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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
วัณโรคเป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ[1] Mycobacterium tuberculosis ซึ่งอยูใ่ นกลุ่ม M.
Tuberculosis Complex การติดต่อระหว่างคนสู่คนเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเมื่อผูป้ ่ วยวัณโรคระยะแพร่ เชื้อ
ไอ จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก ทําให้ละอองเสมหะขนาดเล็ก (Droplet nuclei) ฟุ้ งกระจายใน
อากาศ เมื่อผูอ้ ื่นสู ดหายใจเอาละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป ทําให้เชื้อวัณโรคสามารถเข้าถึงถุง
ลมในปอดได้ ผูต้ ิดเชื้อวัณโรคส่ วนหนึ่งจะป่ วยเป็ นวัณโรค ซึ่งอุบตั ิการณ์การเกิดวัณโรค[2] พบ
ประมาณร้อยละ 8 ของผูท้ ี่ได้รับเชื้อวัณโรค จะกลายเป็ นวัณโรคภายใน 2 ปี หลังจากที่ได้รับเชื้อ
ผูป้ ่ วยวัณโรคที่ไม่เข้ารับการรักษา หรื อผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาแต่ยงั ไม่หายและไม่เสี ยชีวิต จะ
สามารถแพร่ เชื้อต่อให้ผอู ้ ื่นไปได้เรื่ อยๆ
วัณโรคนับเป็ นปั ญหาด้านสุขภาพที่สาํ คัญของโลก นอกจากเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ประชากร
ทัว่ โลกป่ วยนับล้านคนต่อปี แล้ว วัณโรคยังเป็ นโรคติดเชื้อที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากเป็ นอันดับที่สองรอง
จากโรคเอดส์ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก[3]ประมาณการว่า ประชากรบนโลกจํานวน 1
ใน 3 ได้ติดเชื้อวัณโรคแล้ว ซึ่งในจํานวนนี้มีท้ งั ที่แสดงอาการป่ วยและยังไม่แสดงอาการป่ วย และ
พบอัตราการติดเชื้อใหม่เกิดขึ้น 1 คนต่อวินาที โดยในพ.ศ.2554 มีรายงายพบผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่
9 ล้านคนทัว่ โลก และมีผเู ้ สี ยชีวิตจากวัณโรค 1.4 ล้านคน ส่ วนมากอยูใ่ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย
จากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก[3] ในพ.ศ. 2554 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็ น
ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากเป็ นอันดับที่ 18 ของโลก โดยคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะมีผปู ้ ่ วยวัณ
โรครายใหม่ทุกประเภท ปี ละประมาณ 86,000 ราย (124 ต่อแสนประชากร) จํานวนผูเ้ สี ยชีวิต
ประมาณ 9,800 ราย (14 ต่อแสนประชากร) แต่จากการรายงานโรคของสํานักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุ ขไทย[4] พบว่าในพ.ศ.2554 พบผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ 62 ต่อแสนประชากร
1
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และจากรายงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ[5]ในพ.ศ. 2554 มีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรควัณโรคจํานวน
4,784 ราย (7.5 ต่อแสนประชากร) ซึ่งวัณโรคนับเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตมากเป็ นอันดับที่ 10
จากสาเหตุการเสี ยชีวิตทั้งหมดของประเทศไทย และเป็ นโรคติดเชื้อที่ทาํ ให้คนไทยเสี ยชีวิตมาก
ที่สุดในบรรดาโรคติดเชื้อทั้งหมด จากรายงานของประเทศไทยทั้งจํานวนผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และ
จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่เสี ยชีวติ พบว่าตํ่ากว่าการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากบาง
โรงพยาบาลไม่ได้รายงานข้อมูลการรักษาเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุ ข และผูป้ ่ วยวัณโรคบางส่ วน
ไม่ได้รับการรักษาในระบบสาธารณสุ ขของรัฐ แต่ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นเช่น
โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน เป็ นต้น ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านี้ไม่มีการรายงานการรักษาเข้าสู่
กระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากนั้นบางรายอาจยังไม่ได้รับการรักษาเลย[6]ในประเทศที่พฒั นาแล้ว
ส่ วนใหญ่[7, 8] อัตราอุบตั ิการณ์ของวัณโรคปอดในบุคลากรด้านการแพทย์ที่สมั ผัสผูป้ ่ วยวัณโรคจะ
สูงกว่าในประชากรทัว่ ไป หรื อในบุคลากรที่ไม่สมั ผัสวัณโรคเกือบทุกการศึกษาและในบางประเทศ
บุคลากรที่ทาํ งานในโรงพยาบาลมีอตั ราความเสี่ ยงในการเป็ นวัณโรคสูงกว่าประชาชนทัว่ ไปถึง 3
เท่า แต่สาํ หรับประเทศที่กาํ ลังพัฒนา[7-9]ที่มีระบบสุ ขอนามัยในประเทศยังไม่ดีนกั มีโอกาสที่
บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับเชื้อวัณโรคจากการดําเนินชีวิตในสังคมได้สูง การศึกษาถึงความ
เสี่ ยงของบุคลากรในการได้รับเชื้อวัณโรคจากการทํางานจึงไม่ชดั เจนมากนัก แต่ผลการศึกษาส่ วน
ใหญ่กแ็ สดงให้เห็นว่าบุคลากรด้านการแพทย์ที่สมั ผัสผูป้ ่ วยวัณโรค มีอตั ราการติดเชื้อวัณโรคสูง
กว่าบุคลากรด้านการแพทย์ที่ไม่ตอ้ งสัมผัสผูป้ ่ วยวัณโรค และสูงกว่าประชากรทัว่ ไป ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาในประเทศไทยที่ทาํ การศึกษาการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาล ได้แก่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี[10] และโรงพยาบาลแม่สอด[11] โดยพบอัตราการติดเชื้อวัณโรคของ
บุคลากรโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเท่ากับร้อยละ 71 และ ร้อยละ75.6 ตามลําดับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ ยงต่อการเป็ นวัณโรคสูง[8]ได้แก่ พยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านการดูแลผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจทางปฏิบตั ิการ พยาธิแพทย์ แพทย์โรคทรวงอก วิสญ
ั ญี
แพทย์ บุคลากรแผนกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ทันตบุคลากร โดยพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อ
วัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคล[9, 12] เช่น เพศชาย(32.6%) อายุมากกว่า
35 ปี (43%) การได้รับวัคซีน BCG (41.4%)การมี BMI น้อยกว่า 19 (odds ratio[OR]: 2.96, 95%
confidence interval [CI]:1.49-5.87)ปัจจัยจากการปฏิบตั ิงาน[9, 11] เช่นการมีเพื่อนร่ วมงานป่ วยเป็ น
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วัณโรค(p<0.01) การปฏิบตั ิงานที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นหลัก(p<0.05) การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่
มีการดูแลผูป้ ่ วยโรคเอดส์(p<0.05) และความถี่ในการสัมผัสกับผูป้ ่ วยวัณโรค(OR: 2.83,95%
CI:1.47-18.36) สําหรับการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรคจากการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาลโดยใช้ PRECEDE MODEL เป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั [13]พบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.01) ได้แก่ ทัศนคติ(r = 0.22)
ความเชื่อในความสามารถตนเองในการปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ทํางาน(r = 0.39) การรับรู ้ของบุคลากรเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร(r = 0.26) วัสดุอุปกรณ์และ
การจัดการสภาพแวดล้อมที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้เพื่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางาน
(r =0.48) และการสนับสนุน การได้คาํ แนะนําจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้า (r = 0.50)
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีแนวทางมาตรฐานการดําเนินงานควบคุมการ
แพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล[1] โดยมีมาตรการลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายและ
ติดเชื้อวัณโรคเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การบริ หารจัดการ ถือเป็ นด่านแรกของมาตรการควบคุมการ
แพร่ เชื้อและเป็ นมาตรการที่สาํ คัญที่สุด ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
การจัดตั้งกรรมการรับผิดชอบการวางแผนและมาตรการ การอบรมบุคลากร การค้นหาผูป้ ่ วยวัณ
โรค การให้สุขศึกษา การจัดสถานที่ในการให้บริ การให้เหมาะสม การลดการสัมผัสเชื้อวัณโรคใน
ห้องชันสู ตร การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน การให้ความรู ้แก่ประชาชนในชุมชน (2) การควบคุม
สภาพแวดล้อม เป็ นการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อวัณโรคในอากาศ (3) การควบคุม
ป้ องกันระดับบุคคล เป็ นการป้ องกันการติดเชื้อเฉพาะบุคคล เป็ นมาตรการเสริ มจากการควบคุมด้าน
การบริ หารจัดการและการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่การให้ผปู ้ ่ วยใช้ Surgical mask และให้
บุคลากรที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การใช้ N95 mask[14] นอกจากมาตรการในการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรค 3
ระดับนี้แล้ว ยังมีมาตรการในการเฝ้ าระวังการติดเชื้อและป่ วยเป็ นวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุ ข
โดยบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งมีการป้ องกันตนเองโดย (1) มีความรู ้เกี่ยวกับวัณโรค ลักษณะการ
แพร่ เชื้อและแนวทางป้ องกัน (2) การตรวจเช็คสุ ขภาพก่อนเริ่ มทํางานและระหว่างทํางานว่าเป็ นวัณ
โรคหรื อไม่
มีการศึกษาถึงความสําเร็ จการป้ องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆประเทศ
จากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็ นโรคติดต่อทางระบบ
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ทางเดินหายใจเช่นเดียวกับวัณโรค โดย David M. Dejoy และคณะ[15] ที่ได้นาํ แนวคิดพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองในที่ทาํ งาน[16] มาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ซึ่งแนวคิดนี้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อ
การป้ องกันตนเองต่อการติดเชื้อออกเป็ น 3 ด้านคือ (1) ปั จจัยด้านองค์กร เป็ นปั จจัยที่ได้รับ
สนับสนุนจากองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเผยแพร่ คาํ แนะนําที่ดีจากบุคคลซึ่งเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน เป็ นลักษณะการสร้างสภาพความปลอดภัย (Safety Climate) นําไปสู่ การออก
นโยบาย หรื อออกเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การอบรมให้ความรู ้บุคลากร การให้ส่ิ งตอบแทน (2)
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่สนับสนุนการป้ องกันการติดเชื้อ เช่น N95
Mask อ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ ระบบระบายอากาศ รวมทั้งความสามารถในการใช้
ทรัพยากรนั้นๆด้วย (3) ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ความรู ้ ความเข้าใจในความเสี่ ยงของการเกิดอันตราย
จากการทํางาน ความเชื่อและทัศนคติของแต่ละคน ประสบการณ์ทาํ งานหรื อการพบเจอเหตุการณ์
ใดๆมาก่อน ความเข้าใจในมาตรการการป้ องกันความปลอดภัยขององค์กร และสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อ
มาตรฐานด้านบุคคล เช่นจากเพื่อน จากคนรอบข้างเป็ นต้น ซึ่งจากการศึกษาความความสําเร็ จใน
การป้ องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์จากโรค SARS พบว่าปัจจัยด้านองค์กรและปั จจัยด้าน
บุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองซึ่งควรให้ความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าปัจจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ควรให้
ความสําคัญให้ครบทุกด้าน จากเดิมที่เน้นไปที่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
เมื่อนํามาตรการการลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายและการติดเชื้อวัณโรคใน
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ขไทย ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการบริ หารจัดการ ระดับการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมและ การควบคุมป้ องกันระดับบุคคล มาจําแนกตามปัจจัยของแนวคิด
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy มี 3 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านองค์กร
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและปัจจัยด้านบุคคล พบว่า มาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่มี
ความครอบคลุมปั จจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม สําหรับปัจจัยด้านบุคคลมีเพียง เรื่ อง
ความรู ้เกี่ยวกับวัณโรค ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรการในการเฝ้ าระวังการติดเชื้อในบุคลากร
สาธารณสุ ข ไม่ได้ครอบคลุมปั จจัยด้านบุคคลทั้งหมด เช่นยังไม่มีในเรื่ องทัศนคติ ความเชื่อ
ประสบการณ์ทาํ งาน ความเข้าใจในมาตรการการป้ องกันความปลอดภัย สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐาน
ด้านบุคคล เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบว่าตัวชี้วดั การดําเนินงานวัณโรคสําหรับโรงพยาบาล
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ปี งบประมาณ 2554 [17]ได้เน้นการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล โดยการมี
ช่องทางเร่ งด่วนในการรับบริ การของผูป้ ่ วยวัณโรค การมีหอ้ งหรื อพื้นที่แยกอย่างเหมาะสมสําหรับ
ผูป้ ่ วยวัณโรคเสมหะมีเชื้อในหอผูป้ ่ วยใน การจัดสถานที่ตรวจคลินิกวัณโรคออกจากคลินิกอื่นๆที่มี
ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านองค์กรและด้าน
สภาพแวดล้อมทั้งสิ้ น เป็ นการแสดงให้เห็นว่านโยบายของสาธารณสุ ขไทยยังไม่ได้ให้ความสําคัญ
ครอบคลุมปั จจัยทุกด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งาน ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ของไทยยังไม่ประสบความสําเร็ จ
เภสัชกรที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคตามประกาศ ก.พ.[18] มีหน้าที่ให้คาํ แนะนําการกินยา
ติดตามการกินยาและอาการข้างเคียงจากยา ส่ งมอบยา จําเป็ นต้องปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยวัณโรค ถือว่า
มีความเสี่ ยงในการที่จะได้รับเชื้อวัณโรคจากการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรที่มีหน้าที่ส่งมอบยาให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคใน
โรงพยาบาลโดยนําแนวคิดพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy มาเป็ น
กรอบแนวคิดการศึกษาซึ่งจะทําให้ได้ขอ้ มูลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลของประเทศไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผู ้
ส่ งมอบยาวัณโรค
3. ขอบเขตการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เภสัชกรหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคโดย
มีปฏิสมั พันธ์ เช่นแนะนําการกินยา พูดคุย ซักถามกับผูป้ ่ วยวัณโรคโดยตรงมากที่สุดในรอบ 1
เดือนที่ผา่ นมา ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข โดยวิธีการสุ่ม
จากจํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด 827 แห่ง [19]ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชุน
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4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
ทําให้ได้ขอ้ มูลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
5. สมมุติฐานของการศึกษา
ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บุคลากรทีท่ าํ หน้ าทีส่ ่ งมอบยา หมายถึง เภสัชกรหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาให้
ผูป้ ่ วยวัณโรคโดยมีปฏิสมั พันธ์ เช่นแนะนําการกินยา พูดคุย ซักถามกับผูป้ ่ วยวัณโรคโดยตรงมาก
ที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
2. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค[1, 17] หมายถึงกิจกรรมที่บุคลากรกระทําเพื่อ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากผูป้ ่ วย ทั้งการติดเชื้อผ่านลมหายใจและสารคัดหลัง่ โดยแบ่งเป็ น 4
ส่ วน ได้แก่
2.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การให้ผปู ้ ่ วยที่มีอาการสงสัยว่า
จะเป็ นวัณโรคใส่ หน้ากากปิ ดปาก จมูก (Surgical mask) การที่บุคลากรใช้หน้ากากแบบกรองอากาศ
(Mask N-95) ขณะปฏิบตั ิงานกับผูป้ ่ วยวัณโรคระยะแพร่ เชื้อ การตรวจเช็คหน้ากากแบบกรองอากาศ
(Mask N-95) ก่อนใช้งาน ว่ามีความแนบสนิทกับใบหน้า (fit test)
2.2 การแยกผูป้ ่ วยและป้ องกันไม่ให้เชื้อแพร่ กระจาย หมายถึง การจัดบริ เวณให้
ผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้อหรื อสงสัยว่ามีการติดเชื้อวัณโรคปอด แยกออกจากผูป้ ่ วยอื่นๆ การดูแลให้
ได้รับบริ การแบบเร่ งด่วน หรื อแบบเบ็ดเสร็ จในจุดเดียว
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2.3 การมีสุขอนามัยที่ดี หมายถึงการดูแลสุขภาพของบุคลากร การปฏิบตั ิตามหลัก
ปราศจากเชื้อ การล้างมือที่ถูกต้อง การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุ ขลักษณะอนามัยที่ดี
มีความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งการทําลายเชื้อ ทําให้ปราศจากเชื้อ
2.4 การตรวจสุ ขภาพเพื่อหาว่ามีการติดเชื้อวัณโรคหรื อไม่ เช่นการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกประจําทุกปี การตรวจเสมหะและถ่ายภาพรังสี ทรวงอกเมื่อมีอาการป่ วยคล้ายวัณโรค
3. ปัจจัยด้ านองค์ กร[20] หมายถึงเป็ นปั จจัยที่บุคคลนั้นได้รับสนับสนุนจากองค์กรหรื อ
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการให้มีนโยบายหรื อแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจาก
การปฏิบตั ิงาน การทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร(Organization culture) เช่นการแบ่งปันความคิดใน
การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคโดยผูท้ าํ งานเอง โดยการเผยแพร่ คาํ แนะนําที่ดีจากบุคคลซึ่งเคยมี
ประสบการณ์มา การอบรมให้ความรู ้บุคลากรเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค การให้ส่ิ งตอบ
แทนไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของเช่น เงิน รางวัล หรื อไม่ใช่ส่ิ งของเช่น การชมเชย เมื่อมีการปฏิบตั ิตวั ในการ
ป้ องกันวัณโรคได้ดี
4. ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม [20]หมายถึงปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมในการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรคระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ในการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วยวัณโรคได้ง่ายขึ้น
ประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆเช่นอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่สนับสนุนการป้ องกันการติดเชื้อ เช่น
หน้ากาก N95 อ่างล้างมือพร้อมผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ นอกจากนั้นยังรวมถึงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสถานที่ทาํ งาน ระบบระบายอากาศของอาคารที่ปฏิบตั ิงาน
5. ปัจจัยด้ านบุคคล [20]หมายถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งใน
เรื่ องความรู ้ ความเข้าใจในความเสี่ ยงของการติดเชื้อวัณโรคและมาตรการการป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อวัณโรคขององค์กร ความเชื่อและทัศนคติของแต่ละคนในการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรค ประสบการณ์ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับวัณโรค และสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่ วนบุคคลในการ
ป้ องกันวัณโรค เช่น จากเพื่อน จากคนรอบข้าง ครอบครัว สภาวะร่ างกายเป็ นต้น
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา
พัฒนาจากทฤษฏีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy [15, 16, 20]
ปัจจัยด้ านองค์ กร
- นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรในการ
ป้ องกันวัณโรค
- วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการป้ องกันวัณโรค
- โปรแกรมการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับวัณโรค
- การให้รางวัล สิ่ งตอบแทน คําชมเชย เมื่อมีการปฏิบตั ิตวั
ในการป้ องกันวัณโรคได้ดี
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม
- การมีเครื่ องมือและสิ่ งสนับสนุนต่างๆ ได้แก่
หน้ากาก อ่างล้างมือ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
- สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ระบบระบายอากาศ
สถานที่
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- ความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ ยง และมาตรการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในองค์กร
- ความเชื่อ/ทัศนคติ ในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
- ประสบการณ์ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับวัณโรค
- สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่ วนบุคคลในการ
ป้ องกันวัณโรค
- ปัจจัยจากเพื่อนและคนรอบข้าง

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรค
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วน
บุคคลที่เหมาะสม
- การแยกผูป้ ่ วยและป้ องกัน
ไม่ให้เชื้อวัณโรคแพร่ กระจาย
- การมีสุขอนามัยที่ดี
- การตรวจสุ ขภาพเพื่อหาว่ามี
การติดเชื้อวัณโรคหรื อไม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค” นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัณโรค
2. สถานการณ์วณั โรค
3. มาตรการป้ องกันควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
4. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการวิจยั
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับวัณโรค
1.1 สาเหตุของวัณโรคและการแพร่ กระจายเชื้อ[1]
วัณโรคเป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งอยูใ่ นกกลุ่ม M.
Tuberculosis Complex (ได้แก่ M.bovis, M. africacum และ M. microti) การติดต่อระหว่างคนสู่คน
เกิดขึ้นได้เมื่อผูป้ ่ วยวัณโรคระยะแพร่ เชื้อ ไอ จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก ทําให้ละอองเสมหะขนาด
เล็ก (Droplet nuclei) ฟุ้ งกระจายในอากาศ เมื่อผูอ้ ื่นสู ดหายใจเอาละอองเสมหะ ที่มีเชื้อวัณโรคเข้า
ไป ทําให้เชื้อวัณโรคสามารถเข้าถึงถุงลมในปอดได้ ผูต้ ิดเชื้อวัณโรคร้อยละ 8 จะป่ วยเป็ นวัณโรค
ภายใน 2 ปี หลังจากที่ได้รับเชื้อ [2] ซึ่งผูป้ ่ วยวัณโรคที่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะและไม่เข้ารับการ
รักษา จะเสี ยชีวิตร้อยละ 70 ภายใน 10 ปี ผูป้ ่ วยวัณโรคที่ไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะและไม่เข้ารับ
การรักษา จะเสี ยชีวิตร้อยละ 20 ภายใน 10 ปี [3]โดยผูป้ ่ วยที่ไม่เข้ารับการรักษา หรื อผูป้ ่ วยที่ได้รับ
การรักษาแต่ไม่ยงั หายและไม่เสี ยชีวิต จะสามารถแพร่ เชื้อต่อให้ผอู ้ ื่นไปได้เรื่ อยๆ
ชนิดของวัณโรคสามารถจัดแบ่งได้ 2 ชนิด คือ วัณโรคในปอด (Pulmonary TB) มักมี
ลักษณะอาการและอาการแสดงของวัณโรคไม่ชดั เจน ขึ้นอยูก่ บั ระยะที่ได้รับเชื้อและการลุกลามของ
9
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เชื้อวัณโรค แต่อาการแสดงที่พบบ่อยๆ คือ นํ้าหนักลด อ่อนเพลีย ไอมีเสมหะ เหงื่อออกกลางคืน
และอาจพบอาการไอเป็ นเลือด ส่ วนวัณโรคอีกชนิด คือ วัณโรคนอกปอด (Extra pulmonary TB) มี
ลักษณะอาการและอาการแสดงขึ้นอยูก่ บั อวัยวะที่เชื้อวัณโรคเข้าไปอาศัยอยู่ [21]
การวินิจฉัยวัณโรคปอดจะใช้การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ร่ วมกับการถ่ายภาพรังสี ทรวง
อก โดยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการนั้นจะย้อมเชื้อจากเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดในการวินิจฉัยวัณโรคปอด เพราะสามารถบอกผลได้เร็ ว และมีความจําเพาะสูง การตรวจ
เสมหะควรตรวจอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อให้สามารถวินิจฉัยผูป้ ่ วยวัณโรคปอดไม่ผดิ พลาด ส่ วนการ
เพาะเชื้อวัณโรค มีความไวกว่าการตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ใช้เวลานานและสิ้ นเปลือง
นอกจากนี้การถ่ายภาพรังสี ทรวงอกเพื่อใช้วินิจฉัยวัณโรคปอดนั้น เป็ นวิธีที่มีความไว (Sensitivity)
ค่อนข้างสู ง แต่มีความจําเพาะ (specific) ตํ่า ดังนั้นต้องมีการตรวจเสมหะควบคู่ไปกับการถ่ายภาพ
รังสี ทรวงอกทุกครั้ง และการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอดนั้น จะอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิ และ
การตรวจนํ้าที่เจาะได้จากอวัยวะต่างๆ ร่ วมกับอาการและอาการแสดงที่เข้าได้กบั วัณโรค[22]
1.2 การจําแนกประเภทของวัณโรค
วัณโรคเกิดขึ้นกับทุกอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายโดยมากกว่า 80% มักจะเกิดขึ้นที่ปอด
ดังนั้นจึงสามารถจําแนกวัณโรคออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.2.1 วัณโรคปอด (Pulmonary TB) มักมีลกั ษณะอาการและอาการแสดงของวัณโรคไม่
ชัดเจน ขึ้นอยูก่ บั ระยะที่ได้รับเชื้อและการลุกลามของเชื้อวัณโรค แต่อาการแสดงที่พบบ่อยๆ คือ
นํ้าหนักลด อ่อนเพลีย ไอมีเสมหะ เหงื่อออกกลางคืนและอาจพบอาการไอเป็ นเลือด
1.2.2 วัณโรคนอกปอด (Extrapulmonary TB) วัณโรคของอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากปอด
เช่น เยือ่ หุม้ สมอง ต่อมนํ้าเหลือง ช่องท้อง ผิวหนัง กระดูกและข้อ ระบบสื บพันธ์และทางเดิน
ปัสสาวะ การวินิจฉัยโดยอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อให้ผลบวก หรื อผลการตรวจร่ างกายเข้าได้กบั ข้อ
บ่งชี้อย่างชัดเจนและแพทย์ตดั สิ นใจรักษาวัณโรค
1.3 วัณโรคปอดและแบบแผนการรักษา
ในการรักษาวัณโรคปอดแบ่งผูป้ ่ วยวัณโรคปอดออกเป็ น 2 ประเภท คือ [22]
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1.3.1 ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดที่ยอ้ มเสมหะพบเชื้อ (ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะบวก)
ซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยที่มีภาพรังสี ผดิ ปกติเข้าได้กบั วัณโรคปอด และย้อมเสมหะแล้วพบเชื้อวัณโรคอย่าง
น้อย 1 ครั้ง หรื อเป็ นผูป้ ่ วยที่มีภาพรังสี ไม่ผดิ ปกติ แต่ยอ้ มเสมหะพบเชื้อวัณโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง
1.3.2 ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดที่ยอ้ มเสมหะไม่พบเชื้อ (ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะลบ)
ซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยที่มีอาการแสดง และภาพรังสี ทรวงอกผิดปกติเข้าได้กบั วัณโรค แต่ยอ้ มเสมหะอย่าง
น้อย 3 ครั้งแล้วไม่พบเชื้อ ส่ วนผลการเพาะเชื้อวัณโรคนั้นอาจเป็ นลบหรื อไม่ทราบผล หรื อเป็ น
ผูป้ ่ วยที่ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค แต่ผลการเพาะเชื้อจากเสมหะพบเชื้อวัณโรคก็ได้
หลักการรักษาวัณโรคปอด จะต้องใช้ยารักษาวัณโรคปอดอย่างน้อย 2 ชนิด และต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย 6 เดือน และอาจต้องใช้เวลารักษาวัณโรคปอดนาน 2-3 ปี หาก
ผูป้ ่ วยเป็ นวัณโรคดื้อยาหลานขนาน (MDR-TB) ซึ่งสูตรยาที่ใช้รักษาวัณโรคปอดนั้นมีดว้ ยกันหลาย
สูตร แต่สูตรมาตรฐานที่นิยมใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ สูตรยาระยะสั้น 6
เดือน ซึ่งมีการใช้ยารักษาวัณโรค 4 ชนิด คือ isoniazid (H),rifampicin (R),pyrazinamide (Z), และ
ethambutol (E) ติดต่อกัน 2 เดือน (Internal phase หรื อ Intensive phase) เป็ นช่วงที่สาํ คัญมาก
เพราะแสดงถึงประสิ ทธิภาพของระบบยา และระบบงานที่จะช่วยตัดการแพร่ เชื้อได้ดี ต่อจากนั้นจะ
เป็ นการให้ยารักษาวัณโรค 2 ชนิด คือ isoniazid (H) และ rifampicin (R) ติดต่อกัน 4 เดือน
(Continuation phase หรื อ Maintenance phase) เขียนเป็ นสูตรย่อว่า 2HRZE/4HR นอกจากนี้ยงั มี
สูตรยาระยะสั้น 9 เดือน ซึ่งแนะนําให้ใช้สาํ หรับผูป้ ่ วยวัณโรคปอดที่สูงอายุ หรื อแพ้ยา
pyrazinamide สู ตรนี้มีการใช้ยารักษาวัณโรค 3 ชนิด คือ isoniazid (H),rifampicin (R) และ
ethambutol (E) ติดต่อกัน 2 เดือน ต่อจากนั้นจะเป็ นการให้ยารักษาวัณโรค 2 ชนิด คือ isoniazid (H)
และ rifampicin (R) ติดต่อกัน 7 เดือน เขียนเป็ นสู ตรย่อว่า 2HRZE/7HR [23]
ยารักษาวัณโรค จัดแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เลือกใช้ก่อนเป็ นอันดับแรก (First line drug)
ได้แก่ isoniazid (H),rifampicin (R),pyrazinamide (Z), และ ethambutol (E) นอกจากนี้ยงั มี
rifabutin และ rifapentine ส่ วนกลุ่มที่เลือกใช้เป็ นอันดับสอง (Second line drug) ได้แก่
streptomycin, cycloserine, ethionamide, amikacin เป็ นต้น
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1.4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแพร่ เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล[8]
ความน่าจะเป็ น (The probability หรื อ P) ของการแพร่ เชื้อวัณโรคในระหว่างบุคลากรด้าน
การแพทย์อาจประมาณการได้โดยใช้สมการดังต่อไปนี้
P=1-elqpt/Q
e หมายถึง สมการ exponential
l หมายถึง จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคระยะมีอาการที่บุคลากรคนหนึ่งๆมีโอกาสสัมผัส
q หมายถึง ความสามารถแพร่ เชื้อของผูป้ ่ วย
p หมายถึงอัตราการสูดหายใจของบุคลากร
t หมายถึงระยะเวลาการสัมผัสผูป้ ่ วย
Q หมายถึง อัตราการถ่ายเทอากาศของห้อง
ตัวชี้วดั ความสามารถแพร่ เชื้อของผูป้ ่ วย อาจประกอบด้วยการตรวจพบเชื้อ acid-fast bacilli
ในเสมหะ การเริ่ มให้การรักษาล่าช้าหรื อรักษาไม่มีประสิ ทธิภาพ การตรวจพบโพรงในภาพถ่ายรังสี
ปอด การมีอาการไอหรื อเป็ นวัณโรคกล่องเสี ยง การมีส่ิ งคัดหลัง่ ในทางเดินหายใจเป็ นนํ้าจํานวน
มาก และการได้รับหัตถการหรื อการตรวจพิเศษที่กระตุน้ ให้มีการไอ เป็ นต้น ระยะเวลาการสัมผัส
โดยทัว่ ไปหมายถึงระยะเวลาที่ตอ้ งสัมผัสผูป้ ่ วยโดยตรง แต่บุคลากรที่ไม่ได้สมั ผัสผูป้ ่ วยโดยตรง
เนื่องจากปฏิบตั ิงานอยูใ่ นส่ วนอื่นของอาคารก็อาจสัมผัสเชื้อได้โดยผ่านทางอากาศที่ระบายมาจาก
ห้องของผูป้ ่ วยวัณโรค สําหรับอัตราการถ่ายเทของอากาศนั้น พบว่าการทดแทนอากาศภายในห้อง
ด้วยอากาศจากภายนอกอย่างสมบูรณ์ 1 ครั้ง(one air change) จะทําให้อนุภาคในบรรยากาศที่มีเชื้อ
M.tuberculosis ลดลงได้ประมาณร้อยละ 63 และหากทําการถ่ายเทอากาศอย่างสมบูรณ์ 6 ครั้ง(six
air charge) จะทําให้เชื้อในบรรยากาศลดลงได้ถึงร้อยละ 99

13

2. สถานการณ์ วณ
ั โรค
2.1 สถานการณ์ วณ
ั โรคของโลก
ตารางที่ 2.1 ลําดับของประเทศที่มีผปู ้ ่ วยวัณโรคมาก ในปี 2554
ลําดับที่
ของ

ประเทศ

โลก

ประชากร

Mortality

Prevalence

Incident

(หน่วย 1,000 คน) (หน่วย 1,000 คน) (หน่วย 1,000 คน) (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

วัณโรคนับเป็ นปั ญหาด้านสุขภาพที่สาํ คัญของโลก นอกจากเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ประชากร
ทัว่ โลกป่ วยนับล้านคนต่อปี แล้ว วัณโรคยังเป็ นโรคติดเชื้อที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากเป็ นอันดับที่สองรอง
จากโรคเอดส์ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก[3]ประมาณการว่า ประชากรบนโลกจํานวน 1
ใน 3 ได้ติดเชื้อวัณโรคแล้ว ซึ่งในจํานวนนี้มีท้ งั ที่แสดงอาการป่ วยและยังไม่แสดงอาการป่ วย และ
พบอัตราการติดเชื้อใหม่เกิดขึ้น 1 คนต่อวินาที โดยในพ.ศ.2554 มีรายงายพบผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่
9 ล้านคนทัว่ โลก และมีผเู ้ สี ยชีวิตจากวัณโรค 1.4 ล้านคน โดยในกลุ่ม 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค
มีผปู ้ ่ วยรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยทัว่ โลก ซึ่งส่ วนมากอยูใ่ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วยและได้มีการจัดอันดับประเทศที่มีจาํ นวนผูป้ ่ วยวัณโรคมาก พบว่า 3
ประเทศแรกที่มีผปู ้ ่ วยวัณโรคมากที่สุดในโลกอยูใ่ นทวีปเอเชีย ซึ่งได้แก่ประเทศอินเดีย (3.1 ล้าน
คน) จีน (1.4 ล้านคน) และอินโดนีเซีย (6.8 แสนคน)โดยทวีปเอเชียพบผูป้ ่ วยวัณโรคสูงถึงร้อยละ
59 ของผูป้ ่ วยวัณโรคทั้งโลก
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2.2 สถานการณ์ วณ
ั โรคของประเทศไทย
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก[3] ในพ.ศ. 2554 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็ นประเทศที่
มีปัญหาวัณโรคมากเป็ นอันดับที่ 18 ของโลก โดยคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะมีผปู ้ ่ วยวัณโรคราย
ใหม่ทุกประเภท ปี ละประมาณ 86,000 ราย (124 ต่อแสนประชากร) จํานวนผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ
9,800 ราย (14 ต่อแสนประชากร) แต่จากการรายงานโรคของสํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุ ขไทย[4] ในพ.ศ.2554 พบผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ 62 ต่อแสนประชากร และจากรายงาน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ[5]ในพ.ศ. 2554 มีผเู ้ สี ยชีวิตจากโรควัณโรคจํานวน 4,784 ราย (7.5 ต่อ
แสนประชากร) ซึ่งวัณโรคนับเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตมากเป็ นอันดับที่ 10 ของสาเหตุการ
เสี ยชีวิตทั้งหมดของประเทศไทย และเป็ นโรคติดเชื้อที่ทาํ ให้คนไทยเสี ยชีวิตมากที่สุดในบรรดาโรค
ติดเชื้อทั้งหมด จากรายงานของประเทศไทยทั้งจํานวนผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และจํานวนผูป้ ่ วยวัณ
โรคที่เสี ยชีวิตพบว่าตํ่ากว่าการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากบางโรงพยาบาลไม่ได้
รายงานข้อมูลการรักษาเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุ ข และผูป้ ่ วยวัณโรคบางส่ วนไม่ได้รับการรักษาใน
ระบบสาธารณสุ ขของรัฐ แต่ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นเช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
เอกชน เป็ นต้น ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านี้ไม่มีการรายงานการรักษาเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนั้นผูป้ ่ วยบางรายอาจยังไม่ได้รับการรักษาเลย[6]

15

ภาพที่ 2.1 อัตราความสําเร็ จการรักษาของผูป้ ่ วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ข้ ึนทะเบียน
รักษาระหว่าง 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
สําหรับแนวโน้มอัตราความสําเร็ จของการรักษาของผูป้ ่ วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ
[24]ระหว่างปี งบประมาณ2546 - 2552 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี 2552 อัตราความสําเร็ จของ
การรักษาอยู่ ที่ร้อยละ 85 ซึ่งเท่ากับเป้ าหมายของประเทศ (ร้อยละ 85) ส่ วนอัตราการขาดยาอยูท่ ี่ร้อย
ละ 4 และอัตราการตายอยูท่ ี่ร้อยละ 8
สําหรับสถานการณ์วณั โรคและโรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงานของสํานักระบาด
วิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2551 มีรายงานผูป้ ่ วยเอดส์และผูต้ ิดเชื้อที่มีอาการ 342,416 ราย ป่ วยเป็ นวัณ
โรคด้วยถึง 100,462 ราย ในกลุ่มผูป้ ่ วยเอดส์ที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปรากฏว่า วัณโรคเป็ นโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบมากที่สุด คือร้อยละ 25.5 จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ขผูป้ ่ วยเอดส์มีโอกาสเป็ นวัณโรคได้มากกว่าคนปกติถึง 10 เท่า เพราะร่ างกายขาด
ภูมิคุม้ กัน ทําให้ติดเชื้อได้ง่าย ปัญหาการติดเชื้อ HIV และผูป้ ่ วยเอดส์ที่อยูใ่ นระดับสู งทําให้จาํ นวน
ผูป้ ่ วยวัณโรคในประเทศไทยเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ในปี 2551 มีผปู ้ ่ วย 65,252
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ราย หรื ออัตรา 113.51 รายต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 1.8 โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเอดส์ป่วยเป็ นวัณโรคสูงถึงร้อยละ 30
ปั ญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่การพบเชื้อดื้อยาในผูป้ ่ วยประมาณร้อยละ 10 ของผูต้ ิด
เชื้อทั้งหมด เนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยูแ่ ละการรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง จากการสํารวจวัณโรคดื้อยา
ทางห้องปฏิบตั ิการของประเทศไทยครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2549 พบว่าอัตราผู ้ ป่ วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานรายใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 1.65 และอัตราผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคยรักษามาก่อน ร้อย
ละ 34.54 รายงานเบื้องต้นจากสถานการณ์วณั โรคดื้อยาหลายขนานในประเทศไทย ระหว่าง
ปี งบประมาณ 2550 – 2552 โดย นายแพทย์มงคล อังคศรี ทองกุลและคณะที่ดาํ เนินการเก็บข้อมูล
จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และศูนย์สาธิตบริ การจํานวน 126 แห่ งทัว่ ประเทศ พบว่า จํานวนผู ้ ป่ วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานในปี งบประมาณ 2552 มีจาํ นวนทั้งหมด 356 ราย ปี งบประมาณ 2551 มี
จํานวน 321 ราย และปี งบประมาณ 2550 มี จํานวน 244 ราย ในปี 2550 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล รายงานการพบผูป้ ่ วยวัณโรคจํานวน 13 ราย ซึ่งยืนยันว่ามีเชื้อวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานชนิดรุ นแรง( extensively drug resistant TB : XDR)
โดยผลการรักษาของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานระหว่างปี 2550 – 2552 ในด้านอัตรา
ความสําเร็ จการรักษาของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 53 (44 รายใน 83
ราย) และอัตราความสําเร็ จการรักษาของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคยรักษามาก่อนอยูท่ ี่ร้อย
ละ 53.4 (246 รายใน 460 ราย)สําหรับอัตราการขาดยาของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 21.7 (18 รายใน 83 ราย)และอัตราการขาดยาผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่เคย
รักษามาก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 20.2 (93 รายใน 460 ราย) ในด้านอัตราการตายของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานรายใหม่อยูท่ ี่ร้อยละ 19.3 (16 รายใน 83 ราย) และอัตราการตายของผูป้ ่ วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานที่เคยรักษามาก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 22 (101 รายใน 460 ราย
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สวัสดิการข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13.2

ประกันเอกชน
4.1

ประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า 62.4

ประกันสังคม
20.3

ภาพที่ 2.2 ร้อยละการใช้บริ การในสถานพยาบาลตามประเภทสวัสดิการของผูป้ ่ วยวัณโรค ปี 2551
ปั ญหาเชื้อดื้อยาส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึงรายละ 2 แสนบาท เทียบกับการรักษา
ผูป้ ่ วยวัณโรคทัว่ ไป ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายประมาณปี ละ 16,800 บาท เมื่อคิดเป็ นภาพรวมทั้ง
ประเทศพบว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคปี ละ 1,500 ล้านบาท ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นภาระ
ต่องบประมาณประเทศ เพราะผูป้ ่ วยวัณโรคส่ วนใหญ่ใช้สิทธิ์ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าและ
สวัสดิการของภาพรัฐ
มาตรการสําคัญในการควบคุมวัณโรคคือ ค้นหาผูป้ ่ วยที่ยงั หลงเหลืออยู่ ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย รักษาให้หายขาดทุกรายภายใน 6 เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหรื ออสม. เป็ นพี่
เลี้ยงกํากับการกินยาไม่ให้ขาด โดยกระทรวงสาธารณสุ ขมีเป้ าหมายว่าจะนําประเทศไทยออกจาก
บัญชีประเทศที่มีผปู ้ ่ วยวัณโรคสู งสุ ดขององค์การอนามัยโลก ภายในปี พ.ศ. 2558[25]
2.3 สถานการณ์ วณ
ั โรคในบุคลากรสาธารณสุ ข[8]
ข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรคปอดจากการประกอบอาชีพในบุคลากรด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่มา
จากการศึกษาวิจยั ในประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่งมีความชุกของวัณโรคในประชากรทัว่ ไปตํ่า (อัตรา
อุบตั ิการณ์ต่าํ กว่า 5 ราย ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ) ผูป้ ่ วยวัณโรคที่ไปรับการรักษาใน
โรงพยาบาลจึงเป็ นแหล่งในการแพร่ เชื้อที่สาํ คัญสู่ บุคลากรด้านการแพทย์ในประเทศเหล่านี้
ส่ วนข้อมูลที่ได้จากประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ซึ่งมีความชุกของวัณโรคในประชากรทัว่ ไปสูง มี
การศึกษาวิจยั จํานวนน้อยและไม่ชดั เจน
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2.3.1 ข้ อมูลจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ ว (Developed Countries) ข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นผล
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่นและ
ออสเตรเลีย การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดวัณโรคปอดในบุคลากรแพทย์ ส่ วนใหญ่ใช้ขอ้ มูลจาก
tuberculosis registry ของแต่ละประเทศ พบว่าในเกือบทุกประเทศอัตราอุบตั ิการณ์ของวัณโรคปอด
ในบุคลากรด้านการแพทย์ที่สมั ผัสผูป้ ่ วยวัณโรคจะสู งกว่าในประชากรทัว่ ไป หรื อในบุคลากรที่ไม่
สัมผัสวัณโรคเกือบทุกการศึกษา
บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความเสี่ ยงต่อการเป็ นวัณโรคสูง ประกอบด้วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจทางปฏิบตั ิการ พยาธิแพทย์ แพทย์โรคทรวงอก วิสญ
ั ญีแพทย์ บุคลากรแผนก
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ทันตบุคลากร รวมถึงนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล
2.3.2 ข้ อมูลจากประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) ในประเทศกําลังพัฒนา มี
อุบตั ิการณ์ของวัณโรคปอดในประชากรทัว่ ไปสูง ดังนั้นบุคลากรด้านการแพทย์ จึงมีโอกาสสูง
เช่นกัน ที่จะได้รับเชื้อวัณโรคจากแหล่งภายนอกโรงพยาบาล นอกเหนือจากการได้รับเชื้อจากผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่อวัณโรคปอดในบุคลากรด้านการแพทย์ของกลุ่มประเทศนี้มา
จากผลการศึกษาในประเทศมาลาวี แอฟริ กาใต้ ไอโวรี โคสต์ บราซิลและประเทศไทย พบว่าผลการ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเกิดวัณโรคปอดในบุคลากรด้านการแพทย์เปรี ยบเทียบกับบุคลากรทัว่ ไปมี
ความขัดแย้งกัน คือในประเทศมาลาวี ทวีปแอฟริ กา ในช่วงปี ค.ศ. 1993-1994 อัตราอุบตั ิการณ์ของ
วัณโรคปอดในพยาบาลสู งกว่าประชากรทัว่ ไปถึงเกือบ 40 เท่า(6,600 ราย และ 180 ราย ต่อ
ประชากร 100,000 คนต่อปี ตามลําดับ) ส่ วนการศึกษาวิจยั ในประเทศแอฟริ กาใต้ ช่วง ค.ศ. 19911996 พบว่าอัตราอุบตั ิการณ์ของวัณโรคในบุคลากรด้านการแพทย์ต่าํ กว่าของประชากรทัว่ ไป (588
ราย และ 1543 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ตามลําดับ) ส่ วนการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณ
โรคโดยไม่มีอาการ (โดยการทํา tuberculin skin testing) ในประเทศต่างๆ เช่นประเทศบราซิล ไอโว
รี โคสต์ และประเทศไทยนั้น พบว่าบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีโอกาสสัมผัสกับผูป้ ่ วยวัณโรคสูง มี
อัตราการติดเชื้อวัณโรค (การทํา tuberculin skin testing ได้ผลบวก) สูงกว่าประชากรทัว่ ไปหรื อ
บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีโอกาสสัมผัสผูป้ ่ วยวัณโรคน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสิ่ งที่ถกเถียงกัน
อยูเ่ กี่ยวกับความเชื่อถือได้ (Reliability) ของการใช้ผลการทดสอบ tuberculin skin testing เป็ นตัว
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บ่งบอกภาวการณ์ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรประเทศเหล่านี้ เนื่องจากอัตราการได้รับวัคซีนบีซีจีใน
อดีตของประชากรในประเทศเหล่านี้สูง และการให้ผลบวกของ tuberculin skin testing จึงอาจเป็ น
ผลจากวัคซีนบีซีจีหรื อจากการติดเชื้อวัณโรคก็ได้
3. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล[1]
3.1 ขบวนการเกิดการแพร่ กระจายและการรับเชื้อวัณโรค
เมื่อผูป้ ่ วยวัณโรค ไอ จาม พูด หรื อแม้แต่ร้องเพลง จะสามารถทําให้เชื้อวัณโรคหลุดออกมา
ล่องลอยในอากาศ โดยเกาะอยูก่ บั ละอองเสมหะเป็ น Particle หรื อ Droplet nuclei ซึ่ง Droplet
nuclei ที่มีขนาดประมาณ 1 – 5 ไมครอน ละอองเสมหะที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่ พ้นื ดิน แต่ละออง
เสมหะที่มีขนาดเล็กจะล่องลอยอยู่ ทําให้เชื้อวัณโรคสามารถอยูใ่ นบรรยากาศเป็ นวันๆ ได้ เมื่อมีผู ้
สูดเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปในร่ างกาย เชื้อวัณโรคจะเข้าไปสู่ ถุงลมเล็กๆ ในปอด(Alveoli) แล้วจะถูก
จับด้วย Alveolar macrophages และแพร่ กระจายไปทัว่ ร่ างกาย เกิดการติดเชื้อ เชื้อวัณโรคบางตัวจะ
สงบอยู่ (Dormant bacilli ) อาจอยูน่ านหลายปี เรี ยกว่าติดเชื้อแฝง (Latent TB infection) โดยไม่มี
อาการ และไม่สามารถแพร่ เชื้อวัณโรค ผูต้ ิดเชื้อส่ วนน้อย (ร้อยละ 5 - 10 ในประชากรทัว่ ๆ ไป) มี
โอกาสป่ วยเป็ นวัณโรคในเวลาต่อมาได้
3.2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรค
ปั จจัยของผูป้ ่ วยวัณโรค คือ เป็ นผูป้ ่ วยที่เป็ นวัณโรคของระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ
จาม หรื ออาการอื่นๆ ที่ทาํ ให้เกิดการหายใจแรงๆ โดยไม่ปิดปากและจมูก การมีเชื้อในเสมหะ และ
ผูป้ ่ วยมีแผลโพรงในปอดซึ่งจะมีเชื้อจํานวนมาก ปั จจัยของสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ที่ทึบและคับ
แคบ การถ่ายเทอากาศที่ไม่เหมาะสม
3.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรค ขึ้นอยูก่ บั
3.3.1

ความเข้มข้นของปริ มาณเชื้อที่ลอยอยูใ่ นอากาศ

3.3.2

ระยะเวลาและความใกล้ชิดในการสัมผัส

3.4 ปัจจัยเสี่ ยงของผู้ทตี่ ิดเชื้อจะเสี่ ยงต่ อการป่ วยเป็ นวัณโรค
3.4.1 การติดเชื้อใหม่ (Recent infection) การติดเชื้อเอชไอวี จะเสี่ ยงต่อการเป็ นวัณ
โรคสู งกว่าคนทัว่ ไปอย่างน้อย 10 เท่า
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3.4.2 กรณี อื่นๆ เช่น ผูท้ ี่เคยเป็ นวัณโรคและหายเองในอดีตโดยมีแผลเป็ นเหลืออยู่
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยขาดอาหาร ผูป้ ่ วยโรค Silicosis เป็ นต้น
3.5 กลยุทธ์ การควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
มาตรการลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายและติดเชื้อวัณโรค มี 3 ระดับ
3.5.1 การบริหารจัดการ การบริ หารจัดการถือเป็ นด่านแรกของมาตรการควบคุมการ
แพร่ เชื้อและเป็ นมาตรการที่สาํ คัญที่สุด จุดประสงค์ของมาตรการนี้กเ็ พื่อป้ องกันไม่ให้วณั โรค
Expose ต่อบุคลากรและผูป้ ่ วยอื่นๆ และลดการแพร่ เชื้อ โดยการวินิจฉัยผูท้ ี่มีอาการสงสัย และให้
การรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคโดยเร็ วที่สุด การบริ หารจัดการที่ดี ประกอบด้วย
3.5.1.1 การประเมินความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรค โดยพิจารณาถึงสิ่ ง
ต่อไปนี้
3.5.1.2 จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคในแต่ละปี ของสถานบริ การ และของหน่วยงานย่อย
เช่น แผนก อายุรกรรมของตึกผูป้ ่ วยนอก จํานวนครั้งของการให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคในแต่ละแผนก
บริ เวณที่มีความเสี่ ยงสู งในการแพร่ กระจายเชื้อ เช่น ที่เก็บเสมหะ
3.5.1.3 การวางแผน ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการวางแผนและ
มาตรการ รวมทั้งการดําเนินการควบคุม โดยพิจารณาถึงอาคารสถานที่ ลักษณะของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
ต่าง ๆ
3.5.1.4 การอบรมบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายการ
ควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อในสถานบริ การ
3.5.1.5 การค้นหาผูป้ ่ วยวัณโรค เพื่อให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มแรก เพื่อลด
ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยจะแพร่ เชื้อให้แก่ผปู ้ ่ วยอื่นๆ และบุคลากร ดังนั้น ผูป้ ่ วยที่สงสัยเป็ นวัณโรค (TB
suspect) ควรได้รับการตรวจเสมหะโดยเร็ ว ควรมีเจ้าหน้าที่สอบถามอาการขณะทําบัตรตรวจ ถ้า
ผูป้ ่ วยรายใดมีอาการไอเรื้ อรังเกิน 2 สัปดาห์ ควรมีช่องทางด่วนหรื อช่องทางพิเศษให้บริ การตรวจ
วินิจฉัยที่แยกต่างหาก ไม่ควรให้นงั่ รอคิวตรวจรวมกับผูป้ ่ วยอื่นๆ และห้องปฏิบตั ิการควรตรวจและ
ตอบผลทันที เพื่อให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยํา และให้การรักษาผูป้ ่ วยเร็ ว
ที่สุด ซึ่งจะทําให้ลดเวลาในการแพร่ กระจายเชื้อ
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3.5.1.6 การให้สุขศึกษาแก่ผปู ้ ่ วยที่มีอาการไอเรื้ อรังในการป้ องกันการแพร่ เชื้อ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสําคัญเรื่ องสุ ขนิสยั ในการปิ ดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม ร่ วมกับการแจก
หน้ากากอนามัย หรื อกระดาษทิชชู
3.5.1.7 จัดสถานที่ที่ให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโดยเฉพาะบริ เวณที่เสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อ
ควรมีลกั ษณะดังนี้ บริ เวณที่ผปู ้ ่ วยนัง่ รอ ควรเป็ นที่โล่ง มีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ควรมีคลินิก
วัณโรคแยกออกจากผูป้ ่ วยอื่นๆ และมีที่นงั่ รอแยกต่างหากด้วย ไม่ควรให้ผปู ้ ่ วยอื่นๆ ที่เสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้อและป่ วยเป็ นวัณโรค เช่น ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ผูป้ ่ วยเด็ก ผ่านบริ เวณที่จดั เตรี ยมสําหรับผูป้ ่ วยวัณ
โรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วยเสมหะบวก ที่ตึกผูป้ ่ วยนอก ถ้ามีผปู ้ ่ วยที่ไอเรื้ อรังเกิน 2 – 3 สัปดาห์
ซึ่งสงสัยว่าอาจเป็ นวัณโรค ถ้าไม่สามารถแยกจากผูป้ ่ วยอื่นได้ ก็ควรพิจารณาให้บริ การก่อนอย่าง
ฉับไว เพื่อลดความเสี่ ยงที่บุคลากร และ ผูป้ ่ วยอื่นๆ ในการสัมผัสโรค
3.5.1.8 การลดการสัมผัสเชื้อโรคในห้องชันสูตร ควรพิจารณาถึงสิ่ งต่อไปนี้ ควร
จํากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะเข้าไปในห้องชันสูตร บริ เวณที่ให้ผปู ้ ่ วยเก็บเสมหะ ไม่
ควรอยูใ่ นห้องชันสู ตร ควรมีช่องหน้าต่างในการส่ งตัวอย่างเสมหะที่เหมาะสม
3.5.1.9 การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน ควรจัดให้มีหอ้ งแยกผูป้ ่ วยวัณโรคเสมหะบวก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วย MDR-TB ถ้าไม่สามารถจัดห้องแยกต่างหากได้ ก็ควรแยกบริ เวณให้อยู่
ห่างจากผูป้ ่ วยอื่นๆ และเมื่อผูป้ ่ วยจะต้องออกจากห้องแยกเพื่อไปรับการตรวจวินิจฉัยภายนอกห้อง
ก็ควรให้สวม Surgical mask ควรแยกห้องจนกระทัง่ ให้การรักษาด้วยระบบยาที่เหมาะสมอย่างน้อย
2 สัปดาห์ หรื อเมื่อมีอาการดีข้ ึน เช่นไม่มีอาการไอ เป็ นต้น
3.5.1.10 การให้ความรู ้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงกลุ่มผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ให้รู้ถึง
ความเสี่ ยงของการป่ วยเป็ น วัณโรค อาการสงสัยวัณโรค การป้ องกันการรับเชื้อวัณโรคจากผูอ้ ื่น
3.5.2 การควบคุมสภาพแวดล้ อม เป็ นการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อวัณ
โรคในอากาศ ซึ่งมีวิธีการหลายอย่าง โดยหลักการบางอย่างไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน และอาจจะไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก แต่วิธีการบางอย่างที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี
ชั้นสู งอาจเหมาะสําหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการให้บริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย จํานวนมาก และ
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ต้องมีงบประมาณเพียงพอ ดังนั้น จึงควรเลือกวิธีที่จาํ เป็ นและเหมาะสมกับสถานบริ การแต่ละแห่ ง
วิธีการต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
3.5.2.1 การถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด โดยอาศัยหลักการถ่ายเทอากาศจากบริ เวณที่มีผปู ้ ่ วยวัณโรค หรื อโรคติดต่อของระบบทางเดิน
หายใจต่างๆ เช่น มีการถ่ายเทอากาศออกทางหน้าต่างสู่ภายนอกอาคาร สถานที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการ
แพร่ เชื้อ เช่น TB Clinic หรื อ TB ward จึงควรมีหน้าต่างที่อากาศภายในสามารถถ่ายเทสู่ อากาศ
ภายนอกอาคารได้สะดวกและไม่ควรมีการติดเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคในการถ่ายเท
อากาศสู่ภายนอก
3.5.2.2 การใช้อุปกรณ์ระบายอากาศ เช่น มีพดั ลมระบายอากาศที่หน้าต่าง หรื อใช้
อุปกรณ์ดูดอากาศออกภายนอก การกําหนดทิศทางของลมมีความสําคัญ เพื่อให้อากาศที่มีเชื้อ
ปนเปื้ อนถูกดูดออกห่ างจากผูค้ นอื่นๆ การกําหนดทิศทาง ต้องคํานึงถึงว่าอากาศที่สะอาดบริ สุทธิ์
ควรผ่านจากบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานไปยังผูป้ ่ วยแล้วออกสู่ภายนอก บริ เวณที่เป็ นทางเข้าของอากาศ
ควรอยูห่ ่ างจากบริ เวณที่ดูดอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลกลับของอากาศที่ปนเปื้ อนเชื้อวัณโรค
3.5.2.3 การใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยียงุ่ ยากซับซ้อน และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมาก
ได้แก่ การกรองอากาศเพื่อเอา Particles ที่มีเชื้อโรคออกไป เรี ยกว่า High-Efficiency Particulate Air
(HEPA) Filter หรื อการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตรา ไวโอเลต (Ultraviolet Germicidal Irradiation –
UVGI)
3.5.2.4 เครื่ องกรอง HEPA เป็ นเครื่ องกรองอากาศ โดยนําอากาศที่มีเชื้อวัณโรค
ปนเปื้ อนเข้าไปในเครื่ องกรองผ่านขบวนการทําลายเชื้อวัณโรค และปล่อยอากาศที่สะอาดออกมาใช้
ใหม่ เหมาะสําหรับห้องเล็กๆ ที่มีบริ เวณจํากัดและอับทึบ ที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติ
ได้ การติดตั้งเครื่ องกรองอากาศควรพิจารณาตามความเหมาะสม และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ
3.5.2.5 การใช้แสงอุลตราไวโอเลตทําลายเชื้อ (UVGI) จากการศึกษาพบว่า เชื้อ
วัณโรคจะตายเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลตที่นานเพียงพอ จึงนํามาใช้ในการทําลายเชื้อวัณโรค มี
ประโยชน์สาํ หรับ Ward ขนาดใหญ่หรื อบริ เวณผูป้ ่ วยนอกที่มีผปู ้ ่ วยจํานวนมากๆ แต่เป็ นวิธีที่ตอ้ ง
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เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง และสิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ เช่น การระคายเคืองต่อตาและ
ผิวหนังของผูป้ ่ วยและบุคลากรที่สมั ผัสมากเกินไปได้ ดังนั้นควรระมัดระวังในการนํามาใช้
3.5.3 การควบคุมป้องกันระดับบุคคล การป้ องกันการติดเชื้อเฉพาะตัวบุคคล เป็ น
เพียงมาตรการเสริ มจากการควบคุมด้านการบริ หารจัดการ และการควบคุมสภาพแวดล้อม ดังนั้น
ความสําคัญและประสิ ทธิภาพของการป้ องกันเฉพาะตัวบุคคลค่อนข้างตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
มาตรการอื่นๆ และเป็ นการป้ องกันการติดเชื้อด่านสุ ดท้าย ซึ่งได้ประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น
การใช้อุปกรณ์บางอย่าง จึงแนะนําให้ใช้ในสถานที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อสูง เช่น ในห้องแยก
ของผูป้ ่ วยวัณโรคโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วย MDR-TB ห้อง Bronchoscopy ห้องผ่าตัดฉุกเฉินแก่
ผูป้ ่ วยวัณโรคระยะแพร่ เชื้อ เป็ นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกันการติดเชื้อเฉพาะบุคคล ได้แก่
3.5.3.1 Surgical mask เป็ นการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากผูส้ วมใส่ คือ
ผูป้ ่ วยวัณโรคไปสู่ บุคคลรอบข้าง โดยทําให้เสมหะหรื อนํ้าลายที่มีเชื้อวัณโรคติดอยูท่ ี่Mask แต่ไม่
สามารถป้ องกันการรับเชื้อ ถ้าให้บุคลากรหรื อญาติผปู ้ ่ วยสวมใส่ ดังนั้นจึงควรจัดหา Surgical mask
ให้แก่ผปู ้ ่ วยที่สงสัย หรื อรู ้แน่ชดั ว่าเป็ นวัณโรค
3.5.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการรับเชื้อจากอากาศที่หายใจเข้าไปโดยอุปกรณ์จะ
สามารถกรองชิ้นส่ วนเล็กๆ ขนาด 1 ไมครอนได้ เช่น HEPA mask, N.95 ซึ่งแนะนําให้ใช้กบั
บุคลากรในห้อง Bronchoscopy หรื อห้อง Lab ที่ตอ้ งจัดการกับเชื้อวัณโรค
3.6 การเฝ้ าระวังการติดเชื้อและป่ วยเป็ นวัณโรค โดยบุคลากรสาธารณสุ ขบุคลากรทาง
การแพทย์ เป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการรับเชื้อจากอากาศ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน ซึ่งต้องมีการป้ องกัน
ตนเองโดย
3.6.1 มีความรู ้เกี่ยวกับวัณโรค ลักษณะการแพร่ เชื้อ และแนวทางการป้ องกัน
3.6.2 บุคลากรที่กาํ ลังเริ่ มทํางาน ควรตรวจเช็คร่ างกายว่าเป็ นวัณโรคหรื อไม่ ถ้าปกติดี
อาจต้องตรวจการติดเชื้อวัณโรค โดยถ้าผล Tuberculin เป็ นบวก แสดงว่าเคยรับเชื้อวัณโรคและ
ร่ างกายมีภูมิคุม้ กันวัณโรคแล้ว ให้เฝ้ าระวังการป่ วยเป็ นวัณโรค และป้ องกันการรับเชื้อใหม่ ตรวจ
ร่ างกายทุก 6 เดือน – 1 ปี ถ้า Tuberculin เป็ นลบ อาจตรวจซํ้าหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ (Two step
testing) ถ้าครั้งที่ 2 เป็ นบวก แสดงว่าเป็ น Boosted reaction ดําเนินการตามข้อ 2.1 ถ้าครั้งที่ 2 เป็ น
ลบ แสดงว่ายังไม่เคยรับเชื้อวัณโรคและไม่มีภูมิคุม้ กัน ให้เฝ้ าระวัง และทดสอบ Tuberculin ซํ้าอีก 6
เดือน ถึง 1 ปี ถ้าผลภายหลังเป็ นบวก (Tuberculin conversion) แสดงว่ามีการรับเชื้อใหม่ในช่วง 6
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เดือน ถึง 1 ปี ถ้าตรวจร่ างกายแล้วไม่พบการป่ วยเป็ นวัณโรค อาจพิจารณาให้ยาป้ องกันวัณโรค ตาม
ความเหมาะสมเฉพาะราย
4. แนวคิดทฤษฏีทใี่ ช้ ในการวิจยั
4.1 แบบจําลองการวางแผนส่ งเสริมสุ ขภาพ (PRECEDE – PROCEED Model)[26]
แบบจําลอง(Model) การวางแผนโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีมากมายและหลากหลาย แต่ที่
เป็ นที่นิยมและประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปั จจุบนั คือ PRECEDE –
PROCEED Model ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย Lawrence W. Green และ Marshall
Krueter แบบจําลองดังกล่าวนี้เป็ นแบบจําลองการวางแผน แต่กม็ ีนกั วิชาการและนักปฏิบตั ิจาํ นวน
ไม่นอ้ ยนําไปประยุกต์เป็ นแบบจําลองพฤติกรรมสุ ขภาพซึ่งผูท้ ี่นาํ แบบจําลองนี้ไปใช้เป็ น
แบบจําลองพฤติกรรมสุ ขภาพจะต้องมีความชัดเจนในตัวแปรภายใต้ปัจจัยนํา (Predisposing factor)
ว่าจะใช้แนวคิดตามโครงสร้างทางจิตวิทยาอะไรมาวิเคราะห์สาเหตุทางพฤติกรรมสุ ขภาพ
PRECEDE– PROCEED Model เป็ นแบบจําลองที่นาํ มาประยุกต์ใช้วางแผนและ
ประเมินผลโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุขศึกษา โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใช้เป็ นกรอบใน
การวางแผนสุ ขศึกษาของอาสาสมัครและการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ที่จะนําไปสู่ การมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ต่อไป การเปลี่ยนพฤติกรรมจะสัมพันธ์กบั ระดับของการมีส่วนร่ วม
ของกลุ่มเป้ าหมาย ฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ของงานสุ ขศึกษาจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การวินิจฉัย
ปัญหาและสาเหตุของปั ญหาของประชากรเป้ าหมายได้ถกู ต้องมากน้อยเพียงใด แบบจําลองนี้มี
ลักษณะเป็ นพหุ ปัจจัยร่ วมกันซึ่งมีรากฐานมาจากสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การ
บริ หารและการศึกษา เช่น ปัญหาสุ ขภาพมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัยจึงจะต้องได้รับการวินิจฉัย
อย่างถูกต้องจึงจะสามารถกําหนดกลวิธี/วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง โดยธรรมชาติแล้ว
แบบจําลอง PRECEDE สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานที่ เช่น สุ ขศึกษาในโรงเรี ยน
สุ ขศึกษาสําหรับผูป้ ่ วย และสุ ขศึกษาในชุมชนเป็ นต้น PROCEED Model ได้ถูกผนวกเข้ามาร่ วม
กับ PRECEDE ประมาณปี 1987 จากประสบการณ์ของ Green และKrueter ที่ได้รับปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และมูลนิธิ Kaiser Family Foundation การผนวก
แบบจําลองนี้เข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เพิม่ ไปจากงานสุ ขศึกษา
ดั้งเดิมที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพที่พงึ ประสงค์ การวินิจฉัยด้านการบริ หารเป็ นขั้นตอนท้ายสุ ด
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ของ PROCEED ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีวิสยั ทัศน์กว้างไกลนอกจากกิจกรรมทางด้านการศึกษา/สุ ข
ศึกษาแล้ว ยังจะสามารถก้าวไปถึงความจําเป็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการทางการเมือง การจัดการ และ
เศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อระบบสังคม สิ่ งแวดล้อม จนถึงครรลองการดําเนินชีวิตที่มีสุข (healthful
lifestyles) และจะทําให้มีความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม มากยิง่ ขึ้น
เป้ าประสงค์หลักของ PRECEDE-PROCEED model จะให้ความสําคัญที่ผลลัพธ์
(outcomes) มากกว่าปัจจัยนําเข้า (inputs) ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการผลักดันให้ผวู ้ างแผนพิจารณาผลลัพธ์
ที่ตอ้ งมาก่อนในการวางแผน แล้วจึงค่อยพิจารณาถอยหลังไป ว่ามีปัจจัยหรื อสาเหตุผลลัพธ์
อะไรบ้างที่จะส่ งผลต่อกระบวนการวางแผน PRECEDE ประกอบด้วย 5ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวินิจฉัยด้านสังคม (Social Diagnosis)
ระยะที่ 2 การวินิจฉัยด้านระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis)
ระยะที่ 3 การวินิจฉัยด้านพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อม (Behavioral and Environmental Diagnosis)
ระยะที่ 4 การวินิจฉัยด้านการศึกษา และการจัดองค์กร / บริ การ (Education and organizational
Diagnosis)
ระยะที่ 5 การวินิจฉัยด้านการบริ หารและนโยบาย เป็ นการวินิจฉัยนโยบาย ทรัพยากร และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะขององค์กรซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาแผนงาน
โครงการสุ ขภาพ
นอกจากนี้ เพื่อประเมินว่า เป้ าประสงค์/วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการจะสอดรับกับ
นโยบายขององค์กรหรื อไม่ สอดคล้องกับระเบียบกฏเกณฑ์และพันธกิจขององค์กรหรื อไม่
PROCEED ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 6 การดําเนินงานตามแผน (Implementation)
ระยะที่ 7 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ระยะที่ 8 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ระยะที่ 9 การประเมินผลลัพธ์ (Out-come Evaluation)
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ระยะที่ 1 การวินิจฉัยด้ านสั งคม จุดมุ่งหมายของระยะนี้เพื่อระบุบ่งชี้และประเมินปัญหาด้านสังคม
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต(Quality of Life : Q O L) ของประชากร เป้ าหมายระยะนี้จะช่วย
ให้ผวู ้ างแผนเข้าใจปั ญหาด้านสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ผูบ้ ริ โภคบริ การ นักเรี ยน/
นักศึกษา หรื อชุมชนตามที่ประชาชนมองเห็นปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปัญหาด้านสังคม
จะเชื่อมโยงไปถึงปั ญหาด้านสุ ขภาพซึ่งจะนําไปสู่ การกําหนดกิจกรรมสุ ขศึกษาได้ สิ่ งเหล่านี้เป็ น
ผลกระทบสําคัญต่อชีวิต และคุณภาพชีวิตส่ งผลต่อปัญหาด้านสังคมอย่างไรบ้าง วิธีการวินิจฉัยด้าน
สังคมอาจจะดําเนินการได้ดงั นี้ จัดเวทีชุมชน (Community Forums) การแสดงข้อตกลงร่ วมใน
กลุ่ม (Nominal groups) การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus group) การสํารวจ (Surveys) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews) เป็ นต้น
ระยะที่ 2 การวินิจฉัยด้ านระบาดวิทยา การวินิจฉัยระยะนี้จะช่วยให้ผวู ้ างแผนพิจารณากําหนด
ปัญหาสุ ขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุบ่งชี้วา่ มีปัจจัยด้านพฤติกรรมและ
สิ่ งแวดล้อมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตจุดเน้นของระยะนี้กเ็ พื่อจะระบุบ่งชี้สาเหตุอนั
เนื่องมาจากปัญหาด้านสุ ขภาพและไม่ใช่ปัญหาด้านสุ ขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี การ
อธิบายปั ญหาสุ ขภาพจะช่วยกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุ ขภาพ และปัจจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวติ จัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนงานโครงการ
และการใช้ทรัพยากรกําหนดความรับผิดชอบระหว่างวิชาชีพ องค์กร และหน่วยงานร่ วมกัน
นอกจากนี้การจัดอันดับความสําคัญของปั ญหาก็ยงั สามารถนําไปใช้กาํ หนดวัตถุประสงค์ และ
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายของแผนงานได้อีกด้วย เช่นระบุผลลัพธ์อะไรบ้างที่ตอ้ งการให้เกิด
(What) และมากน้อยเพียงใด (How Much) ที่ประชากรกลุ่มเป้ าหมายจะได้รับและจะได้รับ
เมื่อไร (When) ตัวอย่างข้อมูลการวินิจฉัยด้านระบาดวิทยา เช่น สถิติชีพ จํานวนปี ที่สูญเสี ยไป
เนื่องจากเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร (เทียบกับอายุขยั เฉลี่ยของประชากร ความพิการ ความชุกของความ
เจ็บป่ วย / เกิดโรค การตาย อุบตั ิการของโรค และการเจ็บป่ วย เป็ นต้น)
สรุ ป
การวินิจฉัยในระยะที่ 1 – 2 ช่วยให้สามารถกําหนดเป้ าประสงค์ที่ตอ้ งการให้บรรลุภายหลังการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการแล้ว
ระยะที่ 3 การวินิจฉัยด้ านพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมในระยะนี้จะมุ่งเน้นที่การระบุบ่งชี้พฤติกรรม
สุ ขภาพและปัจจัยอื่น ๆ อย่างเป็ นระบบระเบียบ ซึ่งอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพในระยะที่ 2 ในระยะนี้อาจ
รวมถึงสาเหตุที่ไม่ใช่พฤติกรรมด้วย ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยสิ่ งแวดล้อมซึ่งสามารถจะช่วยให้
เกิดปั ญหาสุ ขภาพได้ เป็ นต้น แต่ไม่สามารถควบคุมได้โดยพฤติกรรม ปั จจัยเหล่านั้นอาจรวมถึง
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พันธุกรรม อายุ เพศ และการเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูแ่ ล้ว ดินฟ้ าอากาศ สถานประกอบการ และความ
เพียงพอของการบริ การสุ ขภาพ เป็ นต้น สิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่ง ในระยะนี้กค็ ือการจัดลําดับ
ความสําคัญ ของสาเหตุพฤติกรรม ในประเด็นพฤติกรรมที่สาํ คัญ และความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้น ๆ การวินิจฉัยพฤติกรรมจะต้องให้สอดคล้องกับปัญหาสุ ขภาพ
และคุณภาพชีวิตในแต่ละประเด็นในระยะที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้ผวู ้ างแผนสามารถเลือกพฤติกรรม
เป้ าหมายนํามาวางแผนแก้ไขปั ญหาด้วยการศึกษาได้โดยสรุ ป การวินิจฉัยพฤติกรรมอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาสุ ขภาพและปั ญหาสังคมที่ได้ระบุบ่งชี้ไว้ในระยะที่ 1 – 2 การวินิจฉัยสิ่ งแวดล้อม
เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมควบคู่ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ด้วย
ระยะที่ 4 การวินิจฉัยด้ านการศึกษา ระยะนี้เป็ นการประเมินสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ระบุไว้
ในระยะที่ 3 สาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย ด้วยกัน คือ ปั จจัยนํา
(predisposing factors) ปั จจัยเอื้อให้เกิดพฤติกรรม (enabling factors) ปั จจัยเสริ มแรงให้เกิด
พฤติกรรมต่อเนื่อง (reinforcing factors) ประเด็นสําคัญของระยะนี้คือ การระบุบ่งชี้สาเหตุของ
พฤติกรรมได้อย่างถูกต้องจะเป็ นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การระบุบ่งชี้จะต้อง
มองทั้งที่ส่งผลทางบวกและลบต่อพฤติกรรม และลําดับความสําคัญของแต่ละสาเหตุ และ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้อง
กําหนดตามปัจจัยสาเหตุเหล่านี้ ดังนั้นจึงต้องฟันธงลงไปเลยว่าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัจจัย
เหล่านี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยัง่ ยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกิจกรรม
และการดําเนินการตามวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้น ๆ
ปัจจัยนํา หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลหรื อประชากรที่ติดตัวกับบุคคลเหล่านั้นมาก่อน
แล้ว เช่น ความรู ้ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ฯลฯ
ปัจจัยเอื้อ หมายถึง คุณลักษณะของสิ่ งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม
ทักษะส่วนบุคคล และหรื อ ทรัพยากรที่จะช่วยเกื้อกูลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ปั จจัยเสริ มแรง หมายถึง รางวัลหรื อผลตอบแทนหรื อการได้รับการลงโทษ ภายหลังที่ได้
แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมัน่ คงของการเกิดพฤติกรรม การเสริ มแรงจะ
ได้รับจากครอบครัว เพื่อน ครู บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข หรื อ สื่ อมวลชน เป็ นต้น
ระยะที่ 5 การวินิจฉัย ด้ านการบริหารและนโยบาย ในระยะนี้จะมุ่งเน้นวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริ หาร
และการจัดองค์กรซึ่งจะต้องระบุให้ชดั เจนก่อนดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ซ่ ึงรวมถึงทรัพยากร
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ต่างๆ การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดตารางการปฏิบตั ิงาน การจัดองค์กรและบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานโครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน สถาบันและชุมชน
การวินิจฉัยด้านบริ หาร เช่นการวิเคราะห์นโยบาย ทรัพยากร และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จะมีผลต่อการพัฒนาแผนงานโครงการสุ ขภาพ
การวินิจฉัยนโยบาย เป็ นการประเมินว่าเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ
ว่าสอดคล้องเหมาะสมกับภาระกิจ กฎระเบียบขององค์กรหรื อไม่
ระยะที่ 6 การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ดําเนินงานตามกลวิธี วิธีการและกิจกรรม โดย
ผูร้ ับผิดชอบแต่ละเรื่ องและประเด็นที่กาํ หนดไว้ตามตารางการปฏิบตั ิกิจกรรม
ระยะที่ 7 การประเมินผลกระบวนการ เป็ นการประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
ระยะที่ 8 การประเมินผลกระทบ เป็ นการวัดประสิ ทธิผลของแผนงานโครงการตามวัตถุประสงค์
ระยะสั้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อและปั จจัยเสริ มแรง (predisposing, enabling
and reinforcing factors)
ระยะที่ 9 การประเมินผลลัพธ์ สุดท้ าย เป็ นการประเมินผลรวบยอดของวัตถุประสงค์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและประโยชน์ที่ได้รับด้านสุ ขภาพหรื อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน ผล
เหล่านี้จึงจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็ นปี ๆ จึงจะสามารถประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้ าหมายได้
4.2 Theoretical model self-protective behaviour at work
เป็ นรู ปแบบการศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การดูแลการความปลอดภัยของ
ตนเองในการทํางาน ซึ่ง David M. Dejoy ได้ดดั แปลงมาจาก PRECEDE model
(Predisposing,Reinforcing and Enabling Factors in Educational Diagnisis and Evaluation) ของ
Green and colleagues [20]ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางในการหาปัจจัยป้ องกัน
โรคและวางแผนโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยระบุวา่ พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัยและการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม โดย
อาศัยกระบวนการและวิธีการต่างๆ เพื่อวางแผนและกําหนดกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรมสุ ขภาพ (Theoretical Model of
Health Behavior) ซึ่งสาระสําคัญของทฤษฏีน้ ีใช้ในการอธิบายว่าทําไมมนุษย์เราถึงทํา หรื อไม่ทาํ
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ตนเองให้มีส่วนร่ วมในการทําให้สุขภาพของเราดีข้ ึนหรื อมีพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
ซึ่งทฤษฏีน้ ีถูกดัดแปลงไปใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันและพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิต เช่น การรับวัคซีน การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การสูบบุหรี่ การออกกําลังกาย และการ
คาดเข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น นอกจากนั้นยังใช้คดั กรอง กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ เช่น คนอ้วน
คนที่มีความดันโลหิ ตสู ง คนที่เสี่ ยงเป็ นเบาหวาน เป็ นต้น
รู ปแบบทฤษฏีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งาน[15]ได้แบ่งปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
พฤติกรรมออกเป็ น 3 ปั จจัยหลักได้แก่
1. ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational factors) เป็ นปั จจัยที่บุคคลนั้นได้รับสนับสนุนจาก
องค์กร ซึ่งมีขอบเขตกว้างมาก ตั้งแต่วฒั นธรรมองค์กร(Organization culture) เช่นการแบ่งปั น
ความคิดในการทําให้เกิดความปลอดภัยในที่ทาํ งานโดยผูท้ าํ งานเอง โดยการเผยแพร่ คาํ แนะนําที่ดี
จากบุคคลซึ่งเคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็ นลักษณะการสร้างสภาพความปลอดภัย (Safety
Climate) ซึ่งจะนําไปสู่การออกนโยบาย หรื อออกเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการทํางานเป็ นต้น
ซึ่งปัจจัยด้านองค์กรจะประกอบไปด้วย การจัดการความคาดหวัง นโยบายการรับรองมาตรฐาน การ
สมัครใจ นโยบายความปลอดภัย การอบรมให้ความรู ้บุคลากร การไห้ส่ิ งตอบแทนไม่วา่ จะเป็ น
สิ่ งของเช่น เงิน รางวัล หรื อไม่ใช่สิ่งของเช่น การชมเชย
2. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental factors) เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้บุคคลมีการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆเช่นอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่สนับสนุน
การป้ องกันการติดเชื้อ เช่นหน้ากาก N95 อ่างล้างมือพร้อมผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ
นอกจากนั้นยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทาํ งาน ไม่วา่ จะเป็ นห้อง Negative
Pressure และระบบระบายอากาศของอาคารที่ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งความสามารถในการใช้ทรัพยากร
นั้นๆด้วย เช่น การหามาได้ง่าย (Availability) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) การมีให้
(Affordability)
3. ปัจจัยส่ วนบุคคล (Individual factors) เป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลซึ่งมีความ
แตกต่างกันทั้งในเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจในความเสี่ ยงของการเกิดอันตรายจากการทํางาน ความ
เชื่อและทัศนคติของแต่ละคน ประสบการณ์ทาํ งานหรื อการพบเจอเหตุการณ์ใดๆมาก่อน ความ
เข้าใจในมาตรการการป้ องกันความปลอดภัยขององค์กร และสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานส่ วนบุคคล
เช่นจากเพื่อน จากคนรอบข้างเป็ นต้น
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นโยบายการควบคุมการติดเชื้อแบบดั้งเดิมได้มุ่งไปที่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม คือควบคุม
ทางวิศวกรรม เครื่ องมือในการป้ องกันตนเอง แต่จากการประสบความสําเร็ จในการป้ องกันตนเอง
ของบุคลากรทางการแพทย์จากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome SARS ในปี 2003[15] ทํา
ให้ทราบว่าปัจจัยด้านองค์กรและปั จจัยด้านบุคคล ก็มีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองซึ่งควรให้
ความสําคัญเช่นกัน โดยพบว่าปั จจัยด้านองค์กร เช่นการทําสภาพการทํางานให้ปลอดภัย (Safety
Climate) มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของความร่ วมมือในการดูแลสุ ขภาพของคนทํางานจนถึง
การป้ องกันระดับสากล (universal precautions) นี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการอบรมให้
ความรู ้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานได้
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ความเสี่ ยงและปัจจัยในการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทีท่ าํ งานในโรงพยาบาล
O.Kilinc และคณะ[7]ได้ศึกษาความเสี่ ยงในการเป็ นวัณโรคของคนที่ทาํ งานในโรงพยาบาล
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล พบว่าบุคลากรที่ทาํ งานในโรงพยาบาลมี
อัตราความเสี่ ยงในการเป็ นวัณโรคสูงกว่าประชาชนทัว่ ไปถึง 3 เท่า ผูท้ ี่ทาํ งานในแผนกโรคทรวงอก
มีความเสี่ ยงในการเป็ นวัณโรคมากกว่าแผนกอื่น และพยาบาลมีความเสี่ ยงในการเป็ นวัณโรค
มากกว่าแพทย์
ดารารัตน์ ดํารงกุลชาติ[27]ศึกษาความชุกของการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการ
พยาบาล และลักษณะของบุคลากรทางการพยาบาลที่ติดเชื้อวัณโรค โดยกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากร
ทางการพยาบาลจํานวน 274 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิคและผูช้ ่วยพยาบาล
ตรวจหาเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาล โดยการทดสอบทูเบอร์คูลินทางผิวหนัง ร่ วมกับ
การถ่ายภาพรังสี ทรวงอก ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั พบว่าความ
ชุกของการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 75.5 โดยผูช้ ่วยพยาบาลมีการติดเชื้อสูงสุ ด
กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิงานในแผนกวิสญ
ั ญีมีความชุกของการติดเชื้อสูงสุ ด ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อวัณโรคคือ การเคยได้รับวัคซีน บีซีจี การปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลมากกว่า 5 ปี การมีประวัติสมั ผัสวัณโรคจากเพื่อนร่ วมงาน และการเคยทําหรื อช่วย
แพทย์ในการใส่ ท่อหลอดลมคอในผูป้ ่ วยวัณโรคและการเคยดมยาสลบให้กบั ผูป้ ่ วยวัณโรค
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จรัส โชคสุ วรรณกิจ[10] ได้ศึกษาอัตราชุกและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างจํานวน 398 คนจากบุคลากรทั้งหมด 1592 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
เก็บข้อมูล ใช้การทดสอบทูเบอร์คูลิน โดยวิธี Mantoux เพื่อหาอัตราการติดเชื้อวัณโรค พบว่าอัตรา
การติดเชื้อวัณโรคเท่ากับร้อยละ 71 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ คือสถานที่ปฏิบตั ิงาน การสัมผัส
กับผูป้ ่ วยวัณโรคในหน้าที่ ระยะเวลาทํางานตั้งแต่หนึ่งปี ขึ้นไป และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การติดเชื้อในบุคลากรโรงพยาบาลได้แก่ ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ตําแหน่งงาน การสัมผัสกับผูป้ ่ วยวัณ
โรคนอกหน้าที่งานและรอยแผลเป็ นบีซีจี
ทองปาน เงือกงาม[11] ทําการศึกษาความชุกของการติดเชื้อและลักษณะการกระจายของ
การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล จํานวน 414 คน โดยการทดสอบทูเบอร์คูลินทางผิวหนังร่ วมกับการถ่ายภาพรังสี ทรวง
อก ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชุก
ของการติดเชื้อวัณโรคร้อยละ 75.6 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มตัวอย่าง
คือ การมีเพื่อนร่ วมงานป่ วยเป็ นวัณโรค (p<0.01) การปฏิบตั ิงานที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
(p<0.05) และการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่มีการดูแลผูป้ ่ วยโรคเอดส์ (p<0.05) การวิจยั นี้ช้ ีให้เห็น
ความเสี่ ยงของการติดเชื้อและการป่ วยเป็ นวัณโรคของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพบุคลากรและกําหนดเป็ นนโยบายหนึ่ง
ในแผนงานป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พวงเพชร วุฒิคุณาภรณ์ [28] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพของระบบการ
ระบายอากาศกับความเสี่ ยงของการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสํารวจและการวัดสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษาวิจยั
พบว่าประสิ ทธิภาพของระบบการระบายอากาศ จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
เสี่ ยงของการติดเชื้อวัณโรคในหอผูป้ ่ วย ซึ่งวัดโดย ประวัติการเป็ นวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Irma Casasและคณะ [12]ได้ศึกษาการได้รับเชื้อวัณโรคในผูท้ ี่ทาํ งานในโรงพยาบาลในช่วง
ระยะเวลา 20 ปี และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงในการติดเชื้อ โดยศึกษาใน
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บุคลากรที่ทาํ งานในโรงพยาบาล Germans Trias I Pujol (HGTiP) ตั้งแต่ปี คศ. 1988-2007 โดยใช้
วิธี tuberculin test ทดสอบว่าได้รับเชื้อหรื อไม่ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจยั พบว่า จากตัวอย่างจํานวน 2179 คน มีผตู ้ ิด
เชื้อวัณโรคคือได้ผลการทดสอบ tuberculin test เป็ นบวก เฉลี่ยใน 20 ปี คือร้อยละ 25.7 โดยในช่วง
ปี แรก (ค.ศ.1998-1992) มีอตั ราผูท้ ี่ติดเชื้อวัณโรคสูงสุ ดคือเฉลี่ยร้อยละ 44.2 แต่ในช่วงปี หลัง (ค.ศ.
2003-2007) มีผตู ้ ิดเชื้อเฉลี่ยน้อยลงคือร้อยละ 15.8 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อวัณโรค
ได้แก่ เพศหญิง (32.6%) ประวัติการได้รับวัคซีน BCG (41.4%) และช่วงอายุมากกว่า 35 ปี (43%)
Anoop Mathew และคณะ[9]ได้ศึกษาปั จจัยเสี่ ยงในการติดเชื้อวัณโรคในบุคลกร
สาธารณสุ ขทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย โดยศึกษาแบบ nested case-control ในโรงพยาบาลที่
เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ระดับตติยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นบุคลกรสาธารณสุ ข จํานวน 101
คน ซึ่งเป็ นบุคลากรที่ป่วยเป็ นวัณโรค และกลุ่มควบคุมจํานวนเท่ากันแต่ไม่ป่วยเป็ นวัณโรค
ทั้งหมดได้จากการสุ่ มจากประชากรจํานวน 6003 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงในการได้รับเชื้อวัณโรคได้แก่
คนที่มีดชั นีมวลกาย (Body Mass Index:BMI) น้อยกว่า 19 kg/m2 ความถี่ของการสัมผัสผูป้ ่ วยวัณ
โรค ผูท้ ี่ทาํ งานในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมและในห้องปฏิบตั ิการในการตรวจเชื้อโรค
5.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรทีท่ าํ งานในโรงพยาบาล
พิมพาภรณ์ กลัน่ กลิ่น[29] ได้ศึกษาการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา
ประชากรที่ศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 579 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั พบว่าการปฏิบตั ิในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาลที่ถูกต้องมากที่สุดคือ การวินิจฉัยวัณโรคได้เร็ วและให้การรักษา
โดยทันที ส่ วนการปฏิบตั ิที่ถูกต้องน้อยที่สุดคือการเฝ้ าระวังการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
ชมพูนุช สุ ภาพวานิช [30]ได้ศึกษาการจัดการป้ องกันและควบคุม การติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั
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พบว่าบุคลากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 93 ทราบนโยบายและมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย มีบุคลากรร้อยละ
50 ที่สวม particulate respirator เป็ นประจําในการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค ในเรื่ องความรู ้และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมวัณโรค บุคลากรร้อยละ 50 และ 59 ตามลําดับอยูใ่ นระดับปานกลาง
David M. Dejoy และคณะ[15]ได้ทาํ การศึกษาถึงความสําเร็ จการป้ องกันตนเองของ
บุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆประเทศจากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ใน
ปี พ.ศ. 2546 โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมใน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ Medline EMBASE CINAHL
Web of Science และ OSHROM ย้อนหลังไป 15 ปี พบว่า ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์จาก
โรค SARS
เกษฏาภรณ์ ขวัญทะเล[13] ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ทํางาน ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ร้อยละ 49.2 ของบุคลากรทางการพยาบาลมีพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรคในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม ด้านการแยกผูป้ ่ วยและป้ องกันไม่ให้เชื้อแพร่ กระจายอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่
พฤติกรรมในด้านการมีสุขอนามัยและสุ ขาภิบาลที่ดีอยูใ่ นระดับสูง และพบว่าทัศนคติ ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากที่ทาํ งาน การรับรู ้
ของบุคลากรเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล วัสดุอุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมที่ทางโรงพยาบาล
จัดไว้เพื่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค และการสนับสนุนและการได้รับคําแนะนําจากเพื่อน
ร่ วมงานและหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
กิตติพร ประชาศรัยสรเดชและคณะ[31] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ พฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อ ขณะฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชลบุรี พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 มีความรู ้ในการป้ องกันการติดเชื้อขณะฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในห้องคลอดมากที่สุดคือเรื่ องการล้างมือก่อนทําคลอด โดยตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 81.10 มี
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อขณะฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องคลอดอยูใ่ นระดับสูง ความรู ้ในการ
ป้ องกันการติดเชื้อขณะฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับ
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พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อขณะฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องคลอดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r =
.233, p < .05)
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทีท่ าํ งาน
ในโรงพยาบาล
พิมพาภรณ์ กลัน่ กลิ่น[29] ได้ศึกษาการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาและอุปสรรคใน
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคคือ มีปัญหาด้านการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปั ญหาด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการป้ องกันการติดเชื้อ และปัญหาด้าน
นโยบายและการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ดารารัตน์ ดํารงกุลชาติ[27]ศึกษาความชุกของการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการ
พยาบาล และลักษณะของบุคลากรทางการพยาบาลที่ติดเชื้อวัณโรค พบปัญหาอุปสรรคในการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในในบุคลากรที่ทาํ งานในโรงพยาบาลได้แก่ การไม่มีหอ้ งแยก การระบาย
อากาศในหน่วยงานไม่ดี ผ้าปิ ดปากจมูกมีไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิภาพ และการได้รับข้อมูล
หรื อความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคน้อย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
1.รูปแบบการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) แบบ Cross-sectional โดยใช้วิจยั เชิง
สํารวจ (Survey Research) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ส่ งทางไปรษณี ย ์ (Mailed
Questionnaire) เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ เภสัชกรหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคโดยมี
ปฏิสมั พันธ์ เช่นแนะนําการกินยา พูดคุย ซักถามกับผูป้ ่ วยวัณโรคโดยตรงมากที่สุดในรอบ 1 เดือน
ที่ผา่ นมา ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีจาํ นวน 827 แห่ง
[19]ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชุน
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2557
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั นี้ได้คาํ นวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน [32]
n =

n = ขนาดตัวอย่าง

N
1+Ne2

N = ขนาดของประชากร
e2 = ความคลาดเคลื่อน

โดยยอมให้มีการผิดพลาดได้ 5% และต้องการความเชื่อถือได้ 95% สามารถคํานวณจํานวนตัวอย่าง
ได้ดงั นี้

n = 827

= 269.60 = 270 ราย

1+827(0.05)2
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จากการศึกษางานวิจยั ที่มีลกั ษณะการวิจยั คล้ายกัน คือเป็ นการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละรอ
การตอบกลับในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพบว่ามีอตั ราการตอบกลับ
ประมาณ 40% [33] ดังนั้นจึงต้องสํารองจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลจริ งเพิม่ เป็ น 675 ราย
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ทําการสุ่ มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยแจกแจงแบ่งสัดส่ วน
จํานวนตัวอย่างตามจํานวนของขนาดโรงพยาบาลดังนี้
ตารางที่ 3.1จํานวนตัวอย่างตามจํานวนของขนาดโรงพยาบาล
ขนาดโรงพยาบาล

จํานวนโรงพยาบาล

จํานวนตัวอย่าง

โรงพยาบาลศูนย์

25

21

โรงพยาบาลทัว่ ไป

70

57

โรงพยาบาลชุมชน

732

597

รวม

827

675

ขั้นตอนที่ 2ใช้วิธี Simple Random Sampling โดยการจับฉลากรายชื่อโรงพยาบาลตัวอย่าง
จากประชากรของโรงพยาบาลแต่ละขนาดให้ครบจํานวนตามที่คาํ นวณได้
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้าง
และตรวจสอบแบบสอบถามดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามโดยใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy และจากการสัมภาษณ์เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบคลินิกวัณโรค
และการศึกษาดูงานในคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
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สาธารณสุ ข จํานวน 3 แห่ งได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ ราชบุรีแทนตัวอย่างโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลดําเนินสะดวกแทนตัวอย่างโรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนแทน
โรงพยาบาลชุมชน
2. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validation) จํานวน 3 ท่านได้แก่
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ ตรี ศกั ดิ์
2) เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์
3) แพทย์หญิงชนจันทร์ เพชรรัตน์
3. ปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
4.

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งสมบูรณ์แล้วจัดพิมพ์ แล้วนําไปทดลองใช้ (Try-out)

กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการเก็บข้อมูลจริ ง คือบุคลากรผูส้ ่ ง
มอบยาวัณโรคในโรงพยาบาลของรัฐบาล ที่ไม่ได้สงั กัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานครและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ โดยมี
จํานวนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 36 รายจากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 40 ฉบับ เก็บข้อมูลในช่วง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556-มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเมื่อนําข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในข้อคําถามที่เป็ นมา
ตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale ) เมื่อวิเคราะห์รายข้อก็พบว่าไม่มีขอ้ ใดที่ค่าความเชื่อมัน่ ตํ่ากว่า
0.8 เลย เมื่อแยกเป็ นแต่ละปั จจัยพบว่าปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8308 ปั จจัย
ด้านองค์กรได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8692 ปั จจัยด้านบุคคลได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8534
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8713 และค่าความเชื่อมัน่
โดยรวมเท่ากับ 0.8467 และซึ่งนับว่าเป็ นค่าที่มีความเหมาะสมและยอมรับได้ไม่ตอ้ งแก้ไขใดๆ
แบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบและนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยส่ วน
ต่างๆ ดังนี้
คําชี้แจง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา คุณสมบัติของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และระบุขอ้ ความ “หากท่านไม่สมัครใจให้ขอ้ มูล ท่านสามารถส่ งแบบสอบถามนี้
กลับไปยังผูว้ จิ ยั ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลใดๆ”
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แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของตัวอย่างจํานวน 20 ข้อ โดยเป็ นลักษณะข้อ
คําถามให้เลือกตอบ จํานวน 13 ข้อ และเติมคําตอบในข้อคําถามแบบปลายเปิ ดจํานวน 7 ข้อ
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคล
และพฤติกรรมการป้ องกันเชื้อวัณโรค โดยใช้การวัดแบบ Likert Scale มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปัจจัยด้ านองค์ กร มีขอ้ คําถามจํานวน 8 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ การตอบแบบสอบถามให้ตอบตรงกับความรับรู ้มากที่สุด โดย
แบบสอบถามเป็ นปรนัยเลือกตอบจากตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ทราบ ไม่ใช่ ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้[13]
ใช่

ได้คะแนน

3

ไม่ ทราบ

ได้คะแนน

2

ไม่ ใช่

ได้คะแนน

1

การแปลผลคะแนนการจัดการด้านองค์การต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ใช้เกณฑ์
การแบ่งกลุ่มของ เลวินและรู บิน [34]ดังนั้นคะแนนแต่ละระดับเป็ นดังนี้

อันตรภาคชั้น

= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนกลุ่ม
= 3-1
= 0.66
3

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 1.66
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.67– 2.33
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.34 – 3.00
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง

หมายถึงการจัดการด้านองค์กรต่อการ
หมายถึงการจัดการด้านองค์กรต่อการ
หมายถึงการจัดการด้านองค์กรต่อการ
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2.2 ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อม มีขอ้ คําถามจํานวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ การตอบแบบสอบถามให้ตอบตรงกับความรับรู ้มากที่สุด โดย
แบบสอบถามเป็ นปรนัยเลือกตอบจากตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ทราบ ไม่ใช่ ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้[13]
ใช่

ได้คะแนน

3

ไม่ ทราบ

ได้คะแนน

2

ไม่ ใช่

ได้คะแนน

1

การแปลผลคะแนนปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ใช้เกณฑ์
การแบ่งกลุ่มของ เลวินและรู บิน [34]ดังนั้นคะแนนแต่ละระดับเป็ นดังนี้
อันตรภาคชั้น

= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนกลุ่ม
= 3-1
= 0.66
3

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1 .00– 1.66
การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.67– 2.33
การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.34 – 3.00

หมายถึงการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่อ
หมายถึงการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่อ
หมายถึงการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่อ

การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง
2.3 ปัจจัยด้ านบุคคล มีขอ้ คําถามจํานวน 9 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ การตอบแบบสอบถามให้ตอบตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
โดยแบบสอบถามเป็ นปรนัยเลือกตอบจากตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ข้ อความทางบวก ข้ อความทางลบ
เห็นด้ วยอย่ างยิง่

ได้คะแนน

5

1

เห็นด้ วย

ได้คะแนน

4

2

ไม่ แน่ ใจ

ได้คะแนน

3

3

ไม่ เห็นด้ วย

ได้คะแนน

2

4

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิง่

ได้คะแนน

1

5

การแปลผลคะแนนปัจจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใช้เกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มของ เลวินและรู บิน [34]ดังนั้นคะแนนแต่ละระดับเป็ นดังนี้
อันตรภาคชั้น

= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนกลุ่ม
= 5-1
= 1.33
3

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 –2.33 หมายถึงปั จจัยด้านบุคคลในการป้ องกันการติดเชื้อ
อยูใ่ นระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 หมายถึงปั จจัยด้านบุคคลในการป้ องกันการติดเชื้อ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 – 5.00 หมายถึงปั จจัยด้านบุคคลในการป้ องกันการติดเชื้อ
อยูใ่ นระดับสู ง
2.4 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค มีขอ้ คําถามจํานวน 7
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามให้เลือกตอบจากตัวเลือก 4 ตัวเลือกคือ ปฏิบตั ิทุกครั้ง(100%) ปฏิบตั ิ
บ่อยครั้ง(>50%) ปฏิบตั ิบางครั้ง(<50%) และไม่เคยปฏิบตั ิ(0%)
ปฏิบตั ิทุกครั้ง(100%)

ได้คะแนน

3

ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง(>50%) และปฏิบตั ิบางครั้ง(<50%) ได้คะแนน

2

ไม่เคยปฏิบตั ิ(0%)

1

ได้คะแนน
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การแปลผลคะแนนพฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
ของ เลวินและรู บิน [34]ดังนั้นคะแนนแต่ละระดับเป็ นดังนี้
อันตรภาคชั้น

= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนกลุ่ม
= 3-1
= 0.66
3

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
ติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

1 .00– 1.66

หมายถึงมีพฤติกรรมการป้ องกันการ

1.67– 2.33

หมายถึงมีพฤติกรรมการป้ องกันการ

2.34 – 3.00

หมายถึงมีพฤติกรรมการป้ องกันการ

ติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขออนุญาตทําการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556 เอกสารรับรอง
เลขที่ 4/2556
2. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อถึงหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลที่ถูกสุ่ มเลือกมาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามไปทางไปรษณี ย ์
ให้หวั หน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเป็ นผูค้ ดั เลือกเภสัชกรหรื อเจ้าหน้าที่ เพียง 1 ท่าน ซึ่งเป็ นผูส้ ่ งมอบยา
ให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคโดยมีปฏิสมั พันธ์ เช่น แนะนําการกินยา ซักถาม พูดคุย กับผูป้ ่ วยวัณโรคโดยตรง
มากที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง เก็บข้อมูลในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ -เมษายน พ.ศ. 2557 โดยส่ งแบบสอบถามรอบเดียว ไม่มีการทวงถามซํ้า
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั สํารวจความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจให้คะแนนและลงรหัสข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดงั นี้
1. แบบสอบถาม ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ตารางที่ 3.2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค
สถิติที่ใช้
ข้อคําถาม

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

อายุ

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน





นํ้าหนัก ส่ วนสู ง





ค่า BMI (จากการคํานวณ)













เพศ



ระดับการศึกษา



โรคประจําตัว



ประวัติการได้รับวัคซีน BCG



การตรวจทูเบอร์คูลิน



ผลการตรวจทูเบอร์คูลิน



ตําแหน่งงาน



ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
การอบรมเกี่ยวกับวัณโรค



ประวัติการป่ วยเป็ นวัณโรค



ขนาดโรงพยาบาล



จํานวนผูป้ ่ วยที่ให้บริ การต่อเดือน
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ตารางที่ 3.2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค (ต่อ)
สถิติที่ใช้
ข้อคําถาม

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

จํานวนชัว่ โมงที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคต่อเดือน
ประวัติการป่ วยเป็ นวัณโรคของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
ประวัติการเจ้าหน้าที่ที่ป่วยเป็ นวัณโรคเคยให้บริ การ
ผูป้ ่ วยวัณโรคหรื อไม่
ลักษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคของ
หน่วยงานท่าน
ระบบบริ หารงานบุคคล ในการทําหน้าที่ส่งมอบยา
วัณโรค ของหน่วยงาน



ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน







2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 หลังการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ใช้
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าฐานนิยม ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอา้ งอิง ChiSquare วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรค

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคในบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคโดยมีปฏิสมั พันธ์ เช่นแนะนําการใช้ยา
พูดคุย ซักถามกับผูป้ ่ วยวัณโรค ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุ ข ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปและ
โรงพยาบาลชุมชน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ มีจาํ นวนตัวอย่างที่ตอบกลับทั้งสิ้ น
351 ฉบับ จากทั้งหมด 675 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละการตอบกลับ เท่ากับ 52.0 ผลของงานวิจยั นําเสนอ
แบ่งเป็ นส่ วนต่างๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลการบริ การส่ งมอบยาวัณโรค
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านต่างๆและ พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้แก่
- ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
- ปั จจัยด้านองค์กร
- ปัจจัยด้านบุคคล
- พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไป

อายุ (n = 344)
- น้อยกว่า 30
- อายุ 30-39 ปี
- อายุ 40-49 ปี
- อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
เพศ (n = 350)
- หญิง
- ชาย
ระดับการศึกษา (n = 351)
- อนุปริ ญญา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า

จํานวน

ร้อยละ

63
214
64
3

18.3
61.0
18.2
0.9

258
92

73.5
26.2

13
268
70

3.7
76.4
19.9

ค่าเฉลี่ย 34.81
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.87
Min = 23 Max = 53

ค่าเฉลี่ย 56.90 , ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
14.10
ค่าเฉลี่ย 160.19, ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
26.56

นํ้าหนัก (n = 345)
ส่ วนสู ง (n = 345)

ค่า BMI (n = 345)
- ผอม (BMI<18.5)
- ปกติ(BMI = 18.5-22.9)
- อ้วน (BMI>22.9)
โรคประจําตัว (n = 350)
- มี
- ไม่มี
ประวัติการได้รับวัคซี น BCG (n = 349)
- เคยได้
- ไม่เคยได้
- ไม่แน่ใจ

หมายเหตุ

48
199
98

13.9
57.7
28.4

42
308

12.3
87.7

240
14
95

68.8
4.0
27.2

ค่าเฉลี่ย 21.73
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.00
โรคประจําตัวพบมาก
ที่สุดคือ ภูมิแพ้อากาศ 18
ราย
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
การตรวจทูเบอร์คูลิน (n = 350)
- เคยตรวจ
- ไม่เคยตรวจ
- ไม่แน่ใจ
ผลการตรวจทูเบอร์คูลิน ( n =41)
- ผลบวก (มีเชื้อ)
- ผลลบ (ไม่มีเชื้อ)
- จําไม่ได้
ตําแหน่งงาน (n = 350)
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- พยาบาล
- อื่นๆ

จํานวน

ร้อยละ

41
279
30

11.7
79.7
8.6

10
27
4

24.4
65.9
9.8

333
2
7
8

95.1
0.6
2.0
2.3
ค่าเฉลี่ย 5.33 ปี ,ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.47
Max = 25 ปี , Min = 1 ปี

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน (n = 351)
การอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรค (n = 349)
- เคย
- ไม่เคย
ประวัติการป่ วยเป็ นวัณโรค (n = 349)
- เคย
- ไม่เคย
ขนาดโรงพยาบาล (n = 351)
- โรงพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลทัว่ ไป
- โรงพยาบาลศูนย์

หมายเหตุ

171
178

49.0
51.0

6
343

1.7
98.3

297
37
17

84.6
10.5
4.8

จํานวนครั้งที่เคยอบรม
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.14 ครั้ง
Max = 15

ตอบกลับ ร้อยละ 49.8
ตอบกลับ ร้อยละ 64.9
ตอบกลับ ร้อยละ 80.6

ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 351 ราย ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่างช่วง 30-39 ปี (ร้อยละ 61.0)
โดยอายุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.81 ปี เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อย
ละ76.4) มีค่าดัชนีมวลกายอยูใ่ นระดับปกติ คืออยูใ่ นช่วง 18.5-22.9 (ร้อยละ 57.7) ไม่มีโรค
ประจําตัว (ร้อยละ 87.7) สําหรับผูท้ ี่มีโรคประจําตัว โรคประจําตัวที่พบส่ วนใหญ่จะเป็ นโรคภูมิแพ้
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อากาศ เคยได้รับวัคซีน BCG (ร้อยละ 68.8) ไม่เคยตรวจทูเบอร์คูลิน (ร้อยละ 79.7) สําหรับผูท้ ี่เคย
ตรวจทูเบอร์คูลิน พบว่าส่ วนใหญ่ได้ผลเป็ นลบหรื อไม่มีเชื้อ (ร้อยละ 65.9)
ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นตําแหน่งเภสัชกร(ร้อยละ 95.1)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบตั ิงานให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคอยูท่ ี่ 5.33 ปี ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
สู งสุ ด 25 ปี น้อยสุ ด 1 ปี ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องหลักการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจาก
การให้บริ การทางการแพทย์ (ร้อยละ 51.0) สําหรับผูท้ ี่เคยผ่านการอบรม มีจาํ นวนครั้งเฉลี่ยที่เคย
ได้รับการอบรม 1.14 ครั้ง ส่ วนใหญ่ไม่เคยป่ วยเป็ นวัณโรค (ร้อยละ 98.3)
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค
ข้อมูลทัว่ ไป

จํานวน

ร้อยละ

143
184
16

41.7
53.6
4.7

39
87
15

27.7
61.7
10.6

278
42
11
12

81.1
12.2
3.2
3.5

จํานวนผูป้ ่ วยที่ให้บริ การต่อเดือน (n = 351)
จํานวนชัว่ โมงที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคต่อเดือน
(n = 351)
ประวัติการป่ วยเป็ นวัณโรคของเจ้าหน้าที่ (n = 343)
- มี
- ไม่มี
- ไม่ทราบ
เจ้าหน้าที่ที่ป่วยเป็ นวัณโรคเคยจ่ายยาวัณโรค (n = 141)
- เคย
- ไม่เคย
- ไม่แน่ใจ
ลักษณะการให้บริ การ (n = 343)
- แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
- จ่ายร่ วมกับยาอื่น
- แยกช่องจ่ายยา
- อื่นๆ ได้แก่ แยกห้องจ่ายเฉพาะในระยะแพร่ เชื้อ ใน
ระยะที่ไม่แพร่ เชื้อแล้ว จ่ายร่ วมกับผูป้ ่ วยโรคอื่นๆ

หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ย 43.21,ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
61.10
ค่าเฉลี่ย 17.08,ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
34.02
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
ระบบบริ หารบุคคล (n = 342)
- เจ้าหน้าที่ 1 คนจ่ายยาคนเดียว
- เจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คน สลับกันจ่ายยา
- ทุกคนหมุนเวียนกันจ่ายยา

จํานวน

ร้อยละ

200
81
61

58.5
23.7
17.8

หมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่ให้บริ การเฉลี่ย 43
ราย/ เดือน จํานวนชัว่ โมงเฉลี่ยที่ให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค 16.59 ชัว่ โมง/ เดือน พบโรงพยาบาลที่
มีเจ้าหน้าที่เคยป่ วยด้วยวัณโรคร้อยละ 41.7 โดยในจํานวนนั้นเคยเป็ นผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคมาก่อน
ร้อยละ 27.7 มีการแยกบริ เวณจ่ายยาวัณโรคออกจากห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกหรื อให้บริ การแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ (ร้อยละ 81.1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจํา 1 คนทําหน้าที่ส่งมอบยาวัณโรค (ร้อย
ละ 58.5)
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ านต่ างๆและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
ตารางที่ 4.3 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนต่อการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรค จําแนกตามปั จจัยด้านต่างๆ และ พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรค
ระดับคะแนนการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
คะแนน
ส่ วน
ปั จจัยด้านต่างๆและพฤติกรรมในการ
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค

จํานวนคน
(ร้อยละ)

จํานวนคน
(ร้อยละ)

จํานวนคน
(ร้อยละ)

ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมโดยรวม ( n

4
(1.2)

58
(16.9)

281
(81.9)

ปัจจัยด้านองค์กรโดยรวม

24
(6.9)
2 (0.6)

110
(31.5)
260 (76)

215
(61.6)
80 (23.4)

= 349 คน )

( n = 343 คน )

ปั จจัยด้านบุคคลโดยรวม
( n = 342 คน )

พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคโดยรวม ( n = 350 คน)

9 (2.6)

145 (41.4)

196 (56.0)

(ระดับ
มาตรฐาน
คะแนน)
2.69 (สูง)
0.37
คะแนนเต็ม 3

2.43 (สูง)
คะแนนเต็ม 3
3.46 (ปาน
กลาง)
คะแนนเต็ม 5
2.37 (สูง)
คะแนนเต็ม 3

0.46
0.36
0.34
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จากตาราง 4.3 เมื่อใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มของ เลวินและรู บิน [34]แบ่งกลุ่มคะแนนปัจจัย
ด้านต่างๆ ต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 81.9) มีระดับ
คะแนนปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีคา่ คะแนนเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 2.69 จากคะแนนเต็ม 3 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 61.6) มี
ระดับคะแนนปัจจัยด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูง โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.43 จากคะแนนเต็ม 3 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
76.0) มีระดับคะแนนปั จจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.46 จากคะแนนเต็ม 5 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.36) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ (ร้อยละ 56.0) มีคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 2.37 จากคะแนนเต็ม 3 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34) เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละ
ปั จจัยได้ผลดังตาราง 4.4- 4.7
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ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ตารางที่ 4.4 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม ต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ไม่ใช่
ไม่
ใช่
จํานวน
ทราบ จํานวน คะแนนเฉลี่ย ส่วน
จากคะแนนเต็ม
เบี่ยงเบน
คน
คน
ข้อความ
จํานวน
หน่วยงานมีอ่างล้างมือ และผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดมือ ให้ใช้ได้อย่างสะดวกและ
ทันทีที่ตอ้ งการ (n =350 คน)
บริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วยวัณ
โรค มีอากาศปลอดโปร่ ง ถ่ายเทสะดวก (n
= 350 คน)
หน่วยงานมี ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรอง
อากาศ (Mask N95) และผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก
(Surgical Mask) ให้ใช้ได้อย่างสะดวกและ
ทันทีที่ตอ้ งการ (n =350 คน)
บริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วยวัณ
โรค ได้ถกู แยกห้องหรื อจัดแยกบริ เวณออก
จากการให้บริ การผูป้ ่ วยโรคอื่น (n = 350
คน)
บริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วยวัณ
โรค มีทิศทางการไหลเวียนของอากาศจาก
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การไปสู่ ผปู้ ่ วย
(n = 350 คน)

(ร้อยละ)

คน
(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

3
(ระดับคะแนน)

มาตรฐาน

17
(5.0)

3
(0.9)

323
(94.2)

2.90
(สูง)

0.44

31
(9.0)

3
(0.9)

309
(90.1)

2.81
(สูง)

0.58

41
(12.0)

8
(2.3)

294
(85.7)

2.74
(สูง)

0.66

53
(15.5)

5
(1.4)

285
(83.1)

2.67
(สูง)

0.73

92
(26.8)

43
(12.5)

208
(60.6)

2.34
(สูง)

0.87

จากตารางที่ 4.4 พบว่าในทุกข้อคําถามมีระดับคะแนนเฉลี่ยของการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูงทั้งหมด ตั้งแต่ 2.34 ถึง 2.90 จากคะแนนเต็ม 3โดย
ข้อคําถามที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนสูงสุ ด 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานมีอ่างล้างมือ และผลิตภัณฑ์ทาํ
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ความสะอาดมือ ให้ใช้ได้อย่างสะดวกและทันทีที่ตอ้ งการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 2.90 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.44) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่าหน่วยงานของตนมีการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ด้านนี้มากที่สุดถึงร้อยละ 94.2 รองลงมาคือบริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค มีอากาศ
ปลอดโปร่ ง ถ่ายเทสะดวก และหน่วยงานมีผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N95) และผ้า
ปิ ดปากปิ ดจมูก (Surgical Mask) ให้ใช้ได้สะดวกและทันทีที่ตอ้ งการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 และ 2.74
ตามลําดับ(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 และ 0.66 ตามลําดับ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่าหน่วยงาน
ของตนมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านนี้ร้อยละ 90.1 และ 85.7 ตามลําดับ
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตํ่าสุ ด 3
อันดับคือ บริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค มีทิศทางการไหลเวียนของอากาศจาก
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การไปสู่ ผปู ้ ่ วย มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) กลุ่มตัวอย่าง
เลือกตอบว่าหน่วยงานของตนไม่มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านนี้มากที่สุดถึงร้อยละ 26.8 รองลงมา
ได้แก่ หัวข้อ การแยกบริ เวณส่ งมอบยาวัณโรคออกจากการให้บริ การผูป้ ่ วยโรคอื่น มีคะแนนเฉลี่ย
2.67 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่าหน่วยงานของตนไม่มีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมด้านนี้ ร้อยละ 15.5 และ 12 ตามลําดับ
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ปัจจัยด้ านองค์ กร
ตารางที่ 4.5 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนปั จจัยด้าน
องค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
ใช่
ส่ วน
คะแนนเฉลี่ย
จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน จากคะแนนเต็ม 3 เบี่ยงเบน
ปั จจัยด้านองค์กร
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ระดับคะแนน) มาตรฐาน
หน่วยงานจัดให้มีการตรวจ
สุ ขภาพบุคลากร โดยถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก ( n = 350 คน )
หน่วยงานมีการกระตุน้ ให้
บุคลากรเห็นความสําคัญและ
ปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ( n =
350 คน )
หัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงานมี
การตักเตือนเมื่อบุคลากรใน
หน่วยงานที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่ดีในการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรค ( n = 350 คน )
หน่วยงานมีคณะกรรมการคอย
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การควบคุมและป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคจากการทํางาน ( n =
350 คน )
หน่วยงานจัดให้มี ค่าตอบแทน
พิเศษหรื อรางวัล สําหรับการ
บุคคลกรที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณ
โรค ( n =350 คน )

8
(2.3)

2
(0.60)

340
(97.1)

2.95
(สูง)

0.31

39
(11.1)

22
(6.3)

289
(82.6)

2.71
(สูง)

0.65

58
(16.5)

32
(9.4)

255
(74.6)

2.57
(สูง)

0.76

98
(28)

30
(8.6)

222
(63.4)

2.35
(สูง)

0.89

109
(31.1)

11
(3.1)

230
(65.7)

2.35
(สูง)

0.92
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ตารางที่ 4.5 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนปั จจัยด้าน
องค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค (ต่อ)
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
ใช่
ส่ วน
คะแนนเฉลี่ย
จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน จากคะแนนเต็ม 3 เบี่ยงเบน
ปั จจัยด้านองค์กร
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ระดับคะแนน) มาตรฐาน
หน่วยงานมีเอกสารแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมและ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ทํางาน ( n = 350 คน )
หน่วยงานสนับสนุนให้มีการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ( n =
349 คน )
หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมและการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ทํางาน ( n = 350 คน )

100
(28.5)

54
(15.4)

196
(56)

2.28
(ปานกลาง)

0.88

130
(37.2)

42
(12)

177
(50.7)

2.13
(ปานกลาง)

0.93

133
(38)

37
(10.6)

180
(51.4)

2.13
(ปานกลาง)

0.94

จากตาราง 4.5 ปั จจัยด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน
สูงสุ ด 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอก มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 2.95 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) จากคะแนนเต็ม 3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เลือกตอบว่าหน่วยงานของตนมีการตรวจสุขภาพบุคลากร โดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอกมากที่สุดถึงร้อย
ละ 97.1 รองลงมาคือ หน่วยงานมีการกระตุน้ ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่ดีในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค และหัวหน้างานหรื อเพือ่ นร่ วมงานมีการตักเตือนเมื่อ
บุคลากรในหน่วยงานไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค มีคะแนนเฉลี่ย
2.71 และ 2.57 ตามลําดับ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65 และ 0.76 ตามลําดับ ) กลุ่มตัวอย่าง
เลือกตอบว่าหน่วยงานของตนมีการจัดการองค์กรด้านนี้ ร้อยละ 82.6 และ 74.6 ตามลําดับ โดย
คะแนนของทั้ง 3 หัวข้อ มีระดับการจัดการด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ น
ระดับสู ง
ปั จจัยด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตํ่าสุ ด 3
อันดับคือ การถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมและการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางาน
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มีคะแนนเฉลี่ย 2.13 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่าหน่วยงานของตนไม่มี
การถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมและการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางาน มากที่สุด
ถึงร้อยละ 38 รองลงมาคือการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคและ การ
มีเอกสารแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางาน มี
คะแนนเฉลี่ย 2.15 และ 2.28 ตามลําดับ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.93 และ 0.88 ตามลําดับ) กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบว่าหน่วยงานของตนไม่มีการจัดการองค์กรด้านนี้ ร้อยละ 37.2 และ 28.5
ตามลําดับโดยคะแนนของทั้ง 3 หัวข้อ มีระดับการจัดการด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปัจจัยด้ านบุคคล
ตาราง 4.6 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนปัจจัยส่ วนบุคคล
ต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจาก
ปัจจัยด้านบุคคล
การล้างมือทุกครั้งภายหลัง
การให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค
เป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น
( n = 341 คน )
การระมัดระวังในการป้ องกัน
จากการติดเชื้อวัณโรค เพราะ
กลัวว่าจะนําเชื้อวัณโรคไป
แพร่ ให้คนในครอบครัว
( n =344 คน )
ไม่ควรคลุกคลีกบั เด็กเล็กหลัง
ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค
จนกว่าจะชําระล้างร่ างกาย
( n =343 คน )

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

เห็น
ด้วย

คะแนนเฉลี่ย
เห็นด้วย จากคะแนนเต็ม
5
อย่างยิง่

2
(0.6)

3
(0.9)

11
(3.2)

113
(33.1)

212
(62.2)

4.55
(สูง)

0.66

1
(0.3)

7
(2.0)

12
(3.5)

156
(45.3)

168
(48.8)

4.40
(สูง)

0.68

4
(1.2)

31
(9.0)

45
149
(13.1) (43.4)

114
(33.2)

3.99
(สูง)

0.97

(ระดับคะแนน)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ตาราง 4.6 จํานวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนปัจจัยส่ วนบุคคล
ต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจาก (ต่อ)
ปัจจัยด้านบุคคล
การระมัดระวังในการป้ องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อวัณโรค
เพราะบุคลากรในหน่วยงาน
ท่านให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้
( n =344 คน )
การให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค
แบบเบ็ดเสร็ จในจุดเดียว(One
Stop Service) เป็ นเรื่ องที่
ดําเนินการได้ยาก
( n = 343 คน )
บุคลากรที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณ
โรคส่ วนใหญ่ติดเชื้อวัณโรค
แล้ว แต่ยงั ไม่ป่วยเป็ นวัณโรค
เพราะร่ างกายยังแข็งแรงอยู่
ดังนั้นจึงสามารถรับเชื้อวัณ
โรคเพิ่มได้ ( n = 343 คน )
การสวมผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก
(Surgical mask) ขณะ
ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค
สามารถป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคได้ ( n = 343 คน )
เมื่อมีอาการป่ วยด้วยโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจจะสงสัย
ว่าตนเองป่ วยเป็ นวัณโรค
( n =344 คน )
บุคลากรที่ต้ งั ครรภ์สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้บริ การผูป้ ่ วยวัณ
โรค ( n = 344 คน )

คะแนนเฉลี่ย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

4
(1.1)

18
(5.2)

57
183
(16.6) (53.2)

82
(23.8)

3.93
(สูง)

0.85

70
(20.4)

173
(50.4)

26
(7.6)

56
(16.3)

18
(5.2)

3.64
(ปานกลาง)

1.13

48
(14)

83
63
102
(24.2) (18.4) (29.7)

47
(13.7)

2.95
(ปานกลาง)

1.28

22
(6.4)

46
94
137
(13.4) (27.4) (39.9)

44
(12.8)

2.61
(ปานกลาง)

1.07

29
(8.4)

136
125
48
(39.5) (36.3) (14.0)

6
(1.7)

2.61
(ปานกลาง)

0.89

80
(23.3)

112
64
77
(32.7) (18.7) (22.4)

10
(2.9)

2.49
(ปานกลาง)

1.16

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย จากคะแนนเต็ม
5
อย่างยิง่
(ระดับคะแนน)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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จากตาราง 4.6 ปัจจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน
สู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ การล้างมือทุกครั้งภายหลังการให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค มีคะแนนการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรคเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบเห็นด้วยอย่างยิง่ มากที่สุดถึงร้อยละ 62.2 รองลงมาคือการระมัดระวังในการ
ป้ องกันตนเองจากการติดเชื้อวัณโรค เพราะกลัวว่าจะนําเชื้อวัณโรคไปแพร่ ให้คนในครอบครัว และ
หลังให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคแล้ว ไม่ควรคลุกคลีกบั เด็กเล็ก มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 และ 3.99 ตามลําดับ
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68 และ 0.97 ตามลําดับ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบเห็นด้วยอย่างยิง่ 48.8
และ 33.2 ตามลําดับ โดยคะแนนของทั้ง 3 หัวข้อ มีระดับปั จจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง
ปัจจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตํ่าสุ ด 3 อันดับ
แรกคือ บุคลากรที่ต้ งั ครรภ์สามารถปฏิบตั ิงานให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค มีคะแนนเฉลี่ย 2.49 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.16) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบไม่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ
เมื่อมีอาการป่ วยด้วยโรคทางระบบทางเดินหายใจจะสงสัยว่าตนเองป่ วยเป็ นวัณโรค มีคะแนนเฉลี่ย
2.61 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบไม่เห็นด้วยร้อยละ 39.5 และ การสวมผ้า
ปิ ดปากปิ ดจมูก (Surgical mask) ขณะให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค สามารถป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้
ซึ่งเป็ นข้อคําถามเชิงลบ มีคะแนนเฉลี่ย 2.61 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.07) กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ
เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 39.9 โดยคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 หัวข้อ มีระดับปั จจัยด้านบุคคลต่อการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง
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พฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
ตารางที่ 4.7 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค

หัวข้อ

ไม่เคย ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ บางครั้ง
( 0% ) ( <50%)

การเข้าร่ วมการตรวจสุ ขภาพ
11
ประจําปี เพื่อเฝ้ าระวังการป่ วยเป็ น
(3.1)
วัณโรค ( n = 350 คน )
การให้ผปู้ ่ วยวัณโรคใช้ผา้ ปิ ดปาก
9
ปิ ดจมูก (Surgical Mask) ขณะรับ
(2.6)
บริ การ( n =350 คน )
การล้างมือภายหลังการให้บริ การ
8
ผูป้ ่ วยวัณโรค( n = 349 คน )
(2.3)
การแยกผูป้ ่ วยวัณโรคไปรับบริ การ
14
ส่ งมอบยาในบริ เวณที่จดั เตรี ยมไว้
(4.0)
( n =349 คน )
การตรวจสอบความแนบสนิทกับ
26
ใบหน้า (fit test) เมื่อใช้ผา้ ปิ ดปาก
(7.4)
ปิ ดจมูกทุกประเภท ( n = 350 คน )
การดูแลให้มีการทําความสะอาด
70
บริ เวณที่ส่งมอบยาวัณโรค ภายหลัง
(20.2)
การให้บริ การ ( n =347 คน )
การใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรอง 151
อากาศ(Mask N-95) ขณะให้บริ การ (42.4)
ผูป้ ่ วยวัณโรค ( n = 350 คน )

ปฏิบตั ิ
บ่อยครั้ง
( >50% )

10
(2.4)

35
(10.0)

22
(6.3)

97
(27.7)

25
(7.2)

108
(30.9)

35
(10.0)

97
(27.8)

54
(15.4)

92
(26.3)

82
(23.6)

124
(35.7)

105
(30.0)

54
(15.4)

ปฏิบตั ิทุก
ครั้ง
( 100% )

294
(84.0)

ค่าคะแนน
เฉลี่ย
จากคะแนน
เต็ม 3
(ระดับ
คะแนน)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.81
(สูง)

0.47

2.60
(สูง)

0.54

208
(59.6)

2.57
(สูง)

0.54

203
(58.2)

2.54
(สูง)

0.57

2.43
(สูง)

0.63

2.00
(ปานกลาง)

0.64

222
(63.4)

178
(50.9)
71
(20.5)
40
(11.4)

1.68
(กลาง)

0.67

จากตาราง 4.7 พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนสู งสุ ด
3 อันดับแรกคือ การเข้าร่ วมการตรวจสุ ขภาพประจําปี เพือ่ เฝ้ าระวังการป่ วยเป็ นวัณโรค เช่น การ
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ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.47) โดยร้อยละของการปฏิบตั ิทุกครั้ง สูงถึง 84.0 รองลงมาคือการให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคใช้ผา้ ปิ ดปาก
ปิ ดจมูก (Surgical Mask) ขณะรับบริ การ และการล้างมือภายหลังการให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค มี
คะแนนเฉลี่ย 2.60 และ 2.57 ตามลําดับ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54 เท่ากัน ) ร้อยละของการ
ปฏิบตั ิทุกครั้งเท่ากับ 63.4 และ 59.6 ตามลําดับ โดยคะแนนของทั้ง 3 หัวข้อ มีระดับพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูง
พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตํ่าสุ ด 3 อันดับคือ
กลุ่มตัวอย่างใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ขณะให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค มี
คะแนนเฉลี่ย 1.68 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.67) ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคระดับปานกลาง โดยมีผทู ้ ี่ไม่เคยใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศเลย ร้อยละ 42.4
รองลงมาได้แก่ การดูแลให้มีการทําความสะอาดบริ เวณที่ส่งมอบยาวัณโรค ภายหลังการให้บริ การ
และการตรวจสอบความแนบสนิทกับใบหน้าเมื่อใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูก มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 และ
2.43 ตามลําดับ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.64 และ 0.63 ตามลําดับ)
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
ตารางที่ 4.8 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
(* p<0.05, a= Fisher’s Exact test)
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
p-value
χ2
วัณโรค
df
ปัจจัยด้านต่างๆ
ปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม
( n = 343 คน )
ปั จจัยด้านองค์กร
( n = 348 คน )
ปัจจัยด้านบุคคล
( n = 343 คน )

ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง

ตํ่า
(ร้อยละ)
1 (25.0)
5 (8.6)
9 (2.6)
5 (20.8 )
2 (1.8 )
2 (0.9)
0 (0.0)

ปานกลาง
สูง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3 (75.0)
0 (0.0)
38 (65.5) 15(25.9)
143 (41.7) 191 (55.7)
15 (62.5 ) 4 (16.7 )
57 (52.3 ) 50 (45.9)
71 (33.0 ) 142 (66.0 )
2 (100.0)
0 (0.0)

9 (3.5)
0 (0.0)

119 (45.8)
22 (27.5 )

132 (50.8)
58 (72.5)

4

39.431a

<0.001*

4

39.521a

<0.001*

4

16.181a

0.001*

จากตาราง 4.8 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับปั จจัยด้านต่างๆ กับพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค โดยใช้สถิติอา้ งอิง Chi-Square พบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคทั้งสิ้ น
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.001 (df = 4, χ2 = 39.431) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมใน
ระดับสู ง มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 55.7)
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับปานกลาง มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 65.5) กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมใน
ระดับตํ่า มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ
75.0)
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ปั จจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ p < 0.001 (df = 4, χ2 = 39.521) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านองค์กรในระดับสูง มี
สัดส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 66.0) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านองค์กรในระดับปานกลาง มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.3) และกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านองค์กรในระดับตํ่า มี
สัดส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.5)
ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ p = 0.001 (df = 4, χ2 = 16.181) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในระดับสูง มี
สัดส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 72.5) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในระดับปานกลาง มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 50.8) และกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในระดับตํ่า มีสดั ส่ วน
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 100.0)
ตารางที่ 4.9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square )
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
χ2 p-value
วัณโรค
df
ข้อมูลส่ วนบุคคล

อายุ (n=344)
เพศ (n=350)
ระดับ
การศึกษา
(n =351)

น้อยกว่า หรื อเท่ากับ
35 ปี
มากกว่า 35 ปี
หญิง
ชาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า

ตํ่า
(ร้อยละ)

ปานกลาง
(ร้อยละ)

สูง
(ร้อยละ)

7 (3.7)

68 (35.8) 115 (60.5)

2 (1.3)

74 (48.4)

7 (2.7)
2 (2.2)
0 (0)

104 (40.5) 146 (56.8)
41 (44.6) 49 (53.3)
5 (38.5) 8 (61.5)

7 (2.6)

115 (43.1) 145 (54.3)

2 (2.9)

25 (35.7)

77 (50.3)

43 (61.4)

2

6.638b

0.036

2

0.506b

0.776

4

1.528a

0.777
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ตารางที่ 4.9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square) (ต่อ)
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
χ2
p-value
วัณโรค
ข้อมูลส่ วนบุคคล
df
ตํ่า
(ร้อยละ)
1 (2.1)
6 (3.0)

ปานกลาง
สูง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
18 (37.5) 29 (60.4)
83 (41.7) 110 (55.3)

2 (2.1)

40 (41.7)

โรคประจําตัว มี
ไม่มี
(n=346)

9 (2.9)

131 (42.5) 168 (54.5)

0 (0)

14 (33.3)

ประวัติการ
ได้รับ BCG

7 (2.9)

88 (36.7) 145 (74.7)

ผอม (BMI<18.5)
ปกติ(BMI = 18.5BMI (n =345)
22.9)
อ้วน (BMI>22.9)

เคย

4

0.585 a

0.969

2

2.952 b

0.229

2

7.991 b

0.018*

4.668 a

0.266

1.720 a

0.458

0.218 b

0.897

8.320 a

0.014*

2.139 a

0.657

55 (56.7)
28 (66.7)

ไม่เคย

2 (1.9)

57 (52.8)

49 (45.4)

เคยตรวจ
ไม่เคยตรวจ
ไม่แน่ใจ
เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัช
ตําแหน่งงาน
กรรม พยาบาล และ
นักวิชากาสาธารณสุ ข
<= 5 ปี
ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน
> 5 ปี
เคย
การอบรม
ไม่เคย
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด
โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์

1 (2.4)
7 (2.5)
1 (3.4)
9 (2.7)

17 (41.5)
111 (39.8)
17 (58.6)
142 (42.8)

23 (56.1)
161 (57.7) 2
11 (37.9)
181 (54.5)

(n=331)
การตรวจทู
เบอร์คูลิน
(n=317)

0 (0.0)

2 (22.2)

6 (2.6)
3 (2.4)
4 (2.4)
5 (2.8)
9 (3.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

92 (40.5)
53 (43.1)
57 (33.5)
86 (48.3)
118 (39.9)
19 (51.4)
8 (47.1)

7 (77.8)

2

129 (56.8)
2
67 (54.5)
109 (64.1)
2
87 (48.9)
169 (57.1)
18 (48.6) 4
9 (52.9)
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จากตาราง 4.9 พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคได้แก่ ประวัติการได้รับ BCG และการเคยได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคจากการทํางาน
ประวัติการได้รับ BCG มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ p =0.018 (df = 2, χ2 = 7.991) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับวัคซีน BCG มี
สัดส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 74.7) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยได้รับวัคซีน BCG มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.8)
ประวัติการได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางานมี
ความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p = 0.014 (df =
2, χ2 = 8.320) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับการฝึ กอบรม มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 64.1) สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรม มี
สัดส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 48.9)
ตารางที่ 4.10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square)
ข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยา
วัณโรค
จํานวนผูป้ ่ วย/
เดือน

น้อยกว่า หรื อ
เท่ากับ 43 คน
มากกว่า 43 คน

จํานวนชัว่ โมงที่ น้อยกว่า 10
ให้บริ การวัณโรค/ 11-20
เดือน
มากกว่า 20
มี
การเคยมี จนท.
ป่ วยเป็ นวัณโรค ไม่มี และไม่
ทราบ

พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ตํ่า
(ร้อยละ)

ปานกลาง
(ร้อยละ)

สูง
(ร้อยละ)

8 (3.2)

104 (41.1)

141 (55.7)

1 (1.1)

39 (41.9)

53 (57.0)

5 (2.7)
3 (2.7)
0 (0)
2 (1.4)

77 (41.4)
49 (43.4)
18 (36.7)
58 (40.8)

104 (55.9)
61 (54.0)
31 (63.3)
82 (57.7)

7 (3.5)

81 (40.5)

112 (56.0)

χ2

p-value

2

1.169 b

0.629

4

1.743 a

0.792

2

1.428 b

0.536

df
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ตารางที่ 4.10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค(* p<0.05, a = Fisher’s Exact test, b = Pearson Chi-square)
(ต่อ)
ข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบ
ยาวัณโรค

ลักษณะการ
ให้บริ การ

แบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็ จ
แยกช่องจ่ายยา
จ่ายร่ วมกับยา
อื่นหรื อแยกจ่าย
เฉพาะช่วงแพร่
เชื้อ

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 1 คน
หมุนเวียน
ระบบบริ หาร
เจ้าหน้าที่ใน
บุคคล
กลุ่ม
หมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ทุกคน

พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ตํ่า
(ร้อยละ)
2 (0.7)

ปานกลาง
(ร้อยละ)
94 (33.9)

สูง
(ร้อยละ)
181 (65.3)

0 (0.0)

6 (54.5)

5 (45.5)

7 (13.0)

39 (72.2)

8 (14.8)

3 (1.5)

66 (33.2)

130 (65.3)

1 (1.2)

40 (49.4)

40 (49.4)

5 (8.2)

33 (54.1)

23 (37.7)

df

χ2

p-value

4

58.239 a <0.001*

4

20.884 a <0.001*

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ข้อมูลการส่ งมอบยาวัณโรคที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้แก่ ลักษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค และระบบบริ หารบุคคลที่
ทําหน้าที่ส่งมอบยาวัณโรค
ลักษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < 0.001 (df = 4, χ2 = 58.239) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
การให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 65.3) กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณ
โรค แบบแยกช่องจ่ายยา มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง (ร้อยละ 54.5) กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค แบบจ่ายร่ วมกับ
โรคอื่นหรื อแยกจ่ายเฉพาะช่วงแพร่ เชื้อ มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.2)
ระบบบริ หารบุคคลที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาวัณโรคมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้ องกันการ
ติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < 0.001 (df = 4, χ2 = 20.884) โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มอบหมายให้เจ้าที่ 1 คนทําหน้าที่ส่งมอบยาวัณโรคทุกครั้ง มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรคส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 65.3) กลุ่มตัวอย่างที่มอบหมาย เจ้าหน้าที่มากกว่า 1
คน สลับกันจ่ายยา มีสดั ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูงและระดับกลาง
เท่ากัน(ร้อยละ 49.4) และกลุ่มตัวอย่างที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหมุนเวียนกันจ่ายยา ส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.1)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการ
ติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุ ขทัว่ ประเทศ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy และข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้จาก
การศึกษาดูงานรวมถึงสัมภาษณ์เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบคลินิกวัณโรค ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2
ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรคและส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคลและพฤติกรรมการป้ องกันเชื้อวัณโรค
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณี ย ์ (Mailed-Questionnaire) เก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งสิ้ น 351 ฉบับ
จากทั้งหมด 675 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับเท่ากับร้อยละ 52.0 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอา้ งอิงคือ Chi-Square หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 351 ราย ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่างช่วง 30-39 ปี (ร้อยละ 61.0)
โดยค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 34.81 ปี เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อย
ละ76.4) มีค่าดัชนีมวลกายอยูใ่ นระดับปกติ คืออยูใ่ นช่วง 18.5-22.9 (ร้อยละ 57.7) ส่ วนใหญ่ไม่มี
โรคประจําตัว (ร้อยละ 87.7) สําหรับผูท้ ี่มีโรคประจําตัว โดยส่ วนใหญ่เป็ นโรคภูมิแพ้อากาศ เคย
ได้รับวัคซีน BCG (ร้อยละ 68.8) ไม่เคยตรวจทูเบอร์คูลิน (ร้อยละ 79.7) สําหรับผูท้ ี่เคยตรวจทูเบอร์
คูลิน พบว่าส่ วนใหญ่ได้ผลเป็ นลบหรื อไม่มีเชื้อ (ร้อยละ 65.9)
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ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นตําแหน่งเภสัชกร(ร้อยละ 95.1)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการปฏิบตั ิงานให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค 5.33 ปี ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสูงสุ ด
25 ปี น้อยสุ ด 1 ปี ส่ วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องหลักการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
จากการให้บริ การทางการแพทย์ (ร้อยละ 51.0) สําหรับผูท้ ี่เคยผ่านการอบรม มีจาํ นวนครั้งเฉลี่ยที่
เคยได้รับการอบรม 1.14 ครั้ง ส่ วนใหญ่ไม่เคยป่ วยเป็ นวัณโรค (ร้อยละ 98.3)
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค จํานวนผูป้ ่ วยวัณโรคที่ให้บริ การเฉลี่ย 43
ราย/ เดือน จํานวนชัว่ โมงเฉลี่ยที่ให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค 16.59 ชัว่ โมง/ เดือน พบโรงพยาบาลที่
มีเจ้าหน้าที่เคยป่ วยด้วยวัณโรคร้อยละ 41.7 โดยในจํานวนนั้นเคยเป็ นผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคมาก่อน
ร้อยละ 27.7 ส่ วนใหญ่ลกั ษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค มีการแยกบริ เวณจ่ายยาออกจากห้อง
จ่ายยาผูป้ ่ วยนอกหรื อแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (ร้อยละ 81.1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจํา 1 คนทํา
หน้าที่ส่งมอบยาวัณโรค (ร้อยละ 58.5)
2. ปั จจัยด้านต่างๆกับระดับการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 81.9 ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับคะแนนการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 61.6 ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับ
คะแนนการจัดการด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 76.0 ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับคะแนนปั จจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ร้อยละ 59.2 ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคโดยรวมอยู่
ในระดับสู ง
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด คือ
หน่วยงานมีอ่างล้างมือ และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ ให้ใช้ได้อย่างสะดวกและทันทีที่ตอ้ งการ
และที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ บริ เวณที่ให้บริ การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วยวัณโรค มีทิศทางการไหลเวียน
ของอากาศจากบุคลากรผูใ้ ห้บริ การไปสู่ ผปู ้ ่ วย
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ปั จจัยด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานจัด
ให้มีการตรวจสุ ขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอก และที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การ
ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมและการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทํางาน
ปัจจัยด้านบุคคลต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การล้างมือทุก
ครั้งภายหลังการให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค และที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ บุคลากรที่ต้ งั ครรภ์สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคได้
พฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ดคือ การเข้าร่ วมการตรวจ
สุ ขภาพประจําปี เพื่อเฝ้ าระวังการป่ วยเป็ นวัณโรค และที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ กลุ่มตัวอย่างใช้ผา้
ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ขณะให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค โดยมีผทู ้ ี่ไม่เคยใช้ผา้
ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศเลย ร้อยละ 42.4 เมื่อรวมกับผูท้ ี่ใช้บางครั้ง จะมีสูงถึงร้อยละ 72.4
และมีผทู ้ ี่เชื้อทุกครั้งร้อยละ 11.4
3. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปัจจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ p<0.05
ประวัติการได้รับ BCG การเคยได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
จากการทํางาน ลักษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค และระบบบริ หารบุคคลที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบ
ยาวัณโรค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
p<0.05
อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
ในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคทั้งสิ้ น ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมุติฐานของการศึกษาที่ต้ งั ไว้คือ ปัจจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้าน
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บุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค
สอดคล้องกับศึกษาของ David M. Dejoy และคณะ[15] ที่ทาํ การศึกษาถึงความสําเร็ จการป้ องกัน
ตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆประเทศจากโรค Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS) ในปี พ.ศ. 2546 โดยพบว่าปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์กรและปั จจัยด้านบุคคล มี
ผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง นอกจากนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฏี PRECEDE-PROCEED
Model[26] ในระยะวินิจฉัยด้านการศึกษาที่ประกอบด้วยปัจจัยนําที่มีความหมายเหมือนปัจจัยด้าน
บุคคล ปั จจัยเอื้อที่มีความหมายเหมือนปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและปัจจัยเสริ มแรงที่มีความหมาย
เหมือนปั จจัยด้านองค์กร โดยปัจจัยนํา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ มแรงมีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพซึ่ง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับคะแนนการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่อการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ดคือ หน่วยงานมีอ่างล้าง
มือ และผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ ให้ใช้ได้อย่างสะดวกและทันทีที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับข้อมูล
ปั จจัยด้านบุคคลที่พบว่า การล้างมือทุกครั้งภายหลังการให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรคมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุด
ซึ่งการล้างมือเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขจะให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เพราะการล้างมือเป็ นมาตรการสําคัญที่สามารถป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้ดี
ที่สุด คุม้ ค่าที่สุด และปฏิบตั ิง่ายที่สุด[35] สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกิตติพร ประชาศรัยสรเดช
และคณะ[31] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ ขณะฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล โดยพบว่าเรื่ องที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู ้มากที่สุด
คือเรื่ องการล้างมือ และการศึกษาของเกษฎากร ขวัญทะเล[13] ที่ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อวัณโรค ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลศิริราช
ที่พบว่าพยาบาลมีการรับรู ้มากที่สุดคือ เรื่ องหน่วยงานมีถุงมือ นํ้ายาฆ่าเชื้อ เพียงพอต่อการใช้งาน
1. ปั จจัยด้านองค์กร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับคะแนนการจัดการด้านองค์กรต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรคอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือหน่วยงานจัดให้มีการ
ตรวจสุ ขภาพบุคลากรโดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอก สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในการป้ องกันการ
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ติดเชื้อวัณโรค เกี่ยวกับการเข้าร่ วมการตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกมี
คะแนนสู งสุ ด แสดงให้เห็นว่านอกจากกลุ่มตัวอย่างจะรับรู ้วา่ หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ
โดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอกแล้ว ส่ วนใหญ่ยงั เข้าร่ วมการตรวจด้วยซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยการ
ถ่ายภาพรังสี ทรวงอกถูกกําหนดให้เป็ นรายการที่ตอ้ งตรวจทุกปี สําหรับบุคลากรที่มีความเสี่ ยงใน
การติดเชื้อวัณโรค[36] จากผลการตรวจสุ ขภาพ พบโรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่เคยป่ วยเป็ นวัณโรคสูง
ถึงร้อยละ 41.7 สอดคล้องกับการศึกษาของ O.Kilinc และคณะ[7]ที่ได้ศึกษาความเสี่ ยงในการเป็ น
วัณโรคของคนที่ทาํ งานในโรงพยาบาล พบว่าบุคลากรที่ทาํ งานในโรงพยาบาลมีอตั ราความเสี่ ยงใน
การเป็ นวัณโรคสู งกว่าประชาชนทัว่ ไปถึง 3 เท่า
ตารางที่ 5.1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการฝึ กอบรม การถ่ายทอดความรู ้กบั พฤติกรรมการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรค (* p<0.05)
ปั จจัยด้านองค์กร
ไม่มี
ไม่ทราบ
มี
ไม่มี
การถ่ายทอด
ไม่ทราบ
ความรู ้
มี

การ
ฝึ กอบรม

พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรค
ตํ่า
(ร้อยละ)

ปานกลาง
(ร้อยละ)

สูง
(ร้อยละ)

7 (5.5)
1 (2.4)
2 (1.1)
8 (6.1)
1 (2.8)
1 (0.6)

63 (49.2)
18 (42.9)
49 (28.2)
61 (46.2)
15 (41.7)
54 (30.5)

58 (45.3)
23 (54.8)
123 (70.7)
63 (47.7)
20 (55.6)
122 (68.9)

χ

p-value
(Exact
sig)

4

18.416

0.001*

4

16.749

0.001*

df

2

จากการศึกษาปั จจัยด้านองค์กรพบว่า การฝึ กอบรมและการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อวัณ เป็ นข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด สอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 51.0 ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องหลักการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษฏากรณ์ ขวัญทะเล[13] ที่ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรค ในบุคลากรทางการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ที่
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พบว่า พยาบาลมีการรับรู ้ เกี่ยวกับการฝึ กอบรมเรื่ องการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคจาก
การทํางานของโรงพยาบาลระดับน้อยที่สุด ซึ่งในการศึกษาของดารารัตน์ ดํารงกุลชาติ[27] และ
พิมพาภรณ์ กลัน่ กลิ่น[29]พบว่าเรื่ องการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่บุคลากรเป็ นปัญหาและอุปสรรค
ในการป้ องกันการการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล จากตารางที่ 5.1 พบว่า การฝึ กอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมและการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องการติดเชื้อวัณโรคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
หน่วยงานมีการฝึ กอบรมและการถ่ายทอดความรู ้จะมีสดั ส่ วนของคะแนนพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 67.2 และ 66.1 ตามลําดับ) สอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy และคณะ[15, 20] ที่กล่าวไว้วา่ การฝึ กอบรมให้
ความรู ้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานได้
จากตารางที่ 4.2โรงพยาบาลส่ วนใหญ่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจํา 1 คนทําหน้าที่ส่งมอบ
ยาวัณโรค (ร้อยละ 58.5) และมีการแยกบริ เวณจ่ายยาวัณโรคออกจากห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกหรื อให้
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (ร้อยละ 81.1) และจากตารางที่ 4.10 พบว่าโรงพยาบาลที่มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่หลัก 1 คนทําหน้าที่ส่งมอบยาวัณโรค และโรงพยาบาลที่มีการแยกบริ เวณจ่ายยาออกจาก
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกหรื อให้บริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จจะมีพฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคในระดับสู ง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการดําเนินงานควบคุมวัณโรค [1, 37] ที่สนับสนุน
ให้โรงพยาบาลมีบริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (one stop service) สําหรับผูป้ ่ วยวัณโรคที่อยูใ่ นระยะ
แพร่ เชื้อ ณ คลินิกวัณโรค เพือ่ ลดการแพร่ กระจายของเชื้อในสถานพยาบาล แต่ในโรงพยาบาลที่มี
ลักษณะการให้บริ การจ่ายยาร่ วมกับยาอื่น พบว่ามีพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคในระดับปาน
กลาง ซึ่งมีความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ ผปู ้ ่ วยรายอื่น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงในการได้
ป่ วยเป็ นวัณโรคได้ง่าย ได้แก่ ผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยขาดอาหาร ผูป้ ่ วยโรค
Silicosis[1]

2. ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านบุคคลมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่อการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของชมพูนุช สุ ภาพวานิช [30]ได้ศึกษาการจัดการป้ องกันและควบคุม
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การติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง พบว่าบุคลากรร้อยละ 50 มีปัจจัยด้านบุคคลใน
เรื่ องความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ในข้อคําถามความรู ้ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันวัณโรคส่ วนบุคคลคือผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก
พบว่าร้อยละ 52.7 ยังมีความรู ้ที่ผดิ โดยเข้าใจว่าบุคลากรที่สวมผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก (Surgical mask)
สามารถป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ แต่เนื่องจากเชื้อวัณโรคที่กระจายในอากาศมีขนาด 1-5
ไมครอน ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก (Surgical mask) สามารถกรองอากาศได้ในระดับ 3 ไมครอนเท่านั้น
ในขณะที่ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95)สามารถกรองอนุภาคในขนาดที่เล็กได้
มากกว่า คือระดับ 0.1-0.3 ไมครอน ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงควรใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบ
กรองอากาศ (Mask N-95) ที่สามารถป้ องกันเชื้อวัณโรคจากการสู ดลมหายใจเข้าได้[14, 36, 37]
ทั้งนี้จากข้อมูลพฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.4 ไม่เคยใช้
ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) เลย เมื่อรวมกับผูท้ ี่ใช้บางครั้ง จะมีสูงถึงร้อยละ
72.4 และมีผทู ้ ี่ใช้ทุกครั้งเพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของชมพูนุช สุ ภาพ
วานิช [30] ที่พบว่าบุคลากรร้อยละ 50ในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่ งหนึ่งใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบ
กรองอากาศ (Mask N-95)เป็ นประจําในการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค
ข้ อจํากัดของการศึกษา
1. งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาเฉพาะในบุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุ ขเท่านั้น จึงไม่สามารถนําไปใช้กบั บุคลากรสังกัดอื่นๆที่มีนโยบายการบริ หารที่แตกต่าง
กันได้
2. ในแบบสอบถามปั จจัยด้านองค์กร เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับความรับรู ้ที่ตอ้ งผ่านการ
ตีความจากประสบการณ์การทํางานของผูต้ อบแบบสอบถาม จึงไม่อาจสะท้อนความจริ งได้ท้ งั หมด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับนําผลการศึกษาไปใช้
1. ควรสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการล้างมือของบุคลากรทางการแพทย์
ดําเนินต่อไป เพราะจากการวิจยั พบว่าบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคส่ วนใหญ่ มีการรับรู ้วา่

72

โรงพยาบาลมีการสนับสนุนอ่างล้างมือและผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือและเห็นด้วยอย่างยิง่ กับ
การที่ตอ้ งล้างมือหลังให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค อีกทั้งการล้างมือเป็ นมาตรการสําคัญที่สามารถ
ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้ดีที่สุด คุม้ ค่าที่สุด และปฏิบตั ิง่ายที่สุด
2. ควรสนับสนุนให้นโยบายการตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยการถ่ายภาพรังสี ทรวงอก
ดําเนินการต่อไป เนื่องจากบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคส่ วนใหญ่ มีการรับรู ้วา่ โรงพยาบาลของตน
จัดให้มีบริ การด้านนี้และส่ วนใหญ่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสุ ขภาพทุกปี ซึ่งเป็ นตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุ ขในการเฝ้ าระวังการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรค เนื่องจากปั จจุบนั บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ส่งมอบยาวัณโรคร้อยละ 51.0 ยังไม่ผา่ น
การฝึ กอบรม และจากผลการวิจยั พบว่าผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมจะมีพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อ
วัณโรคในระดับที่สูง
4. กระทรวงสาธารณสุ ขควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการจัดบริ การจ่ายยาวัณโรคแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หลัก 1 คนรับผิดชอบให้บริ การส่ งมอบยา
ดําเนินการต่อไป เนื่องปั จจุบนั โรงพยาบาลส่ วนใหญ่จดั ให้มีบริ การลักษณะนี้แล้วและจาก
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการดังกล่าวสามารถเพิม่ พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้
5. โรงพยาบาลควรสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวัณโรคในระยะแพร่ เชื้อเห็น
ความสําคัญและใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ในการป้ องกันการติดเชื้อวัณ
โรคเนื่องจากปั จจุบนั บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคส่ วนใหญ่ร้อยละ 52.7 ยังมีความรู ้ที่ผดิ โดยเข้าใจ
ว่าบุคลากรที่สวมผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก (Surgical mask) สามารถป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ท้ งั ที่
ความเป็ นจริ งผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการ
ติดเชื้อวัณโรคมากกว่าและมีบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคเพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้นที่ใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ด
จมูกแบบกรองอากาศทุกครั้งที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ผา้ ปิ ด
ปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ทุกครั้งที่ให้บริ การผูป้ ่ วยวัณโรค จึงควรทําการศึกษา
ต่อไปถึงพฤติกรรมการใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรองอากาศ (Mask N-95) ในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยา
วัณโรค
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