
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1.ประเภท Oral Presentation 

1.1 (  ) CQI (Clinic)   1.2(  ) CQI (Non-Clinic)   1.3 (   ) R2R   1.4(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(   ) CQI (Clinic)   2.2 (  ) CQI (Non-Clinic)    2.3(   ) R2R  2.5( / ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.ประเภทหน่วยงาน 
 3.1(   ) ระดับปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) 3.2 ระดับทุติยภูม(ิ  / ) รพช. 3.3(   )หน่วยสนับสนุน
 สสอ./สสจ.  
4.การเสนอผลงาน 
 4.1( /  ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  4.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 4.3(   ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ.  
  1) (   ) ชนะเลิศ  2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2    4 (   ) 
ชมเชย 
5.ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสาธารณสุขใน  

   โรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง 
6.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 

1) ภญ.จามรี ไตรจันทร์  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
2)พว.ฐิติมา สอวัฒนชาติ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 

7.หน่วยงาน  
1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช.  3) (   ) สสอ./สสจ.   อ าเภอ เขาชัยสน  
10.เบอร์โทร.     089-293-3592  E-mail jampharmacy@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ ประชากรคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัส
ผู้ปุวยวัณโรคท่ีปฏิบัติงาน จุดคัดกรอง  ห้องบัตร ผู้ปุวยนอก ห้องเอ็กซเรย์ ห้องปฏิบัติการชันสูตร ผู้ปุวยใน และ
คลินิกวัณโรค ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้การก าหนดขนาดของเครซี่และมอแกน4 

จ านวน 170 คน ใช้กรอบแนวคิด PRECEDE ในการศึกษา เครื่องมือ เป็นแบบวัดปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ 
การได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน และพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ของ พนิดา ว่าพัฒนวงศ์ ค่าความตรงของแบบสอบถาม (validity) มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) ดังนี้ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.62 แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการปูองกัน
การติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach) เท่ากับ 0.65 แบบสอบถาม
การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลด้านการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.72 แบบสอบถามการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ์และการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ทาง รพ.จัดไว้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.66 แบบสอบถาม
การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(cronbach) เท่ากับ 0.64   และแบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน  
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.61วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-square  และ 
Spearman's R test for correlation  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value =0.012 และ 0.024) และ ทัศนคติต่อการปูองกันการติด
เชื้อวัณโรค การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.00 ด้วยค่าความสัมพันธ์
ในระดับต่ า (r = 0.327 และ 0.272 ตามล าดับ) 

 การพัฒนาพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง ควรมีการสนับสนุนให้มีกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการ
สนับสนุนทางบวกจากหัวหน้างาน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคและ
ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 



 
1.ชื่อเรื่อง     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสาธารณสุขใน 

       โรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง 
2.ชื่อผู้เขียน  ภญ.จามรี  ไตรจันทร์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
                 รพ.เขาชัยสน  email jampharmacy@hotmail.com 089-2933592 
                 พว.ฐิติมา สอวัฒนชาติ พยาบาลชีพช านาญการ   กลุ่มงานการพยาบาล รพ.เขาชัยสน  
3.บทน า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น1 ใน14ประเทศ
ของโลกท่ีมีภาระวัณโรค จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกปี 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ า 119,000 ราย ผู้ปุวยวัณโรคท่ีสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 10,000ราย และผู้ปุวย
วัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB 4,700 ราย ส านักวัณโรค รายงานผลการด าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2559 
พบว่ามีผู้ปุวยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค(ผู้ปุวยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า) 70,114ราย ผู้ปุวยวัณโรคท่ีสัมพันธ์กับ การ
ติดเชื้อเอชไอวี 6,794รายคิดเป็นร้อยละ11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวี วัณโรคดื้อยาหลายขนาน  955ราย
และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก13 ราย โดยมีผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ าร้อยละ 82.96 

ผู้ปุวยวัณโรคส่วนใหญ่เป็นวัณโรคท่ีปอด จึงสามารถแพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้โดยการไอ จาม พูด
ตะโกนดังๆ ท าให้ผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นๆสูดเอาอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายได้ สถานพยาบาลเป็น
สถานที่ที่ผู้ปุวยไปรับบริการจึงมีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่นๆ1,3 ในสถานพยาบาล
ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล นอกจากนี้ผู้ปุวยวัณโรคยังสามารถแพร่กระจายเชื้อให้กับ
บุคคลใกล้ชิดอ่ืนๆทั้งในครอบครัวและในชุมชนขณะที่มีกิจกรรมร่วมกันดังนั้นการปูองกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานควบคุมวัณโรค 7 

  ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2561 จังหวัดพัทลุง มีจ านวนผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า  349-444 ราย เทียบกับค่าประมาณที่ 172 ต่อประชาการแสนคน เท่ากับ ร้อยละ 57.3 
และ 62.5 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าระดับประเทศ และข้อมูลผู้ปุวยวัณโรค ในปี 2557-2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
คือร้อยละ 25.90,27.20,42.80,53.40,55.80 และ 58.57 ตามล าดับแต่ยังไม่ถึงเปูาหมายคือร้อยละ 70 และข้อมูล
การคัดกรองกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จ านวน 3,781 คน พบปุวยวัณโรคจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 0.126 จาก
จ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ความเสี่ยงของบุคลากรที่ดูแลผู้ปุวยวัณโรคมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน5 และยังไม่เคยมีการศึกษาความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรที่ดูแลผู้ปุวยกลุ่มเหล่านี้  
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ท างานของบุคลากรสุขภาพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน   ส่วนทัศนคติ
เกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล  การรับรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมและการได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือ
หัวหน้างานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .8 
การจัดการวัณโรคที่ดีมี 5 องค์ประกอบคือ แผนงานปูองกันและควบคุมโรค แผนการสนับสนุน ทางด้านบริหาร
รวมถึงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพ การรักษาและสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล การฝึกอบรมบุคลากร การให้
ความรู้ผู้ปุวยและชุมชน รวมถึงการสื่อสารประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมวัณโรค 9,10 
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ระดับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อ
วัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง และ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง และน าผลจากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการปูองกันและการดูแลผู้ปุวยวัณโรค ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
จ.พัทลุง ต่อไป  
4.วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุมชน จ.พัทลุง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง 
5. วิธีการศึกษา   สมมุติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย ประยุกต์มาจาก PREECEDE Model11 เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ 
ปัจจัยเสริม เพ่ือการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับ การวางแผนโครงการ และการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
สมมุติฐาน 

1. ปัจจัยน าได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน 
ทัศนคติเก่ียวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อ
วัณโรคจากการท างานใน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง  

2. ปัจจัยเอื้อได้แก่ การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมของ
โรงพยาบาล การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน ของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานใน ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.
พัทลุง 

3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลชุมชน จ.
พัทลุง 
ระเบียบวิธีวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน จ.พัทลุงจ านวน  1,243 คน  กลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้แนวทางของเครซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่น
95% .ได้ขนาดตัวอย่าง  170  คน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน จุดคัดกรอง  
ห้องบัตร ผู้ปุวยนอก ห้องเอ็กซเรย์ ห้องปฏิบัติการชันสูตร ผู้ปุวยใน และคลินิกวัณโรค  
ระยะเวลาในการท าวิจัย  เก็บข้อมูลในช่วง กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563    
เครื่องมือที่ใช้  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม และพฤติกรรมการปูองกันโรค ซึ่งคณะผู้วิจัยขออนุญาตใช้จาก คุณพนิดา ว่าพัฒนวงศ์ รายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ประวัติการเจ็บปุวยเป็นวัณโรค 



2. แบบวัด ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  
2.1 ปัจจัยน า ได้แก่  

1.ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน ใช้แบบวัดความรู้ ตอบใช่=1 
คะแนนและตอบไม่ใช่= 0 คะแนน แปลผลเป็นระดับความรู้ คะแนน 0-44%= ระดับต่ า คะแนน 45-69%= ระดับ
ปานกลาง และคะแนน 70 ขึ้นไประดับสูง มีค่าความตรงของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ความเที่ยงมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.62 

2.ทัศนคติเก่ียวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน แบบสอบถามเป็นลักษณะ 
ค าตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า Likert scale 4 ระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 4=เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3=เห็น
ด้วย 2= ไม่เห็นด้วย 1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แปลผลคะแนนเป็นระดับ สูง กลาง ต่ า มีค่าความตรงของแบบ 
สอบถามเท่ากับ 0.67-1.00 ความเท่ียงมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach) เท่ากับ 0.65 
  3.การรับรู้การเข้าถึงข้อมูลด้านการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน เป็นมาตรส่วน
ประมาณค่าให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ตอบใช้ได้  = 3คะแนน, ไม่แน่ใจได้=2 คะแนน, ไม่
ใช้ได้=1คะแนน แปลผลเป็นระดับ คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 =การรับรู้ระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33=การ
รับรู้ระดับปานกลาง และ คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 = การรับรู้ระดับสูงมีค่าความตรงของแบบ 
สอบถามเท่ากับ 0.67-1.00 ความเท่ียงมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.72 
 2.2 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ 
  1.การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็น
มาตรส่วนประมาณค่าให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ตอบใช้ได้  = 3คะแนน, ไม่แน่ใจได้=2 คะแนน
, ไม่ใช้ได้=1คะแนน แปลผลเป็นระดับ คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 =การรับรู้ระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33=
การรับรู้ระดับปานกลาง และ คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 = การรับรู้ระดับสูงมีค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.67-1.00 ความเท่ียงมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.66 

2.การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน เป็นมาตรส่วนประมาณค่า  
ให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ตอบใช้ได้ = 3คะแนน, ไม่แน่ใจได้=2 คะแนน, ไม่ใช้ได้=1คะแนน 
แปลผลเป็นระดับ คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 =การรับรู้ระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33=การรับรู้ระดับปาน
กลาง และ คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 = การรับรู้ระดับสูง มีค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.67-1.00ความ
เที่ยงมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.64 
 2.3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ 

1.การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน  เป็นมาตรส่วนประมาณ 
ค่าให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ตอบใช้ได้  = 3คะแนน, ไม่แน่ใจได้=2 คะแนน, ไม่ใช้ได้=1
คะแนน แปลผลเป็นระดับ คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 =การรับรู้ระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33=การรับรู้
ระดับปานกลาง และ คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 = การรับรู้ระดับสูง มีค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.67-
1.00ความเที่ยงมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.61 
 
 
 
 



     3. แบบวัดพฤติกรรมการปูองกันวัณโรค  มาตราส่วนประมาณค่ามีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ ตอบ  ไมเ่คย
ปฏิบัติเลย =1คะแนน, ปฏิบัติน้อยที่สุด = 2คะแนน, ปฏิบัติน้อย = 3 คะแนน, ปฏิบัติมาก = 4 คะแนน, ปฏิบัติ
มากที่สุด = 5 คะแนน แปลผล 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ า มีค่าความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.67-1.00 
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(cronbach) เท่ากับ 0.61 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วย สถิติพรรณนา จ านวน ร้อยละ   
2. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรม ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ การรับรู้การเข้าถึงข้อมูลด้านการปูองกันการติดเชื้อวัณโรค 
จากการท างาน การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล  

การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน และ การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุน
จากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน  กับพฤติกรรมการปูองกันวัณโรคด้วย สถิติ Chi-square  และ Spearman's R 
test for correlation  
การด าเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี COA No.๐๑/๒๕๖๓ PPHOREC No.๐๑๐ 
6. ผลการศึกษา  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป:ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n = 170) ร้อยละ 

1.เพศ                                            
        ชาย 25 14.7 

        หญิง 145 85.3 
2.อายุ             
        20-29 ปี          25 14.7 
        30-39 ปี          33 19.4 
        >40 ปีขึ้นไป 112 65.9 
 X = 41.59        S.D. = 9.344       Min. = 21      

Max. = 60 
  

3.ระดับการศึกษาสูงสุด    
         ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 2.9 
         อนุปริญญา/ปวส./ปวท 11 6.5 
         ปริญญาตรี 143 84.1 
         ปริญญาโทหรือเทียบสูงกว่า 11 6.5 
4.ต าแหน่ง    
          แพทย ์ 14 8.2 
          พยาบาล 85 50 
          เภสัชกร 12 7.1 
          อื่น ๆ  59 34.7 



5.หน่วยงาน       
          ผู้ปวุยนอก 34 20.0 
          ผู้ปวุยใน  28 16.5 
          หอ้งบตัร   6 3.5 
          กลุ่มงานเวชปฏบิติัครอบครัว  3 1.8 
          เภสัชกรรม 10 5.9 
          เอกซเรย์ 9 5.3 
          หอ้งปฏบิติัการ   14 8.2 
          ไม่สามารถระบหุน่วยงาน 66 38.8 
6.ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในแผนกปัจจุบัน    
         น้อยกว่า 10 ปี          67 39.4 
          10  ปี ขึ้นไป 103 60.6 
7.ประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรม    

          ไม่เคย 99 58.2 
          เคย 71 41.8 
8.ประสบการณ์ดูแลผู้ปุวยโรควัณโรคเสมหะบวก
ระยะติดต่อ 

   

          ไม่มีประสบการณ์ 61 35.9 
          มีประสบการณ์ 109 64.1 
9.แผนกที่ท่านปฏิบัติมีผู้ปุวยโรควัณโรคมารับ
บริการหรือไม ่

   

           ไม่มี 9 5.3 
           มี 161 94.7 
10.จ านวนผู้ปุวยวัณโรคที่มารับบริการที่แผนกต่อ
เดือน 

   

           1 – 10 ราย 113 81.8 
           11 – 20 ราย 17 12.4 
           21 รายขึ้นไป   8 5.8 
11.ประวัติเคยปุวยหรือได้รับการรักษาวัณโรค    

            ไม่เคย 167 98.2 
            เคย 3 1.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (85.3%) อายุ 35 ปีขึ้นไป (73.0%) การศึกษาระดับปริญญาตรี 
(84.1%) ต าแหน่งพยาบาล (50%) ปฏิบัติงานในแผนกผู้ปุวยนอก(20%) ปฏิบัติงานในแผนกปัจจุบันมากกว่า 10 ปี
(60.6%)  ไม่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องหลักการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ  ให้บริการทาง
แพทย ์(58.2%) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยโรควัณโรคเสมหะบวกในระยะติดต่อ (64.1%) แผนกที่ปฏิบัติงาน
อยู่ปัจจุบันมีผู้ปุวยโรควัณโรคมารับบริการ (94.7%) จ านวนผู้ปุวยวัณโรคท่ีมารับบริการที่แผนกต่อเดือนจ านวน 1-
10 ราย ( 81.8%) และมีบุคลากรเคยปุวยหรือได้รับการรักษาวัณโรค (1.8%) 

 
      ส่วนที่ 2 ความรู้ ทัศนคติเก่ียวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน การรับรู้ ของบุคลากร
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลด้านปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน การรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์
และการจัดการสภาพแวดล้อมที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน ของบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ และระดับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง 

ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรค 
จากการท างาน 

คะแนน 
จ านวน(n=170) ร้อยละ 

น้อย       (คะแนนร้อยละ  0 – 44) 0 0 
ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 45– 69) 2 1.2 
สูง         (คะแนนร้อยละ 70– 100) 168 98.8 

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในระดับสูง(98.8%) และ ไมม่ีบุคลากรทาง
การแพทย์ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานอยู่ในระดับต่ า   
ตารางที่   3   จ านวน ร้อยละ และทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน ของบุคลากรทาง
การแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามระดับทัศนคติ 
ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการติด เช้ือวัณโรคจากการ

ท างาน 
คะแนน 

จ านวน(n=170) ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00     (ไม่ดี) 0 0 
คะแนนเฉลี่ย 2.01 -3.00    (ปานกลาง) 7 4.1 
คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00     (สูง) 163 95.9 

ส่วนใหญ่มีทัศนคติเก่ียวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ในระดับสูง(95.9%)และไม่มีบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีทัศนคติระดับไม่ดี  
ตารางท่ี  4  จ านวน ร้อยละ และ การรับรู้ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลด้านการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามระดับการรับรู้ 
การรับรู้เกี่ยวกับการเข้าถึง ข้อมูลด้านการปูองกันการติด 
เชื้อวัณโรคจากการท างาน 

คะแนน 
จ านวน(n=170) ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66   (น้อย) 5 2.9 
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33   (ปานกลาง) 45 26.5 
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00   (มาก) 120 70.6 

ส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานในระดับมาก (70.6%)รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง(26.5%)   
ตารางท่ี 5 จ านวนร้อยละและการรับรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้
จากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุงจ าแนกตามระดับการรบัรู้   

การรับรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการ
สภาพแวดล้อม ที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้จากการท างาน 

คะแนน 
จ านวน(n=170) ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66     (น้อย) 0 0 
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33     (ปานกลาง) 7 4.1 
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00     (มาก) 163 95.9 



ส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ในระดับ
มาก(95.9%) และ ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และการจัดการสภาพแวดล้อมที่
ทางโรงพยาบาลจัดไว้ในระดับน้อย   
ตารางที่  6  จ านวน ร้อยละ การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง จ าแนก ตามระดับการได้รับค าแนะน าและการสนับสนุน 
การได้รับค าแนะน าและการ สนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือ 

หัวหน้างาน 
คะแนน 

จ านวน(n=170) ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66     (น้อย) 2 1.2 
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33     (ปานกลาง) 20 11.8 
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00     (มาก) 148 87.0 

ส่วนใหญ่มีการได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานมีในระดับมาก(87%) 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง(11.8%)  

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง  
ตารางท่ี  7  จ านวน ร้อยละ พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง    
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน

ของบุคลากรทางการแพทย ์
คะแนน 

จ านวน(n=170) ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33   (ไม่ดี) 0 0 
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67   (พอใช้) 16 9.4 
คะแนนเฉลี่ย 3.68-5.00   (ด)ี 154 90.6 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ในระดับดี(90.6%) และไม่พบบุคลากรที่มีพฤติกรรม
การปูองกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ในระดับไม่ดี 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจาก การท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง  
ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรค จากการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง (n = 170)  

ข้อมูลทั่วไป ระดับพฤติกรรม P-value 
ดี พอใช้ ไม่ดี รวม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  
เพศ                0.289 
     ชาย 21 12.3 4 2.3 0 0 25 14.7  
     หญิง 132 77.7 13 7.7 0 0 145 85.3  

อายุ          0.012 
     ต่ ากว่า 30 ปี 6 3.53 19 11.18 0 0 25 14.71  



     30 ปี ขึ้นไป 11 6.47 134 78.82 0 0 145 85.29  
ระดับการศึกษา            0.500 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 2.9 0 0.0 0 0 5 2.9  
    อนุปริญญา 9 5.3 2 1.2 0 0 11 6.5  
    ปริญญาตรี/ปริญญาโท 139 81.8 15 8.8 0 0 154 90.6  
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในแผนกปัจจุบัน          0.024 
    น้อยกว่า 10 ปี 59 34.7 8 4.7 0 0 67 39.4  
    10 ปีขึ้นไป 97 57.1 6 3.5 0 0 103 60.6  
ประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรม          0.325 
     เคยได้รับการอบรม 91 53.5 8 4.7 0 0 71 41.8  
     ไม่เคยได้รับการอบรม 62 36.5 9 5.3 0 0 99 58.2  
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยโรควัณโรค          0.957 
      เคยดูแลผู้ปุวยโรควัณโรค 98 57.7 11 6.5 0 0 109 64.1  
      ไม่เคยดูแลผู้ปุวยโรควัณโรค 55 32.4 6 3.5 0 0 61 35.9  
แผนก                0.092 
    ผู้ปุวยนอก 40 23.5 2 1.2 0 0 34 20.0  
    ผู้ปุวยใน 23 13.5 2 1.2 0 0 28 16.5  
    ห้องบัตร 8 4.7 4 2.4 0 0 6 3.5  
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 13 7.6 0 0.0 0 0 3 1.8  
    เภสัชกรรม 7 4.1 4 2.6 0 0 10 5.9  
    เอ็กซเรย์ 10 5.9 1 0.6 0 0 9 5.3  
    ห้องปฏิบัติการ 19 11.7 1 0.6 0 0 14 8.2  
    ไม่สามารถระบุได้ 30 17.6 6 3.5 0 0 66 38.8  

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแผนปัจจุบัน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภายในจังหวัด
พัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ตารางท่ี 9  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ และการได้รับค าแนะน ากับ                               
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง (n = 170)   

ข้อ ปัจจัย พฤติกรรม(r) P-value 
1 ความรู ้ -0.036 0.638 
2 ทัศนคต ิ 0.327* 0.000 
3 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล 0.136 0.078 
5 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ -0.069 0.371 
6 การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุน 0.272* 0.000 

P-value by Spearman's R test for correlation  
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการท างาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง  ด้วยสถิติสหสัมพันธ์  Spearman's R test for 
correlation พบว่า ทัศนคติเก่ียวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน และการได้รับค าแนะน าและการ



สนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการ
ท างาน (r = 0.327 และ 0.272 ตามล าดับ) 
7.วิจารณ์/อภิปรายผล 

พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปูองกันอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ได้แก่ ปัจจัยน าในส่วนปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่อง1.อายุ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  ที่กล่าว
ว่าอายุเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ ชี้ให้เห็นถึงระดับพัฒนาการและความสมบูรณ์ทางด้านวุฒิภาวะ อายุเพิ่มขึ้น 
สามารถปรับตัวต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 2.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
การที่บุคลากรมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานยิ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะเรียนรู้ สอดคล้อง การศึกษาของ อ านาจ
ภูศร ีพบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยมากกว่าจะมีพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อ
จากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากกว่า  ทั ศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการท างาน ระดับทัศนคติที่ดียิ่งส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ทัศนคติเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมใน
การปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน ซึ่งจากแนวคิดของแบบจ าลอง PRECEDE MODEL ของ Green and 
Kreuter (1999) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมของมนุษย์ โดยทัศนคติจะมี
อิทธิพลและจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษฎาภรณ์  ขวัญทะเล พบว่า
ทัศนคติเก่ียวกับ การปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการปูองกัน
การติดเชื้อวัณโรคจากการท างานในบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลศิริราช 
และในส่วนของปัจจัยเสริม คือ การได้รับค าแนะน าและ การสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการท างาน การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจาก
ผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานบ่อยครั้ง เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างาน
มากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ อ านาจ ภูศรี พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติตามหลักการ
ปูองกันการติดเชื้อ มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การติดตามประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความล้มเหลว หรือปัญหาของการด าเนินงานเกี่ยวกับการปูองกันการติด เชื้อจากการ
ท างาน ส่งผลให้มีการปฏิบัติในการปูองกันการติดเชื้อได้เพ่ิมข้ึน 
8.สรุป  

บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง มีพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ใน
ระดับดรี้อยละ 90.6 และไม่พบบุคลากรที่มีพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคอยู่ในระดับไม่ดี   

ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จ.พัทลุง คือ ปัจจัยน าได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2.
ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันการ



ติดเชื้อวัณโรคในการท างาน  ปัจจัยเสริม คือ การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคในการท างาน  

1.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า  
1.1 ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ควรมีการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ เรื่องการปูองกันการติดเชื้อ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเชื้อวัณโรค   

1.2.การให้ค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างาน ไม่เพียงแต่จะให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติเท่านั้น ควรมีการติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าในส่วนที่ยังท าได้ไม่ดี  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป และควรมีการยกย่องชมเชยในส่วนของบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้เป็นแบบอย่างหรืออาจมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุง ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลโดยหัวหน้างาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การรับรู้ความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค การรับรู้

ความสามารถของตนเองในการปูองกันการติดเชื้อ  
 2.2 ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม  ควรให้มีข้อค าถามท้ังเชิงบวก

และเชิงลบ เพื่อให้สามารถประเมินทั้งในส่วนของ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ไดด้ียิ่งขึ้น  
2.3 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกต พฤติกรรม เทคนิคการดูแลตนเองเพ่ือปูองกันการ

ติดเชื้อวัณโรค รวมถึงการใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเพ่ีอให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบการปูองกันการติดเชื้อวัณโรคจากการท างานในโรงพยาบาล  
9.กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพอาเซียน ซึ่งมีการสนับสนุนให้มีการวิจัยใน
พ้ืนที่เขตบริการสุขภาพท่ี 12 เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
ประเทศไทยในการท าวิจัยเกี่ยวกับวัณโรค ขอขอบคุณ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ หัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.จุฑารัตน์ 
สถิรปัญญา พ่ีเลี้ยงนักวิจัยในพ้ืนที่ ขอบคุณ ผู้อ านวยโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุงที่อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูล 
และ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้การวิจัยบรรลุผลส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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