการเคยดมยาสลบใหก้บัผูป่้วยวณัโรค 
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จรัส โชคสุวรรณกิจ[10] ไดศึ้กษาอตัราชุกและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398 คนจากบุคลากรทั้งหมด 1592 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

เกบ็ขอ้มูล ใชก้ารทดสอบทูเบอร์คูลิน โดยวิธี Mantoux เพื่อหาอตัราการติดเช้ือวณัโรค พบวา่อตัรา

การติดเช้ือวณัโรคเท่ากบัร้อยละ 71 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดเช้ือ คือสถานท่ีปฏิบติังาน การสมัผสั

กบัผูป่้วยวณัโรคในหนา้ท่ี ระยะเวลาทาํงานตั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไป และปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบั

การติดเช้ือในบุคลากรโรงพยาบาลไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน การสมัผสักบัผูป่้วยวณั

โรคนอกหนา้ท่ีงานและรอยแผลเป็นบีซีจี 

ทองปาน เงือกงาม[11] ทาํการศึกษาความชุกของการติดเช้ือและลกัษณะการกระจายของ

การติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

โรงพยาบาล จาํนวน 414 คน  โดยการทดสอบทูเบอร์คูลินทางผวิหนงัร่วมกบัการถ่ายภาพรังสีทรวง

อก ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ผลการศึกษาวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความชุก

ของการติดเช้ือวณัโรคร้อยละ 75.6 โดยปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือวณัโรคในกลุ่มตวัอยา่ง

คือ การมีเพื่อนร่วมงานป่วยเป็นวณัโรค (p<0.01) การปฏิบติังานท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วยเป็นหลกั 

(p<0.05) และการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีมีการดูแลผูป่้วยโรคเอดส์ (p<0.05) การวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็น

ความเส่ียงของการติดเช้ือและการป่วยเป็นวณัโรคของบุคลากรแต่ละกลุ่มท่ีปฏิบติังานใน

โรงพยาบาล ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการดูแลสุขภาพบุคลากรและกาํหนดเป็นนโยบายหน่ึง

ในแผนงานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

พวงเพชร วฒิุคุณาภรณ์ [28] ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของระบบการ

ระบายอากาศกบัความเส่ียงของการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การสาํรวจและการวดัส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาวจิยั

พบวา่ประสิทธิภาพของระบบการระบายอากาศ จาํนวนผูป่้วยวณัโรคไม่มีความสมัพนัธ์กบัความ

เส่ียงของการติดเช้ือวณัโรคในหอผูป่้วย ซ่ึงวดัโดย ประวติัการเป็นวณัโรคในบุคลากรทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

Irma Casasและคณะ [12]ไดศึ้กษาการไดรั้บเช้ือวณัโรคในผูท่ี้ทาํงานในโรงพยาบาลในช่วง

ระยะเวลา 20 ปีและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการติดเช้ือ โดยศึกษาใน
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บุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาล Germans Trias I Pujol (HGTiP) ตั้งแต่ปี คศ. 1988-2007 โดยใช้

วิธี tuberculin test ทดสอบวา่ไดรั้บเช้ือหรือไม่ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ จากตวัอยา่งจาํนวน 2179 คน มีผูติ้ด

เช้ือวณัโรคคือไดผ้ลการทดสอบ tuberculin test เป็นบวก เฉล่ียใน 20 ปี คือร้อยละ 25.7 โดยในช่วง

ปีแรก (ค.ศ.1998-1992) มีอตัราผูท่ี้ติดเช้ือวณัโรคสูงสุดคือเฉล่ียร้อยละ 44.2 แต่ในช่วงปีหลงั (ค.ศ.

2003-2007) มีผูติ้ดเช้ือเฉล่ียนอ้ยลงคือร้อยละ 15.8 และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือวณัโรค

ไดแ้ก่ เพศหญิง (32.6%) ประวติัการไดรั้บวคัซีน BCG (41.4%) และช่วงอายมุากกวา่ 35 ปี (43%) 

Anoop Mathew และคณะ[9]ไดศึ้กษาปัจจยัเส่ียงในการติดเช้ือวณัโรคในบุคลกร

สาธารณสุขทางตอนใตข้องประเทศอินเดีย โดยศึกษาแบบ nested case-control ในโรงพยาบาลท่ี

เป็นโรงเรียนแพทยร์ะดบัตติยภูมิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบุคลกรสาธารณสุข จาํนวน 101 

คน  ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีป่วยเป็นวณัโรค และกลุ่มควบคุมจาํนวนเท่ากนัแต่ไม่ป่วยเป็นวณัโรค 

ทั้งหมดไดจ้ากการสุ่มจากประชากรจาํนวน 6003 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

ขอ้มูล ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงในการไดรั้บเช้ือวณัโรคไดแ้ก่ 

คนท่ีมีดชันีมวลกาย (Body Mass Index:BMI) นอ้ยกวา่ 19 kg/m2 ความถ่ีของการสมัผสัผูป่้วยวณั

โรค ผูท่ี้ทาํงานในหอผูป่้วยอายรุกรรมและในหอ้งปฏิบติัการในการตรวจเช้ือโรค 

 

5.2 การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือของบุคลากรทีท่าํงานในโรงพยาบาล 

พิมพาภรณ์ กลัน่กล่ิน[29] ไดศึ้กษาการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือวณัโรคใน

โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

ประชากรท่ีศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 579 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เกบ็ขอ้มูล ผลการศึกษาวิจยัพบวา่การปฏิบติัในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือวณัโรคใน

โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาลท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดคือ การวินิจฉยัวณัโรคไดเ้ร็วและใหก้ารรักษา

โดยทนัที ส่วนการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุดคือการเฝ้าระวงัการติดเช้ือวณัโรคในโรงพยาบาล 

ชมพนุูช สุภาพวานิช [30]ไดศึ้กษาการจดัการป้องกนัและควบคุม การติดเช้ือวณัโรคใน

โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหน่ึง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ผลการศึกษาวจิยั
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พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ทราบนโยบายและมีการปฏิบติัตามนโยบาย มีบุคลากรร้อยละ 

50 ท่ีสวม particulate respirator เป็นประจาํในการดูแลผูป่้วยวณัโรค ในเร่ืองความรู้และการปฏิบติั

เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมวณัโรค บุคลากรร้อยละ 50 และ 59 ตามลาํดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

David M. Dejoy และคณะ[15]ไดท้าํการศึกษาถึงความสาํเร็จการป้องกนัตนเองของ

บุคลากรทางการแพทยใ์นหลายๆประเทศจากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ใน

ปีพ.ศ. 2546 โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมใน 5 ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ Medline EMBASE CINAHL 

Web of Science และ OSHROM ยอ้นหลงัไป 15 ปี พบวา่ ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้นบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองของบุคลากรทางการแพทยจ์าก

โรค SARS 

เกษฏาภรณ์ ขวญัทะเล[13] ไดศึ้กษาพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการ

ทาํงาน ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาผลการ

ศึกษาวจิยัพบวา่ ร้อยละ 49.2 ของบุคลากรทางการพยาบาลมีพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรคในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีพฤติกรรมในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ี

เหมาะสม ดา้นการแยกผูป่้วยและป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือแพร่กระจายอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ี

พฤติกรรมในดา้นการมีสุขอนามยัและสุขาภิบาลท่ีดีอยูใ่นระดบัสูง และพบวา่ทศันคติ ความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองในการปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากท่ีทาํงาน การรับรู้

ของบุคลากรเก่ียวกบัการเขา้ถึงขอ้มูล วสัดุอุปกรณ์และการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีทางโรงพยาบาล

จดัไวเ้พื่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค และการสนบัสนุนและการไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื่อน

ร่วมงานและหวัหนา้งานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

กิตติพร ประชาศรัยสรเดชและคณะ[31] ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ พฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือ ขณะฝึกปฏิบติังานในหอ้งคลอดของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี ชลบุรี พบวา่นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 มีความรู้ในการป้องกนัการติดเช้ือขณะฝึกปฏิบติังาน

ในหอ้งคลอดมากท่ีสุดคือเร่ืองการลา้งมือก่อนทาํคลอด โดยตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 81.10 มี

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือขณะฝึกปฏิบติังานในหอ้งคลอดอยูใ่นระดบัสูง ความรู้ในการ

ป้องกนัการติดเช้ือขณะฝึกปฏิบติังานในหอ้งคลอดมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบั
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พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือขณะฝึกปฏิบติังานในหอ้งคลอดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 

.233, p < .05) 

 

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือวณัโรคของบุคลากรทีท่าํงาน

ในโรงพยาบาล 

พิมพาภรณ์ กลัน่กล่ิน[29] ไดศึ้กษาการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือวณัโรคใน

โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ พบปัญหาและอุปสรรคใน

การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือวณัโรคคือ มีปัญหาดา้นการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการป้องกนัการติดเช้ือ และปัญหาดา้น

นโยบายและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

ดารารัตน์ ดาํรงกลุชาติ[27]ศึกษาความชุกของการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรทางการ

พยาบาล และลกัษณะของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีติดเช้ือวณัโรค พบปัญหาอุปสรรคในการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในในบุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาลไดแ้ก่ การไม่มีหอ้งแยก การระบาย

อากาศในหน่วยงานไม่ดี ผา้ปิดปากจมูกมีไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ และการไดรั้บขอ้มูล

หรือความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคนอ้ย 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 1.รูปแบบการศึกษา 

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบ Cross-sectional  โดยใชว้ิจยัเชิง

สาํรวจ (Survey Research) และวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ส่งทางไปรษณีย ์(Mailed 

Questionnaire) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ เภสชักรหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาใหผู้ป่้วยวณัโรคโดยมี

ปฏิสมัพนัธ์ เช่นแนะนาํการกินยา  พดูคุย ซกัถามกบัผูป่้วยวณัโรคโดยตรงมากท่ีสุดในรอบ 1 เดือน

ท่ีผา่นมา ในโรงพยาบาลสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีจาํนวน 827 แห่ง 

[19]ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชุน 

เกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ.2557 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวจิยัน้ีไดค้าํนวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน [32] 

        n  = ขนาดตวัอยา่ง 

        N = ขนาดของประชากร 

        e2 = ความคลาดเคล่ือน 

โดยยอมใหมี้การผดิพลาดได ้5% และตอ้งการความเช่ือถือได ้95% สามารถคาํนวณจาํนวนตวัอยา่ง

ไดด้งัน้ี 

 

 

n  =     N 

        1+Ne2 

n =   827                     = 269.60  = 270 ราย 

     1+827(0.05)2 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีมีลกัษณะการวจิยัคลา้ยกนั คือเป็นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละรอ

การตอบกลบัในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรงานเภสชักรรมโรงพยาบาลพบวา่มีอตัราการตอบกลบั

ประมาณ 40% [33] ดงันั้นจึงตอ้งสาํรองจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งเกบ็ขอ้มูลจริงเพิ่มเป็น 675 ราย  

วธีิการสุ่มตัวอย่าง ทาํการสุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling) โดยแจกแจงแบ่งสดัส่วน

จาํนวนตวัอยา่งตามจาํนวนของขนาดโรงพยาบาลดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1จาํนวนตวัอยา่งตามจาํนวนของขนาดโรงพยาบาล 

ขนาดโรงพยาบาล จาํนวนโรงพยาบาล จาํนวนตวัอยา่ง 

โรงพยาบาลศูนย ์ 25 21 

โรงพยาบาลทัว่ไป 70 57 

โรงพยาบาลชุมชน 732 597 

รวม 827 675 

 

ขั้นตอนที ่2ใชว้ิธี Simple Random Sampling โดยการจบัฉลากรายช่ือโรงพยาบาลตวัอยา่ง

จากประชากรของโรงพยาบาลแต่ละขนาดใหค้รบจาํนวนตามท่ีคาํนวณได ้

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง

และตรวจสอบแบบสอบถามดงัน้ี 

1. สร้างแบบสอบถามโดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy และจากการสมัภาษณ์เภสชักรผูรั้บผดิชอบคลินิกวณัโรค

และการศึกษาดูงานในคลินิกวณัโรคของโรงพยาบาลสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง
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สาธารณสุข จาํนวน 3 แห่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย ์ราชบุรีแทนตวัอยา่งโรงพยาบาลศูนย ์

โรงพยาบาลดาํเนินสะดวกแทนตวัอยา่งโรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลเจด็เสมียนแทน

โรงพยาบาลชุมชน 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตาม

เน้ือหา (Content Validation) จาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจริญ ตรีศกัด์ิ  

2) เภสชักรหญิง อาจารย ์ดร.นนัทลกัษณ์ สถาพรนานนท ์

3) แพทยห์ญิงชนจนัทร์ เพชรรัตน์ 

3. ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แลว้จดัพิมพ ์แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try-out) 

กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเราตอ้งการเกบ็ขอ้มูลจริง คือบุคลากรผูส่้ง

มอบยาวณัโรคในโรงพยาบาลของรัฐบาล ท่ีไม่ไดส้งักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย ์โดยมี

จาํนวนตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 36 รายจากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 40 ฉบบั เกบ็ขอ้มูลในช่วง

เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556-มกราคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเม่ือนาํขอ้มูลท่ีเกบ็ไดม้าวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แบบสอบถาม โดยวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามในขอ้คาํถามท่ีเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale )  เม่ือวิเคราะห์รายขอ้กพ็บวา่ไม่มีขอ้ใดท่ีค่าความเช่ือมัน่ตํ่ากวา่ 

0.8 เลย เม่ือแยกเป็นแต่ละปัจจยัพบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8308 ปัจจยั

ดา้นองคก์รไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8692 ปัจจยัดา้นบุคคลไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8534 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8713 และค่าความเช่ือมัน่

โดยรวมเท่ากบั 0.8467 และซ่ึงนบัวา่เป็นค่าท่ีมีความเหมาะสมและยอมรับไดไ้ม่ตอ้งแกไ้ขใดๆ  

แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบและนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยส่วน

ต่างๆ ดงัน้ี 

 คาํช้ีแจง กล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการศึกษา คุณสมบติัของผูต้อบ

แบบสอบถาม และระบุขอ้ความ “หากท่านไม่สมคัรใจใหข้อ้มูล ท่านสามารถส่งแบบสอบถามน้ี 

กลบัไปยงัผูว้จิยัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใหข้อ้มูลใดๆ” 
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แบบสอบถามส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่งจาํนวน 20 ขอ้ โดยเป็นลกัษณะขอ้

คาํถามใหเ้ลือกตอบ จาํนวน 13 ขอ้ และเติมคาํตอบในขอ้คาํถามแบบปลายเปิดจาํนวน 7 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที ่2 เก่ียวกบั ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นบุคคล

และพฤติกรรมการป้องกนัเช้ือวณัโรค โดยใชก้ารวดัแบบ Likert Scale มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 ปัจจัยด้านองค์กร มีขอ้คาํถามจาํนวน 8 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดบั การตอบแบบสอบถามใหต้อบตรงกบัความรับรู้มากท่ีสุด โดย

แบบสอบถามเป็นปรนยัเลือกตอบจากตวัเลือก คือ ใช่ ไม่ทราบ ไม่ใช่ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี[13] 

  ใช่   ไดค้ะแนน    3 

ไม่ทราบ  ไดค้ะแนน 2 

ไม่ใช่   ไดค้ะแนน 1 

การแปลผลคะแนนการจดัการดา้นองคก์ารต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ใชเ้กณฑ์

การแบ่งกลุ่มของ เลวินและรูบิน [34]ดงันั้นคะแนนแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.66  หมายถึงการจดัการดา้นองคก์รต่อการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัตํ่า 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.67– 2.33  หมายถึงการจดัการดา้นองคก์รต่อการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.34 –  3.00 หมายถึงการจดัการดา้นองคก์รต่อการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง 

อนัตรภาคชั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

     จาํนวนกลุ่ม  

    =  3-1   = 0.66 
            3 
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 2.2 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดบั การตอบแบบสอบถามใหต้อบตรงกบัความรับรู้มากท่ีสุด โดย

แบบสอบถามเป็นปรนยัเลือกตอบจากตวัเลือก คือ ใช่ ไม่ทราบ ไม่ใช่ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี[13] 

 

ใช่   ไดค้ะแนน    3 

ไม่ทราบ  ไดค้ะแนน 2 

ไม่ใช่   ไดค้ะแนน 1 

การแปลผลคะแนนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ใชเ้กณฑ์

การแบ่งกลุ่มของ เลวินและรูบิน [34]ดงันั้นคะแนนแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1 .00– 1.66 หมายถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัตํ่า 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.67– 2.33  หมายถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.34 –  3.00 หมายถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง 

 

 2.3 ปัจจัยด้านบุคคล มีขอ้คาํถามจาํนวน 9 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั การตอบแบบสอบถามใหต้อบตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

โดยแบบสอบถามเป็นปรนยัเลือกตอบจากตวัเลือก คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

อนัตรภาคชั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

     จาํนวนกลุ่ม  

    =  3-1   = 0.66 
            3 
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        ข้อความทางบวก   ข้อความทางลบ 

เห็นด้วยอย่างยิง่   ไดค้ะแนน  5  1 

เห็นด้วย   ไดค้ะแนน  4  2 

ไม่แน่ใจ    ไดค้ะแนน  3  3  

ไม่เห็นด้วย  ไดค้ะแนน  2  4  

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  ไดค้ะแนน  1  5 

การแปลผลคะแนนปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใชเ้กณฑก์าร

แบ่งกลุ่มของ เลวินและรูบิน [34]ดงันั้นคะแนนแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 –2.33  หมายถึงปัจจยัดา้นบุคคลในการป้องกนัการติดเช้ือ

อยูใ่นระดบัตํ่า 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.34 – 3.67 หมายถึงปัจจยัดา้นบุคคลในการป้องกนัการติดเช้ือ

อยูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.68 – 5.00 หมายถึงปัจจยัดา้นบุคคลในการป้องกนัการติดเช้ือ

อยูใ่นระดบัสูง 

 

 2.4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมในการป้องกนัการตดิเช้ือวณัโรค มีขอ้คาํถามจาํนวน 7 

ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบจากตวัเลือก 4 ตวัเลือกคือ ปฏิบติัทุกคร้ัง(100%) ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง(>50%) ปฏิบติับางคร้ัง(<50%) และไม่เคยปฏิบติั(0%) 

ปฏิบติัทุกคร้ัง(100%)    ไดค้ะแนน    3 

ปฏิบติับ่อยคร้ัง(>50%) และปฏิบติับางคร้ัง(<50%) ไดค้ะแนน 2 

ไม่เคยปฏิบติั(0%)    ไดค้ะแนน 1 

อนัตรภาคชั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

     จาํนวนกลุ่ม  

    =  5-1   = 1.33 
            3 
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การแปลผลคะแนนพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ใชเ้กณฑก์ารแบ่งกลุ่ม

ของ เลวินและรูบิน [34]ดงันั้นคะแนนแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี  

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1 .00– 1.66 หมายถึงมีพฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัตํ่า 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.67– 2.33  หมายถึงมีพฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.34 –  3.00 หมายถึงมีพฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง 

 

4. วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัขออนุญาตทาํการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์คณะ

เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2556 เอกสารรับรอง

เลขท่ี 4/2556 

 2. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงหวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมในโรงพยาบาลท่ีถูกสุ่มเลือกมาเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ์

ใหห้วัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรมเป็นผูค้ดัเลือกเภสชักรหรือเจา้หนา้ท่ี เพยีง 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูส่้งมอบยา

ใหผู้ป่้วยวณัโรคโดยมีปฏิสมัพนัธ์ เช่น แนะนาํการกินยา ซกัถาม พดูคุย กบัผูป่้วยวณัโรคโดยตรง 

มากท่ีสุดในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา เป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง เกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์ -เมษายน พ.ศ. 2557 โดยส่งแบบสอบถามรอบเดียว ไม่มีการทวงถามซํ้า 

 

 

อนัตรภาคชั้น   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

     จาํนวนกลุ่ม  

    =  3-1   = 0.66 
            3 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัสาํรวจความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ตรวจใหค้ะแนนและลงรหสัขอ้มูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีดงัน้ี 

1. แบบสอบถาม ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์  

ตารางท่ี 3.2 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 

ขอ้คาํถาม 

สถิติท่ีใช ้

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อาย ุ    

เพศ    

ระดบัการศึกษา    

นํ้าหนกั ส่วนสูง    

ค่า BMI (จากการคาํนวณ)    

โรคประจาํตวั    
ประวติัการไดรั้บวคัซีน BCG    
การตรวจทูเบอร์คูลิน    
ผลการตรวจทูเบอร์คูลิน    
ตาํแหน่งงาน    
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
การอบรมเก่ียวกบัวณัโรค    
ประวติัการป่วยเป็นวณัโรค    
ขนาดโรงพยาบาล    
จาํนวนผูป่้วยท่ีใหบ้ริการต่อเดือน    
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ตารางท่ี 3.2 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 

สถิติท่ีใช ้

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จาํนวนชัว่โมงท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคต่อเดือน    
ประวติัการป่วยเป็นวณัโรคของเจา้หนา้ท่ีใน

หน่วยงาน 
   

ประวติัการเจา้หนา้ท่ีท่ีป่วยเป็นวณัโรคเคยใหบ้ริการ

ผูป่้วยวณัโรคหรือไม่ 
   

ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคของ

หน่วยงานท่าน 
   

ระบบบริหารงานบุคคล ในการทาํหนา้ท่ีส่งมอบยา

วณัโรค ของหน่วยงาน 
   

  

2. แบบสอบถามส่วนที ่2 หลงัการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ใช้

สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าฐานนิยม ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติอา้งอิง Chi-

Square วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่างๆ กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรค 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคใน

บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคในบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาใหผู้ป่้วยวณัโรคโดยมีปฏิสมัพนัธ์ เช่นแนะนาํการใชย้า  

พดูคุย ซกัถามกบัผูป่้วยวณัโรค ในโรงพยาบาลสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไปและ

โรงพยาบาลชุมชน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทางไปรษณีย ์มีจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอบกลบัทั้งส้ิน 

351 ฉบบั จากทั้งหมด 675 ฉบบั คิดเป็นร้อยละการตอบกลบั เท่ากบั 52.0 ผลของงานวิจยันาํเสนอ

แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลการบริการส่งมอบยาวณัโรค 

ส่วนที ่2 ปัจจยัดา้นต่างๆและ พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคไดแ้ก่ 

- ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- ปัจจยัดา้นองคก์ร 

- ปัจจยัดา้นบุคคล 

- พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ส่วนที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

อาย ุ(n = 344) 

- นอ้ยกวา่ 30 

-  อาย ุ30-39 ปี 

- อาย ุ40-49 ปี 

- อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 

 

63 

214 

64 

3 

 

18.3 

61.0 

18.2 

0.9 

ค่าเฉล่ีย 34.81 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.87 

Min = 23   Max = 53 

เพศ (n = 350) 

-  หญิง 

- ชาย 

 

258 

92 

 

73.5 

26.2 

 

ระดบัการศึกษา (n = 351) 

- อนุปริญญา 

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 

13 

268 

70 

 

3.7 

76.4 

19.9 

 

นํ้าหนกั (n = 345) 

 ส่วนสูง (n = 345) 
  

ค่าเฉล่ีย 56.90 , ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

14.10 

ค่าเฉล่ีย 160.19, ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

26.56 

ค่า BMI (n = 345) 

- ผอม (BMI<18.5) 

- ปกติ(BMI = 18.5-22.9) 

- อว้น (BMI>22.9) 

 

48 

199 

98 

 

13.9 

57.7 

28.4 

ค่าเฉล่ีย 21.73 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.00 

โรคประจาํตวั (n = 350) 

- มี 

- ไม่มี 

 

42 

308 

 

12.3 

87.7 

โรคประจาํตวัพบมาก

ท่ีสุดคือ ภมิูแพอ้ากาศ 18 

ราย 

ประวติัการไดรั้บวคัซีน BCG (n = 349) 

- เคยได ้

- ไม่เคยได ้

- ไม่แน่ใจ 

 

240 

14 

95 

 

68.8 

4.0 

27.2 
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ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

การตรวจทูเบอร์คูลิน (n = 350) 

- เคยตรวจ 

- ไม่เคยตรวจ 

- ไม่แน่ใจ 

 

41 

279 

30 

 

11.7 

79.7 

8.6 

 

ผลการตรวจทูเบอร์คูลิน ( n =41) 

- ผลบวก (มีเช้ือ) 

- ผลลบ (ไม่มีเช้ือ) 

- จาํไม่ได ้

 

10 

27 

4 

 

24.4 

65.9 

9.8 

  

 

 

ตาํแหน่งงาน (n = 350) 

- เภสัชกร 

- เจา้พนกังานเภสัชกรรม 

- พยาบาล 

- อ่ืนๆ 

 

333 

2 

7 

8 

 

95.1 

0.6 

2.0 

2.3 

 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (n = 351)   

ค่าเฉล่ีย 5.33 ปี,ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.47 

Max = 25 ปี, Min = 1 ปี 

การอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรค (n = 349) 

- เคย 

- ไม่เคย 

 

171 

178 

 

49.0 

51.0 

จาํนวนคร้ังท่ีเคยอบรม

เฉล่ียอยูท่ี่ 1.14 คร้ัง 

Max = 15 

ประวติัการป่วยเป็นวณัโรค (n = 349) 

- เคย 

- ไม่เคย 

 

6 

343 

 

1.7 

98.3 

 

ขนาดโรงพยาบาล (n = 351) 

- โรงพยาบาลชุมชน 

- โรงพยาบาลทัว่ไป 

- โรงพยาบาลศนูย ์

 

297 

37 

17 

 

84.6 

10.5 

4.8 

 

ตอบกลบั ร้อยละ 49.8 

ตอบกลบั ร้อยละ 64.9 

ตอบกลบั ร้อยละ 80.6 

 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 ราย ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่งช่วง 30-39 ปี (ร้อยละ 61.0) 

โดยอายคุ่าเฉล่ียเท่ากบั 34.81 ปี เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อย

ละ76.4) มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัปกติ คืออยูใ่นช่วง 18.5-22.9 (ร้อยละ 57.7) ไม่มีโรค

ประจาํตวั (ร้อยละ 87.7) สาํหรับผูท่ี้มีโรคประจาํตวั โรคประจาํตวัท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นโรคภูมิแพ้

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
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อากาศ เคยไดรั้บวคัซีน BCG (ร้อยละ 68.8) ไม่เคยตรวจทูเบอร์คูลิน (ร้อยละ 79.7) สาํหรับผูท่ี้เคย

ตรวจทูเบอร์คูลิน พบวา่ส่วนใหญ่ไดผ้ลเป็นลบหรือไม่มีเช้ือ (ร้อยละ 65.9)  

ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งเภสชักร(ร้อยละ 95.1) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการปฏิบติังานใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคอยูท่ี่ 5.33 ปี ระยะเวลาการปฏิบติังาน

สูงสุด  25 ปี นอ้ยสุด 1 ปี ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองหลกัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจาก

การใหบ้ริการทางการแพทย ์(ร้อยละ 51.0) สาํหรับผูท่ี้เคยผา่นการอบรม มีจาํนวนคร้ังเฉล่ียท่ีเคย

ไดรั้บการอบรม 1.14 คร้ัง ส่วนใหญ่ไม่เคยป่วยเป็นวณัโรค (ร้อยละ 98.3)  

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

จาํนวนผูป่้วยท่ีใหบ้ริการต่อเดือน (n = 351)   

ค่าเฉล่ีย 43.21,ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

61.10 

จาํนวนชัว่โมงท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคต่อเดือน  

(n = 351) 
  

ค่าเฉล่ีย 17.08,ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

34.02 

ประวติัการป่วยเป็นวณัโรคของเจา้หนา้ท่ี (n = 343) 

- มี 

- ไม่มี 

- ไม่ทราบ 

 

143 

184 

16 

 

41.7 

53.6 

4.7 

 

เจา้หนา้ท่ีท่ีป่วยเป็นวณัโรคเคยจ่ายยาวณัโรค (n = 141) 

- เคย 

- ไม่เคย 

- ไม่แน่ใจ 

 

39 

87 

15 

 

27.7 

61.7 

10.6 

 

ลกัษณะการใหบ้ริการ (n = 343) 

- แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ 

- จ่ายร่วมกบัยาอ่ืน 

- แยกช่องจ่ายยา 

- อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แยกหอ้งจ่ายเฉพาะในระยะแพร่เช้ือ ใน

ระยะท่ีไม่แพร่เช้ือแลว้ จ่ายร่วมกบัผูป่้วยโรคอ่ืนๆ 

 

278 

42 

11 

12 

 

81.1 

12.2 

3.2 

3.5 
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ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

ระบบบริหารบุคคล (n = 342) 

- เจา้หนา้ท่ี 1 คนจ่ายยาคนเดียว 

- เจา้หนา้ท่ีมากกวา่ 1 คน สลบักนัจ่ายยา 

- ทุกคนหมุนเวยีนกนัจ่ายยา 

 

200 

81 

61 

 

58.5 

23.7 

17.8 

 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค จาํนวนผูป่้วยวณัโรคท่ีใหบ้ริการเฉล่ีย 43 

ราย/ เดือน จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 16.59 ชัว่โมง/ เดือน พบโรงพยาบาลท่ี

มีเจา้หนา้ท่ีเคยป่วยดว้ยวณัโรคร้อยละ 41.7 โดยในจาํนวนนั้นเคยเป็นผูส่้งมอบยาวณัโรคมาก่อน

ร้อยละ 27.7 มีการแยกบริเวณจ่ายยาวณัโรคออกจากหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกหรือใหบ้ริการแบบจุด

เดียวเบด็เสร็จ (ร้อยละ 81.1) มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํ 1 คนทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรค (ร้อย

ละ 58.5)  

ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านต่างๆและพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค  

ตารางท่ี 4.3 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนต่อการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรค  จาํแนกตามปัจจยัดา้นต่างๆ และ พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรค 

ปัจจยัดา้นต่างๆและพฤติกรรมในการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ระดบัคะแนนการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค คะแนน

เฉล่ีย 

(ระดบั

คะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ตํ่า 

จาํนวนคน   

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

สูง 

จาํนวนคน   

(ร้อยละ) 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ( n 

= 349 คน ) 

4 

(1.2) 

58 

(16.9) 

281 

(81.9) 

2.69 (สูง) 

คะแนนเตม็ 3 
0.37 

ปัจจยัดา้นองคก์รโดยรวม 

 ( n = 343 คน ) 

24 

(6.9) 

110 

(31.5) 

215 

(61.6) 

2.43 (สูง) 

คะแนนเตม็ 3 
0.46 

ปัจจยัดา้นบุคคลโดยรวม  

( n =  342 คน ) 

2 (0.6) 260 (76) 80 (23.4) 3.46 (ปาน

กลาง) 

คะแนนเตม็ 5 

0.36 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคโดยรวม ( n = 350 คน) 

9 (2.6) 145 (41.4) 196 (56.0) 2.37 (สูง) 

คะแนนเตม็ 3 

0.34 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค (ต่อ) 
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จากตาราง 4.3 เม่ือใชเ้กณฑก์ารแบ่งกลุ่มของ เลวินและรูบิน [34]แบ่งกลุ่มคะแนนปัจจยั

ดา้นต่างๆ ต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.9) มีระดบั

คะแนนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย

อยูท่ี่ 2.69 จากคะแนนเตม็ 3 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.37) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.6) มี

ระดบัคะแนนปัจจยัดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าคะแนน

เฉล่ียอยูท่ี่ 2.43 จากคะแนนเตม็ 3  (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.46) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

76.0) มีระดบัคะแนนปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.46 จากคะแนนเตม็ 5 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.36)  และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 56.0) มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่า

คะแนนเฉล่ีย 2.37 จากคะแนนเตม็ 3 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.34) เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละ

ปัจจยัไดผ้ลดงัตาราง 4.4- 4.7 
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ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางท่ี 4.4 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม   ต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ขอ้ความ 

ไม่ใช่ 

จาํนวน

คน 

(ร้อยละ) 

ไม่

ทราบ 

จาํนวน

คน 

(ร้อยละ) 

ใช่ 

จาํนวน

คน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉล่ีย 

จากคะแนนเตม็ 

3 

(ระดบัคะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

หน่วยงานมีอ่างลา้งมือ และผลิตภณัฑท์าํ

ความสะอาดมือ ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและ

ทนัทีท่ีตอ้งการ (n =350 คน) 

17 

(5.0) 

3 

(0.9) 

323 

(94.2) 

2.90 

(สูง) 
0.44 

บริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณั

โรค  มีอากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเทสะดวก (n 

= 350 คน) 

31 

(9.0) 

3 

(0.9) 

309 

(90.1) 

2.81 

(สูง) 
0.58 

หน่วยงานมี ผา้ปิดปากปิดจมูกแบบกรอง

อากาศ (Mask N95) และผา้ปิดปากปิดจมูก 

(Surgical Mask) ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและ

ทนัทีท่ีตอ้งการ (n =350  คน) 

41 

(12.0) 

8 

(2.3) 

294 

(85.7) 

2.74 

(สูง) 
0.66 

บริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณั

โรค ไดถ้กูแยกหอ้งหรือจดัแยกบริเวณออก

จากการใหบ้ริการผูป่้วยโรคอ่ืน (n = 350 

คน) 

 

53 

(15.5) 

5 

(1.4) 

285 

(83.1) 

2.67 

(สูง) 
0.73 

บริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณั

โรค มีทิศทางการไหลเวยีนของอากาศจาก

บุคลากรผูใ้หบ้ริการไปสู่ผูป่้วย  

(n = 350 คน) 

92 

(26.8) 

43 

(12.5) 

208 

(60.6) 

2.34 

(สูง) 
0.87 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ในทุกขอ้คาํถามมีระดบัคะแนนเฉล่ียของการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด ตั้งแต่ 2.34 ถึง 2.90 จากคะแนนเตม็ 3โดย

ขอ้คาํถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ หน่วยงานมีอ่างลา้งมือ และผลิตภณัฑท์าํ
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ความสะอาดมือ ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและทนัทีท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 2.90 (ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.44)   กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบวา่หน่วยงานของตนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นน้ีมากท่ีสุดถึงร้อยละ 94.2 รองลงมาคือบริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณัโรค  มีอากาศ

ปลอดโปร่ง ถ่ายเทสะดวก และหน่วยงานมีผา้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N95) และผา้

ปิดปากปิดจมูก (Surgical Mask) ใหใ้ชไ้ดส้ะดวกและทนัทีท่ีตอ้งการ มีคะแนนเฉล่ีย 2.81 และ 2.74 

ตามลาํดบั(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.58 และ 0.66 ตามลาํดบั )  กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบวา่หน่วยงาน

ของตนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นน้ีร้อยละ 90.1 และ 85.7 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนตํ่าสุด 3 

อนัดบัคือ บริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณัโรค มีทิศทางการไหลเวียนของอากาศจาก

บุคลากรผูใ้หบ้ริการไปสู่ผูป่้วย มีคะแนนเฉล่ีย 2.34 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.87) กลุ่มตวัอยา่ง

เลือกตอบวา่หน่วยงานของตนไม่มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นน้ีมากท่ีสุดถึงร้อยละ 26.8 รองลงมา

ไดแ้ก่ หวัขอ้ การแยกบริเวณส่งมอบยาวณัโรคออกจากการใหบ้ริการผูป่้วยโรคอ่ืน มีคะแนนเฉล่ีย 

2.67 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.73) กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบวา่หน่วยงานของตนไม่มีการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มดา้นน้ี ร้อยละ 15.5 และ 12 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

ปัจจัยด้านองค์กร 

ตารางท่ี 4.5 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนปัจจยัดา้น

องคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ไม่ใช่ 

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

ใช่ 

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉล่ีย 

จากคะแนนเตม็ 3 

(ระดบัคะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

หน่วยงานจดัใหมี้การตรวจ

สุขภาพบุคลากร โดยถ่ายภาพรังสี

ทรวงอก ( n = 350 คน ) 

8  

(2.3) 

2  

(0.60) 

340 

(97.1) 

2.95 

(สูง) 
0.31 

หน่วยงานมีการกระตุน้ให้

บุคลากรเห็นความสาํคญัและ

ปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ( n = 

350 คน ) 

39  

(11.1) 

22 

 (6.3) 

289  

(82.6) 

2.71 

(สูง) 
0.65 

หวัหนา้งานหรือเพ่ือนร่วมงานมี

การตกัเตือนเม่ือบุคลากรใน

หน่วยงานท่ีไม่ปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีดีในการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรค ( n = 350 คน ) 

58 

 (16.5) 

32  

(9.4) 

255  

(74.6) 

2.57 

(สูง) 
0.76 

หน่วยงานมีคณะกรรมการคอย

ติดตามและประเมินผลเก่ียวกบั

การควบคุมและป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคจากการทาํงาน ( n = 

350 คน ) 

98  

(28) 

30  

(8.6) 

222 

 (63.4) 

2.35 

(สูง) 
0.89 

หน่วยงานจดัใหมี้ ค่าตอบแทน

พิเศษหรือรางวลั สาํหรับการ

บุคคลกรท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณั

โรค ( n =350  คน ) 

109 

 (31.1) 

11  

(3.1) 

230 

 (65.7) 

2.35 

(สูง) 
0.92 
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ตารางท่ี 4.5 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนปัจจยัดา้น

องคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ไม่ใช่ 

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

ใช่ 

จาํนวนคน 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉล่ีย 

จากคะแนนเตม็ 3 

(ระดบัคะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

หน่วยงานมีเอกสารแนวทาง

ปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมและ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการ

ทาํงาน ( n = 350 คน ) 

100 

 (28.5) 

54  

(15.4) 

196  

(56) 

2.28 

(ปานกลาง) 
0.88 

หน่วยงานสนบัสนุนใหมี้การ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัการควบคุมและ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ( n = 

349 คน ) 

130 

 (37.2) 

42 

 (12) 

177  

(50.7) 

2.13 

(ปานกลาง) 
0.93 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้

เก่ียวกบัการควบคุมและการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการ

ทาํงาน ( n = 350 คน ) 

133  

(38) 

37  

(10.6) 

180  

(51.4) 

2.13 

(ปานกลาง) 
0.94 

 

จากตาราง 4.5 ปัจจยัดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนน

สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ หน่วยงานจดัใหมี้การตรวจสุขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอก มี

คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 2.95 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.31) จากคะแนนเตม็ 3 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

เลือกตอบวา่หน่วยงานของตนมีการตรวจสุขภาพบุคลากร โดยถ่ายภาพรังสีทรวงอกมากท่ีสุดถึงร้อย

ละ 97.1 รองลงมาคือ หน่วยงานมีการกระตุน้ใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีดีในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค และหวัหนา้งานหรือเพือ่นร่วมงานมีการตกัเตือนเม่ือ

บุคลากรในหน่วยงานไม่ปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค มีคะแนนเฉล่ีย 

2.71 และ 2.57 ตามลาํดบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.65 และ 0.76 ตามลาํดบั ) กลุ่มตวัอยา่ง

เลือกตอบวา่หน่วยงานของตนมีการจดัการองคก์รดา้นน้ี ร้อยละ 82.6 และ 74.6 ตามลาํดบั โดย

คะแนนของทั้ง 3 หวัขอ้ มีระดบัการจดัการดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่น

ระดบัสูง  

ปัจจยัดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนตํ่าสุด 3 

อนัดบัคือ การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมและการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงาน 
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มีคะแนนเฉล่ีย 2.13 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.94) กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบวา่หน่วยงานของตนไม่มี

การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมและการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงาน มากท่ีสุด

ถึงร้อยละ 38 รองลงมาคือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคและ การ

มีเอกสารแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงาน มี

คะแนนเฉล่ีย 2.15 และ 2.28 ตามลาํดบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.93 และ 0.88 ตามลาํดบั) กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกตอบวา่หน่วยงานของตนไม่มีการจดัการองคก์รดา้นน้ี ร้อยละ 37.2 และ 28.5 

ตามลาํดบัโดยคะแนนของทั้ง 3 หวัขอ้ มีระดบัการจดัการดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปัจจัยด้านบุคคล 

ตาราง 4.6 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนปัจจยัส่วนบุคคล

ต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจาก 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ดว้ย 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

คะแนนเฉล่ีย 

จากคะแนนเตม็ 

5 

(ระดบัคะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การลา้งมือทุกคร้ังภายหลงั

การใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค

เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น 

 ( n = 341 คน ) 

2 

(0.6) 

3 

(0.9) 

11 

(3.2) 

113 

(33.1) 

212 

(62.2) 

4.55 

(สูง) 
0.66 

การระมดัระวงัในการป้องกนั

จากการติดเช้ือวณัโรค เพราะ

กลวัวา่จะนาํเช้ือวณัโรคไป

แพร่ใหค้นในครอบครัว 

 ( n =344 คน )  

1 

(0.3) 

7 

(2.0) 

12 

(3.5) 

156 

(45.3) 

168 

(48.8) 

4.40 

(สูง) 
0.68 

ไม่ควรคลุกคลีกบัเดก็เลก็หลงั

ใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค 

จนกวา่จะชาํระลา้งร่างกาย 

 ( n =343 คน ) 

 

4 

(1.2) 

31 

(9.0) 

45 

(13.1) 

149 

(43.4) 

114 

(33.2) 

3.99 

(สูง) 
0.97 
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ตาราง 4.6 จาํนวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนปัจจยัส่วนบุคคล

ต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจาก (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

ไม่เห็น

ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ดว้ย 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

คะแนนเฉล่ีย 

จากคะแนนเตม็ 

5 

(ระดบัคะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การระมดัระวงัในการป้องกนั

ตนเองจากการติดเช้ือวณัโรค

เพราะบุคลากรในหน่วยงาน

ท่านใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ี 

( n =344  คน ) 

4 

(1.1) 

18 

(5.2) 

57 

(16.6) 

183 

(53.2) 

82 

(23.8) 

3.93 

(สูง) 
0.85 

การใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค

แบบเบด็เสร็จในจุดเดียว(One 

Stop Service) เป็นเร่ืองท่ี

ดาํเนินการไดย้าก  

( n = 343 คน ) 

70 

(20.4) 

173 

(50.4) 

26 

(7.6) 

56 

(16.3) 

18 

(5.2) 

3.64 

(ปานกลาง) 
1.13 

บุคลากรท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณั

โรคส่วนใหญ่ติดเช้ือวณัโรค

แลว้ แต่ยงัไม่ป่วยเป็นวณัโรค

เพราะร่างกายยงัแขง็แรงอยู ่

ดงันั้นจึงสามารถรับเช้ือวณั

โรคเพิ่มได ้( n = 343 คน ) 

48 

(14) 

83 

(24.2) 

63 

(18.4) 

102 

(29.7) 

47 

(13.7) 

2.95 

(ปานกลาง) 
1.28 

การสวมผา้ปิดปากปิดจมูก

(Surgical mask) ขณะ

ใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค 

สามารถป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคได ้( n = 343 คน ) 

22 

(6.4) 

46 

(13.4) 

94 

(27.4) 

137 

(39.9) 

44 

(12.8) 

2.61 

(ปานกลาง) 
1.07 

 เม่ือมีอาการป่วยดว้ยโรคทาง

ระบบทางเดินหายใจจะสงสัย

วา่ตนเองป่วยเป็นวณัโรค  

( n =344 คน ) 

29 

(8.4) 

136 

(39.5) 

125 

(36.3) 

48 

(14.0) 

6 

(1.7) 

2.61 

(ปานกลาง) 
0.89 

บุคลากรท่ีตั้งครรภส์ามารถ

ปฏิบติังานใหบ้ริการผูป่้วยวณั

โรค ( n = 344 คน ) 

80 

(23.3) 

112 

(32.7) 

64 

(18.7) 

77 

(22.4) 

10 

(2.9) 

2.49 

(ปานกลาง) 
1.16 
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จากตาราง 4.6 ปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนน

สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ การลา้งมือทุกคร้ังภายหลงัการใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค มีคะแนนการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรคเฉล่ียสูงสุด คือ 4.55 จากคะแนนเตม็ 5 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.66) กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกตอบเห็นดว้ยอยา่งยิง่มากท่ีสุดถึงร้อยละ 62.2   รองลงมาคือการระมดัระวงัในการ

ป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือวณัโรค เพราะกลวัวา่จะนาํเช้ือวณัโรคไปแพร่ใหค้นในครอบครัว และ

หลงัใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคแลว้ ไม่ควรคลุกคลีกบัเดก็เลก็ มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 และ 3.99 ตามลาํดบั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.68 และ 0.97 ตามลาํดบั )  กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 48.8 

และ 33.2 ตามลาํดบั โดยคะแนนของทั้ง 3 หวัขอ้ มีระดบัปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคอยูใ่นระดบัสูง  

ปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนตํ่าสุด 3 อนัดบั

แรกคือ บุคลากรท่ีตั้งครรภส์ามารถปฏิบติังานใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค มีคะแนนเฉล่ีย 2.49 (ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน =1.16)  กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุดร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ 

เม่ือมีอาการป่วยดว้ยโรคทางระบบทางเดินหายใจจะสงสยัวา่ตนเองป่วยเป็นวณัโรค มีคะแนนเฉล่ีย 

2.61 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.89) กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบไม่เห็นดว้ยร้อยละ 39.5 และ การสวมผา้

ปิดปากปิดจมูก (Surgical mask) ขณะใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค สามารถป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคได ้

ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามเชิงลบ มีคะแนนเฉล่ีย 2.61 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.07) กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ

เห็นดว้ยมากท่ีสุดร้อยละ 39.9  โดยคะแนนเฉล่ียของทั้ง 3 หวัขอ้ มีระดบัปัจจยัดา้นบุคคลต่อการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ตารางท่ี 4.7  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคะแนนพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

หวัขอ้ 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

( 0% ) 

ปฏิบติั

บางคร้ัง 

( <50%) 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

( >50% ) 

 

ปฏิบติัทุก

คร้ัง 

( 100% ) 

ค่าคะแนน

เฉล่ีย 

จากคะแนน

เตม็ 3 

(ระดบั

คะแนน) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การเขา้ร่วมการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี เพ่ือเฝ้าระวงัการป่วยเป็น

วณัโรค   ( n = 350 คน ) 

11 

(3.1) 

10 

(2.4) 

35 

(10.0) 

294 

(84.0) 
2.81 

(สูง) 
0.47 

การใหผู้ป่้วยวณัโรคใชผ้า้ปิดปาก

ปิดจมูก (Surgical Mask) ขณะรับ

บริการ( n =350  คน ) 

9 

(2.6) 

22 

(6.3) 

97 

(27.7) 

222 

(63.4) 
2.60 

(สูง) 
0.54 

การลา้งมือภายหลงัการใหบ้ริการ

ผูป่้วยวณัโรค( n = 349 คน ) 

8 

(2.3) 

25 

(7.2) 

108 

(30.9) 

208 

(59.6) 

2.57 

(สูง) 
0.54 

การแยกผูป่้วยวณัโรคไปรับบริการ

ส่งมอบยาในบริเวณท่ีจดัเตรียมไว ้ 

( n =349 คน ) 

14 

(4.0) 

35 

(10.0) 

97 

(27.8) 

203 

(58.2) 

2.54 

(สูง) 
0.57 

การตรวจสอบความแนบสนิทกบั

ใบหนา้ (fit test) เม่ือใชผ้า้ปิดปาก

ปิดจมูกทุกประเภท ( n = 350 คน ) 

26 

(7.4) 

54 

(15.4) 

92 

(26.3) 

178 

 (50.9) 
2.43 

(สูง) 
0.63 

การดูแลใหมี้การทาํความสะอาด

บริเวณท่ีส่งมอบยาวณัโรค ภายหลงั

การใหบ้ริการ ( n =347 คน ) 

70 

(20.2) 

82 

(23.6) 

124 

(35.7) 

71 

(20.5) 
2.00 

(ปานกลาง) 
0.64 

การใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรอง

อากาศ(Mask N-95) ขณะใหบ้ริการ

ผูป่้วยวณัโรค ( n = 350 คน ) 

151 

(42.4) 

105 

(30.0) 

54 

(15.4) 

40 

(11.4) 

1.68 

(กลาง) 

0.67 

 

จากตาราง 4.7 พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงสุด 

3 อนัดบัแรกคือ การเขา้ร่วมการตรวจสุขภาพประจาํปี เพือ่เฝ้าระวงัการป่วยเป็นวณัโรค เช่น การ



58 

 

 

 

ถ่ายภาพรังสีทรวงอก มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 2.81 จากคะแนนเตม็ 3 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 

0.47)  โดยร้อยละของการปฏิบติัทุกคร้ัง สูงถึง 84.0 รองลงมาคือการใหผู้ป่้วยวณัโรคใชผ้า้ปิดปาก

ปิดจมูก (Surgical Mask) ขณะรับบริการ และการลา้งมือภายหลงัการใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค มี

คะแนนเฉล่ีย 2.60 และ 2.57 ตามลาํดบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.54 เท่ากนั ) ร้อยละของการ

ปฏิบติัทุกคร้ังเท่ากบั 63.4 และ 59.6 ตามลาํดบั โดยคะแนนของทั้ง 3 หวัขอ้ มีระดบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง  

พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนตํ่าสุด 3 อนัดบัคือ 

กลุ่มตวัอยา่งใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ขณะใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค มี

คะแนนเฉล่ีย 1.68 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.67) ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคระดบัปานกลาง โดยมีผูท่ี้ไม่เคยใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศเลย ร้อยละ 42.4 

รองลงมาไดแ้ก่ การดูแลใหมี้การทาํความสะอาดบริเวณท่ีส่งมอบยาวณัโรค ภายหลงัการใหบ้ริการ 

และการตรวจสอบความแนบสนิทกบัใบหนา้เม่ือใชผ้า้ปิดปากปิดจมูก มีคะแนนเฉล่ีย 2.00 และ 

2.43 ตามลาํดบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.64 และ 0.63 ตามลาํดบั) 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ตารางท่ี 4.8 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค           

(* p<0.05, a= Fisher’s Exact test) 

ปัจจยัดา้นต่างๆ 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรค 
df 

χ2 

 

p-value 

 ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

ปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

( n = 343 คน ) 

ระดบัตํ่า 1 (25.0) 3 (75.0) 0 (0.0) 

4 39.431
a
 <0.001* ระดบัปานกลาง 5 (8.6) 38 (65.5) 15(25.9) 

ระดบัสูง 9 (2.6) 143 (41.7) 191 (55.7) 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 

( n = 348 คน ) 

ระดบัตํ่า 5 (20.8 ) 15 (62.5 ) 4 (16.7 ) 

4 39.521
a
 <0.001* ระดบัปานกลาง 2 (1.8 ) 57 (52.3 ) 50 (45.9) 

ระดบัสูง 2 (0.9)  71 (33.0 ) 142 (66.0 ) 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

( n = 343 คน ) 

ระดบัตํ่า 0 (0.0) 2 (100.0) 0 (0.0) 

4 16.181
a
 0.001* ระดบัปานกลาง 9 (3.5) 119 (45.8) 132 (50.8) 

ระดบัสูง 0 (0.0) 22 (27.5 ) 58 (72.5) 

 

จากตาราง 4.8 จากการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัปัจจยัดา้นต่างๆ กบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค โดยใชส้ถิติอา้งอิง Chi-Square พบวา่ ปัจจยัทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคทั้งส้ิน  

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี p < 0.001 (df = 4, χ2 = 39.431) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัสูง มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 55.7) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65.5) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัตํ่า มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 

75.0)  
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ปัจจยัดา้นองคก์รมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี p < 0.001 (df = 4, χ2 = 39.521) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นองคก์รในระดบัสูง มี

สดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 66.0) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นองคก์รในระดบัปานกลาง มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 52.3) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นองคก์รในระดบัตํ่า มี

สดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62.5) 

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ี p = 0.001 (df = 4, χ2 = 16.181) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในระดบัสูง มี

สดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 72.5) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในระดบัปานกลาง มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 50.8) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในระดบัตํ่า มีสดัส่วน

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 100.0) 

ตารางท่ี 4.9 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค    

(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรค 
df 

χ2 

 

p-value 

 ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

อาย ุ(n=344) 

นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 

35 ปี 
7 (3.7) 68 (35.8) 115 (60.5) 

2 6.638
b
 0.036 

มากกวา่ 35 ปี 2 (1.3) 74 (48.4) 77 (50.3) 

เพศ (n=350) 
หญิง 7 (2.7) 104 (40.5) 146 (56.8) 

2 0.506
b
 0.776 

ชาย 2 (2.2) 41 (44.6) 49 (53.3) 

ระดบั

การศึกษา 

(n =351) 

 

อนุปริญญา 

 

0 (0) 5 (38.5) 8 (61.5) 

4 1.528
a
 0.777 ปริญญาตรี 

 
7 (2.6) 115 (43.1) 145 (54.3) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 2 (2.9) 25 (35.7) 43 (61.4) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค    

(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square) (ต่อ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรค 
df 

χ2 

 

p-value 

 ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

BMI (n =345) 

ผอม (BMI<18.5) 1 (2.1) 18 (37.5) 29 (60.4) 

4 0.585
 a
 0.969 

ปกติ(BMI = 18.5-

22.9) 

6 (3.0) 83 (41.7) 110 (55.3) 

อว้น (BMI>22.9) 2 (2.1) 40 (41.7) 55 (56.7) 

โรคประจาํตวั 

(n=346) 

มี 9 (2.9) 131 (42.5) 168 (54.5) 

2 2.952
 b

 0.229 ไม่มี 

 
0 (0) 14 (33.3) 28 (66.7) 

ประวติัการ

ไดรั้บ BCG 

(n=331) 

เคย 7 (2.9) 88 (36.7) 145 (74.7) 

2 7.991
 b

 0.018* 
ไม่เคย 2 (1.9) 57 (52.8) 49 (45.4) 

การตรวจทู

เบอร์คูลิน 

(n=317) 

เคยตรวจ 1 (2.4) 17 (41.5) 23 (56.1) 

2 4.668
 a
 0.266 ไม่เคยตรวจ 7 (2.5) 111 (39.8) 161 (57.7) 

ไม่แน่ใจ 1 (3.4) 17 (58.6) 11 (37.9) 

ตาํแหน่งงาน 

เภสัชกร 9 (2.7) 142 (42.8) 181 (54.5) 

2 1.720
 a
 0.458 

เจา้พนกังานเภสัช

กรรม พยาบาล และ

นกัวิชากาสาธารณสุข 

0 (0.0) 2 (22.2) 7 (77.8) 

ระยะเวลา

ปฏิบติังาน 

<= 5 ปี 6 (2.6) 92 (40.5) 129 (56.8) 
2 0.218

 b
 0.897 

> 5 ปี 3 (2.4) 53 (43.1) 67 (54.5) 

การอบรม 
เคย 4 (2.4) 57 (33.5) 109 (64.1) 

2 8.320
 a
 0.014* 

ไม่เคย 5 (2.8) 86 (48.3) 87 (48.9) 

ขนาด

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชุมชน 9 (3.0) 118 (39.9) 169 (57.1) 

4 2.139
 a
 0.657 โรงพยาบาลทัว่ไป 0 (0.0) 19 (51.4) 18 (48.6) 

โรงพยาบาลศนูย ์ 0 (0.0) 8 (47.1) 9 (52.9) 
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จากตาราง 4.9 พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคไดแ้ก่ ประวติัการไดรั้บ BCG และการเคยไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคจากการทาํงาน 

ประวติัการไดรั้บ BCG มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี p =0.018 (df = 2, χ2 = 7.991) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยไดรั้บวคัซีน BCG มี

สดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 74.7) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่เคยไดรั้บวคัซีน BCG มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 52.8)  

ประวติัการไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงานมี

ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p = 0.014 (df = 

2, χ2 = 8.320) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยไดรั้บการฝึกอบรม มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 64.1) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม มี

สดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 48.9)  

ตารางท่ี 4.10 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคกบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square) 

ขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยา

วณัโรค 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

df 
χ2 

 

p-value 

 
ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

จาํนวนผูป่้วย/

เดือน 

นอ้ยกวา่ หรือ

เท่ากบั 43 คน 
8 (3.2) 104 (41.1) 141 (55.7) 

2 1.169
 b

 0.629 

มากกวา่ 43 คน 1 (1.1) 39 (41.9) 53 (57.0) 

จาํนวนชัว่โมงท่ี

ใหบ้ริการวณัโรค/

เดือน 

นอ้ยกวา่ 10 5 (2.7) 77 (41.4) 104 (55.9) 

4 1.743
 a
 0.792 11-20 3 (2.7) 49 (43.4) 61 (54.0) 

มากกวา่ 20 0 (0) 18 (36.7) 31 (63.3) 

การเคยมี จนท.

ป่วยเป็นวณัโรค 

 

มี 2 (1.4) 58 (40.8) 82 (57.7) 

2 1.428
 b

 0.536 ไม่มี และไม่

ทราบ 
7 (3.5) 81 (40.5) 112 (56.0) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคกบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square) 

(ต่อ) 

 

ขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบ

ยาวณัโรค 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

df 
χ2 

 

p-value 

 
ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะการ

ใหบ้ริการ 

แบบจุดเดียว

เบด็เสร็จ 

2 (0.7) 94 (33.9) 181 (65.3) 

4 58.239
 a
 <0.001* 

แยกช่องจ่ายยา 0 (0.0) 6 (54.5) 5 (45.5) 

จ่ายร่วมกบัยา

อ่ืนหรือแยกจ่าย

เฉพาะช่วงแพร่

เช้ือ 

 

7 (13.0) 39 (72.2) 8 (14.8) 

ระบบบริหาร

บุคคล 

มอบหมาย

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 
3 (1.5) 66 (33.2) 130 (65.3) 

4 20.884
 a
 <0.001* 

หมุนเวยีน

เจา้หนา้ท่ีใน

กลุ่ม 

1 (1.2) 40 (49.4) 40 (49.4) 

หมุนเวยีน

เจา้หนา้ท่ีทุกคน 
5 (8.2) 33 (54.1) 23 (37.7) 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ขอ้มูลการส่งมอบยาวณัโรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคไดแ้ก่ ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค และระบบบริหารบุคคลท่ี

ทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรค 

ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p < 0.001 (df = 4, χ2 = 58.239) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ

การใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 65.3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณั

โรค แบบแยกช่องจ่ายยา มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั



64 

 

 

 

ปานกลาง (ร้อยละ 54.5) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค แบบจ่ายร่วมกบั

โรคอ่ืนหรือแยกจ่ายเฉพาะช่วงแพร่เช้ือ มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคส่วนใหญ่

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 72.2)  

ระบบบริหารบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรคมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p < 0.001 (df = 4, χ2 = 20.884) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี

มอบหมายใหเ้จา้ท่ี 1 คนทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรคทุกคร้ัง มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 65.3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมอบหมาย เจา้หนา้ท่ีมากกวา่ 1 

คน สลบักนัจ่ายยา มีสดัส่วนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูงและระดบักลาง

เท่ากนั(ร้อยละ 49.4) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนหมุนเวยีนกนัจ่ายยา ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 54.1) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุขทัว่ประเทศ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยใชแ้นวคิด

เก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy และขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้าก

การศึกษาดูงานรวมถึงสมัภาษณ์เภสชักรผูรั้บผดิชอบคลินิกวณัโรค ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 

ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรคและส่วนท่ี 2 เก่ียวกบั 

ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นบุคคลและพฤติกรรมการป้องกนัเช้ือวณัโรค  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ์(Mailed-Questionnaire) เกบ็

ขอ้มูลในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ -มีนาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งส้ิน 351 ฉบบั

จากทั้งหมด 675 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัเท่ากบัร้อยละ 52.0 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนาคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติอา้งอิงคือ Chi-Square หา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่างๆ กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค  

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 ราย ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่งช่วง 30-39 ปี (ร้อยละ 61.0) 

โดยค่าเฉล่ียอายเุท่ากบั 34.81 ปี เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อย

ละ76.4) มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัปกติ คืออยูใ่นช่วง 18.5-22.9 (ร้อยละ 57.7) ส่วนใหญ่ไม่มี

โรคประจาํตวั (ร้อยละ 87.7) สาํหรับผูท่ี้มีโรคประจาํตวั โดยส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพอ้ากาศ เคย

ไดรั้บวคัซีน BCG (ร้อยละ 68.8) ไม่เคยตรวจทูเบอร์คูลิน (ร้อยละ 79.7) สาํหรับผูท่ี้เคยตรวจทูเบอร์

คูลิน พบวา่ส่วนใหญ่ไดผ้ลเป็นลบหรือไม่มีเช้ือ (ร้อยละ 65.9)  
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ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งเภสชักร(ร้อยละ 95.1) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการปฏิบติังานใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 5.33 ปี ระยะเวลาการปฏิบติังานสูงสุด 

25 ปี นอ้ยสุด 1 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองหลกัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค

จากการใหบ้ริการทางการแพทย ์(ร้อยละ 51.0) สาํหรับผูท่ี้เคยผา่นการอบรม มีจาํนวนคร้ังเฉล่ียท่ี

เคยไดรั้บการอบรม 1.14 คร้ัง ส่วนใหญ่ไม่เคยป่วยเป็นวณัโรค (ร้อยละ 98.3)  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค จาํนวนผูป่้วยวณัโรคท่ีใหบ้ริการเฉล่ีย 43 

ราย/ เดือน จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค 16.59 ชัว่โมง/ เดือน พบโรงพยาบาลท่ี

มีเจา้หนา้ท่ีเคยป่วยดว้ยวณัโรคร้อยละ 41.7 โดยในจาํนวนนั้นเคยเป็นผูส่้งมอบยาวณัโรคมาก่อน

ร้อยละ 27.7 ส่วนใหญ่ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค มีการแยกบริเวณจ่ายยาออกจากหอ้ง

จ่ายยาผูป่้วยนอกหรือแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (ร้อยละ 81.1) มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํ 1 คนทาํ

หนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรค (ร้อยละ 58.5)  

2. ปัจจยัดา้นต่างๆกบัระดบัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

จากการศึกษาพบวา่ร้อยละ 81.9 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัคะแนนการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 61.6 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบั

คะแนนการจดัการดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 76.0 ของ

กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัคะแนนปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ร้อยละ 59.2 ของกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคโดยรวมอยู่

ในระดบัสูง  

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 

หน่วยงานมีอ่างลา้งมือ และผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและทนัทีท่ีตอ้งการ 

และท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ บริเวณท่ีใหบ้ริการส่งมอบยาแก่ผูป่้วยวณัโรค มีทิศทางการไหลเวยีน

ของอากาศจากบุคลากรผูใ้หบ้ริการไปสู่ผูป่้วย 
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ปัจจยัดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ หน่วยงานจดั

ใหมี้การตรวจสุขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอก และท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ การ

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมและการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจากการทาํงาน  

ปัจจยัดา้นบุคคลต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การลา้งมือทุก

คร้ังภายหลงัการใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค และท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ บุคลากรท่ีตั้งครรภส์ามารถ

ปฏิบติังานใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคได ้

พฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การเขา้ร่วมการตรวจ

สุขภาพประจาํปี เพื่อเฝ้าระวงัการป่วยเป็นวณัโรค และท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งใชผ้า้

ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ขณะใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค  โดยมีผูท่ี้ไม่เคยใชผ้า้

ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศเลย ร้อยละ 42.4 เม่ือรวมกบัผูท่ี้ใชบ้างคร้ัง จะมีสูงถึงร้อยละ 72.4 

และมีผูท่ี้เช้ือทุกคร้ังร้อยละ 11.4  

3. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี p<0.05 

ประวติัการไดรั้บ BCG การเคยไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค

จากการทาํงาน ลกัษณะการใหบ้ริการส่งมอบยาวณัโรค และระบบบริหารบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบ

ยาวณัโรค มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 

p<0.05  

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค

ในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค มีประเดน็ท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานของการศึกษาท่ีตั้งไวคื้อ ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้น
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บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรค

สอดคลอ้งกบัศึกษาของ David M. Dejoy และคณะ[15] ท่ีทาํการศึกษาถึงความสาํเร็จการป้องกนั

ตนเองของบุคลากรทางการแพทยใ์นหลายๆประเทศจากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) ในปีพ.ศ. 2546 โดยพบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นองคก์รและปัจจยัดา้นบุคคล มี

ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฏี PRECEDE-PROCEED 

Model[26] ในระยะวินิจฉยัดา้นการศึกษาท่ีประกอบดว้ยปัจจยันาํท่ีมีความหมายเหมือนปัจจยัดา้น

บุคคล ปัจจยัเอ้ือท่ีมีความหมายเหมือนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเสริมแรงท่ีมีความหมาย

เหมือนปัจจยัดา้นองคก์ร โดยปัจจยันาํ ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมแรงมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพซ่ึง

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัคะแนนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ หน่วยงานมีอ่างลา้ง

มือ และผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและทนัทีท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีพบวา่ การลา้งมือทุกคร้ังภายหลงัการใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรคมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  

ซ่ึงการลา้งมือเป็นความรู้พื้นฐานท่ีบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขจะใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก

เพราะการลา้งมือเป็นมาตรการสาํคญัท่ีสามารถป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคในโรงพยาบาลไดดี้

ท่ีสุด คุม้ค่าท่ีสุด และปฏิบติัง่ายท่ีสุด[35] สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกิตติพร ประชาศรัยสรเดช

และคณะ[31]  ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ ขณะฝึก

ปฏิบติังานในหอ้งคลอดของนกัศึกษาพยาบาล โดยพบวา่เร่ืองท่ีนกัศึกษาพยาบาลมีความรู้มากท่ีสุด 

คือเร่ืองการลา้งมือ และการศึกษาของเกษฎากร ขวญัทะเล[13] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัการติด

เช้ือวณัโรค ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศิริราช 

ท่ีพบวา่พยาบาลมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ เร่ืองหน่วยงานมีถุงมือ นํ้ ายาฆ่าเช้ือ เพียงพอต่อการใชง้าน  

1.  ปัจจยัดา้นองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัคะแนนการจดัการดา้นองคก์รต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรคอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือหน่วยงานจดัใหมี้การ

ตรวจสุขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอก สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพฤติกรรมในการป้องกนัการ
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ติดเช้ือวณัโรค เก่ียวกบัการเขา้ร่วมการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกมี

คะแนนสูงสุด แสดงใหเ้ห็นวา่นอกจากกลุ่มตวัอยา่งจะรับรู้วา่หน่วยงานจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

โดยถ่ายภาพรังสีทรวงอกแลว้ ส่วนใหญ่ยงัเขา้ร่วมการตรวจดว้ยซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยการ

ถ่ายภาพรังสีทรวงอกถูกกาํหนดใหเ้ป็นรายการท่ีตอ้งตรวจทุกปีสาํหรับบุคลากรท่ีมีความเส่ียงใน

การติดเช้ือวณัโรค[36] จากผลการตรวจสุขภาพ พบโรงพยาบาลท่ีมีเจา้หนา้ท่ีเคยป่วยเป็นวณัโรคสูง

ถึงร้อยละ 41.7 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ O.Kilinc และคณะ[7]ท่ีไดศึ้กษาความเส่ียงในการเป็น

วณัโรคของคนท่ีทาํงานในโรงพยาบาล พบวา่บุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาลมีอตัราความเส่ียงใน

การเป็นวณัโรคสูงกวา่ประชาชนทัว่ไปถึง 3 เท่า 

 

ตารางท่ี 5.1 ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้กบัพฤติกรรมการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรค (* p<0.05) 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 

พฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรค 
df 

χ2 

 

p-value 

(Exact 

sig) ตํ่า 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

สูง 

(ร้อยละ) 

การ

ฝึกอบรม 

ไม่มี  7 (5.5) 63 (49.2) 58 (45.3) 

4 18.416 0.001* ไม่ทราบ 1 (2.4) 18 (42.9) 23 (54.8) 

มี 2 (1.1) 49 (28.2) 123 (70.7) 

การถ่ายทอด

ความรู้ 

ไม่มี 8 (6.1) 61 (46.2) 63 (47.7) 

4 16.749 0.001* ไม่ทราบ 1 (2.8) 15 (41.7) 20 (55.6) 

มี 1 (0.6) 54 (30.5) 122 (68.9) 

 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นองคก์รพบวา่ การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการ

ควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือวณั เป็นขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีพบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งร้อยละ 51.0 ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองหลกัการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรค และ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกษฏากรณ์ ขวญัทะเล[13] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรค ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ท่ี
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พบวา่ พยาบาลมีการรับรู้ เก่ียวกบัการฝึกอบรมเร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคจาก

การทาํงานของโรงพยาบาลระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในการศึกษาของดารารัตน์ ดาํรงกลุชาติ[27] และ

พิมพาภรณ์ กลัน่กล่ิน[29]พบวา่เร่ืองการฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่บุคลากรเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการป้องกนัการการติดเช้ือวณัโรคในโรงพยาบาล จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ การฝึกอบรมและการ

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการควบคุมและการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การป้องการติดเช้ือวณัโรคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี

หน่วยงานมีการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้จะมีสดัส่วนของคะแนนพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 67.2 และ 66.1 ตามลาํดบั) สอดคลอ้งกบัทฤษฏีพฤติกรรม

การป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานของ David M. Dejoy และคณะ[15, 20] ท่ีกล่าวไวว้า่ การฝึกอบรมให้

ความรู้ สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการป้องกนัตนเองในท่ีทาํงานได ้ 

 จากตารางท่ี 4.2โรงพยาบาลส่วนใหญ่มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํ 1 คนทาํหนา้ท่ีส่งมอบ

ยาวณัโรค (ร้อยละ 58.5) และมีการแยกบริเวณจ่ายยาวณัโรคออกจากหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกหรือให้

แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (ร้อยละ 81.1) และจากตารางท่ี 4.10 พบวา่โรงพยาบาลท่ีมอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีหลกั 1 คนทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรค และโรงพยาบาลท่ีมีการแยกบริเวณจ่ายยาออกจาก

หอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกหรือใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จจะมีพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งตามมาตรฐานการดาํเนินงานควบคุมวณัโรค [1, 37] ท่ีสนบัสนุน

ใหโ้รงพยาบาลมีบริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (one stop service) สาํหรับผูป่้วยวณัโรคท่ีอยูใ่นระยะ

แพร่เช้ือ ณ คลินิกวณัโรค เพือ่ลดการแพร่กระจายของเช้ือในสถานพยาบาล แต่ในโรงพยาบาลท่ีมี

ลกัษณะการใหบ้ริการจ่ายยาร่วมกบัยาอ่ืน พบวา่มีพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคในระดบัปาน

กลาง ซ่ึงมีความเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือไปสู่ผูป่้วยรายอ่ืน โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการได้

ป่วยเป็นวณัโรคไดง่้าย ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือเอช ไอ วี ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยขาดอาหาร ผูป่้วยโรค 

Silicosis[1] 

 

2. ปัจจยัดา้นบุคคล 

ปัจจยัดา้นบุคคลมีระดบัคะแนนเฉล่ียต่อการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคอยูใ่นระดบัปาน

กลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชมพนุูช สุภาพวานิช [30]ไดศึ้กษาการจดัการป้องกนัและควบคุม 
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การติดเช้ือวณัโรคในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหน่ึง พบวา่บุคลากรร้อยละ 50 มีปัจจยัดา้นบุคคลใน

เร่ืองความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในขอ้คาํถามความรู้ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกนัวณัโรคส่วนบุคคลคือผา้ปิดปากปิดจมูก 

พบวา่ร้อยละ 52.7 ยงัมีความรู้ท่ีผดิ โดยเขา้ใจวา่บุคลากรท่ีสวมผา้ปิดปากปิดจมูก (Surgical mask) 

สามารถป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคได ้แต่เน่ืองจากเช้ือวณัโรคท่ีกระจายในอากาศมีขนาด 1-5

ไมครอน ผา้ปิดปากปิดจมูก (Surgical mask) สามารถกรองอากาศไดใ้นระดบั 3 ไมครอนเท่านั้น 

ในขณะท่ีผา้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95)สามารถกรองอนุภาคในขนาดท่ีเลก็ได้

มากกวา่ คือระดบั 0.1-0.3 ไมครอน ดงันั้นบุคลากรทางการแพทยจึ์งควรใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบ

กรองอากาศ (Mask N-95) ท่ีสามารถป้องกนัเช้ือวณัโรคจากการสูดลมหายใจเขา้ได[้14, 36, 37] 

ทั้งน้ีจากขอ้มูลพฤติกรรมในการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.4 ไม่เคยใช้

ผา้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) เลย เม่ือรวมกบัผูท่ี้ใชบ้างคร้ัง จะมีสูงถึงร้อยละ 

72.4 และมีผูท่ี้ใชทุ้กคร้ังเพยีงร้อยละ 11.4 เท่านั้นซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชมพนุูช สุภาพ

วานิช [30] ท่ีพบวา่บุคลากรร้อยละ 50ในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหน่ึงใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบ

กรองอากาศ (Mask N-95)เป็นประจาํในการดูแลผูป่้วยวณัโรค 

 

ข้อจํากดัของการศึกษา 

1. งานวิจยัน้ีทาํการศึกษาเฉพาะในบุคลากรสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุขเท่านั้น จึงไม่สามารถนาํไปใชก้บับุคลากรสงักดัอ่ืนๆท่ีมีนโยบายการบริหารท่ีแตกต่าง

กนัได ้

2. ในแบบสอบถามปัจจยัดา้นองคก์ร เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความรับรู้ท่ีตอ้งผา่นการ

ตีความจากประสบการณ์การทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม จึงไม่อาจสะทอ้นความจริงไดท้ั้งหมด 

ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการศึกษาไปใช้ 

1. ควรสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รเก่ียวกบัการลา้งมือของบุคลากรทางการแพทย์

ดาํเนินต่อไป เพราะจากการวิจยัพบวา่บุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคส่วนใหญ่ มีการรับรู้วา่



72 

 

 

 

โรงพยาบาลมีการสนบัสนุนอ่างลา้งมือและผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือและเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบั

การท่ีตอ้งลา้งมือหลงัใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค อีกทั้งการลา้งมือเป็นมาตรการสาํคญัท่ีสามารถ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคในโรงพยาบาลไดดี้ท่ีสุด คุม้ค่าท่ีสุด และปฏิบติัง่ายท่ีสุด 

2. ควรสนบัสนุนใหน้โยบายการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

ดาํเนินการต่อไป เน่ืองจากบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคส่วนใหญ่ มีการรับรู้วา่โรงพยาบาลของตน

จดัใหมี้บริการดา้นน้ีและส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสุขภาพทุกปีซ่ึงเป็นตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวงัการติดเช้ือวณัโรคในบุคลากร 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนั

การติดเช้ือวณัโรค เน่ืองจากปัจจุบนับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีส่งมอบยาวณัโรคร้อยละ 51.0 ยงัไม่ผา่น

การฝึกอบรม และจากผลการวิจยัพบวา่ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมจะมีพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ

วณัโรคในระดบัท่ีสูง 

4. กระทรวงสาธารณสุขควรสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาลมีการจดับริการจ่ายยาวณัโรคแบบจุด

เดียวเบด็เสร็จ และมีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีหลกั 1 คนรับผดิชอบใหบ้ริการส่งมอบยา 

ดาํเนินการต่อไป เน่ืองปัจจุบนัโรงพยาบาลส่วนใหญ่จดัใหมี้บริการลกัษณะน้ีแลว้และจาก

ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการดงักล่าวสามารถเพิ่มพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคได ้

5. โรงพยาบาลควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัวณัโรคในระยะแพร่เช้ือเห็น

ความสาํคญัและใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ในการป้องกนัการติดเช้ือวณั

โรคเน่ืองจากปัจจุบนับุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 ยงัมีความรู้ท่ีผดิ โดยเขา้ใจ

วา่บุคลากรท่ีสวมผา้ปิดปากปิดจมูก (Surgical mask) สามารถป้องกนัการติดเช้ือวณัโรคไดท้ั้งท่ี

ความเป็นจริงผา้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการ

ติดเช้ือวณัโรคมากกวา่และมีบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคเพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้นท่ีใชผ้า้ปิดปากปิด

จมูกแบบกรองอากาศทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค  

 



73 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่มีบุคลากรผูส่้งมอบยาวณัโรคเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีใชผ้า้ปิด

ปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการผูป่้วยวณัโรค จึงควรทาํการศึกษา

ต่อไปถึงพฤติกรรมการใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ในบุคลากรผูส่้งมอบยา

วณัโรค  
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