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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้าน                       
กับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 

เด่นดัง  จ ำเริญ , โกวิท  ชูเรือง ,ไชยวุฒิ  ชนะพล   
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำน                       
กับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 เป็นกำรวิจัย โดยใช้วิธี
กำรศึกษำเชิงพรรณนำ (Descriptive Research Study) ด ำเนินกำรวิจัยแบบผสม(Mixed 
Methods) อันประกอบด้วยกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภำพ
(Qualitative Research มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรค                   
ของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
ประชำกร  ประชำกรที่ศึกษำคือ ผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัด
พัทลุง โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 94 คน และสัมภำษณ์ จำกตัวแทน
ครัวเรือนๆละ 1 คน รวม 41 คน ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ โดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน 
และตรวจสอบ ควำมเที่ยง ได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 0.92 และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป สถิติเชิงอนุมำนด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ พบว่ำ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ กำรรับวัคซีน BCG  กำรมีโรค
ประจ ำตัว และปัจจัยน ำ เช่น กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค  กำร
รับรู้ถึงผลประโยชน์ – อุปสรรค ของกำรรักษำและป้องกันโรค แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่
ระดับ 0.05  และผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ พบว่ำควรมีกำรศึกษำบริบทและวิเครำะห์ชุมชนที่ให้กำร
ตอบรับต่อผู้ป่วย  กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน กำรจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนของเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขแลกำร กำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มี
ควำมล ำบำกด้ำนฐำนะ จะสำมำรถส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
ค าส าคัญ 

 วันโรค, ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน, พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรค 
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ความเป็นมา 
องค์กำรอนำมัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภำระวัณโรค                           

วัณโรคที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนสูง  จำกกำรคำดประมำณของ
องค์กำรอนำมัยโลก ปี2559 ประเทศไทยมีอุบัติกำรณ์ผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่และ กลับมำเป็นซ้ ำ 
119,000 รำย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี 10,000 รำย และผู้ป่วยวัณโรค ดื้อยำ
หลำยขนำน 4,700 รำยส ำนักวัณโรครำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวัณโรคของประเทศไทยปี2559 พบว่ำ 
มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษำวัณโรค (ผู้ป่วยรำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ) 70,114รำย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์
กับกำร ติดเชื้อเอชไอวี6,794 รำยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11ของผู้ที่ได้รับกำรตรวจเชื้อเอชไอวีวัณโรคดื้อยำ
หลำยขนำน 955 รำย และวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก 13 รำย โดยมีผลส ำเร็จกำรรักษำ
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 82.9 

อ ำเภอศรีบรรพตมีผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ (B+) ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2557-2562 
ทั้งสิ้น 42 รำย จ ำนวนเกินครึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ จำกกำรสอบถำมประวัติ
ผู้ป่วยทั้งหมดพบว่ำ มีผู้ป่วยร้อยละ 16.67 ที่มีประวัติเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด
เสมหะพบเชื้อ จำกปัญหำเหล่ำนี้จะต้องเร่งด ำเนินกำรส่งเสริมกำรป้องกันโรคในผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้
สัมผัสร่วมบ้ำนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้เนื่องจำกควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อวัณโรค (risk of infection) ขึ้นกับ  
จ ำนวนเชื้อที่สูดเข้ำสู่ร่ำงกำย  ระยะเวลำที่สัมผัสกับผู้ป่วย  ควำมรุนแรงของเชื้อ  ภูมิต้ำนทำนของผู้
สัมผัสโรค  ผู้ป่วยวัณโรคท่ีอยู่ในระยะลุกลำมและแพร่เชื้อ ถ้ำไม่ได้รับกำรรักษำท่ีถูกต้องจะสำมำรถติด
เชื้อผู้อื่นได้ปีละ 10-15 คน  

ญำติหรือผู้อยู่ร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกำรกินยำ ติดตำมกำรกิน
ยำและอำกำรข้ำงเคียงจำกยำ จ ำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยวัณโรค ถือว่ำมีควำมเสี่ยงในกำรที่จะ
ได้รับเชื้อวัณโรคจำกกำรสัมผัสดังกล่ำว จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมและป้องกันวัณโรคที่ได้น ำ
มำตรกำรกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยและกำรติดเชื้อวัณโรคของกระทรวงสำธำรณสุขไทย  
ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกำรบริหำรจัดกำร ระดับกำรควบคุมสภำพแวดล้อมและ กำรควบคุมป้องกัน
ระดับบุคคล มำจ ำแนกตำมปัจจัย  ของแนวคิดพฤติกรรมกำรป้องกันตนเองของ David M. Dejoy               
มี 3 ด้ำน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนองค์กร ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้ำนบุคคล ส ำหรับปัจจัยด้ำน
บุคคลมีเพียง เรื่องควำมรู้เกี่ยวกับวัณโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อ 
ไม่ได้ครอบคลุมปัจจัยด้ำนบุคคลทั้งหมด เช่นยังไม่มีในเรื่องทัศนคติ ควำมเชื่อ ควำมเข้ำใจในมำตรกำร
กำรป้องกันควำมปลอดภัย สิ่งที่มีอิทธิพลต่อมำตรฐำนด้ำนบุคคล เป็นดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม  กำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรค
ปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 โดยน ำแนวคิดพฤติกรรมกำรป้องกัน
ตนเองในที่ท ำงำนของ David M. Dejoy มำเป็นกรอบแนวคิดกำรศึกษำซึ่งจะท ำให้ได้ข้อมูลมำเป็น
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แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันกำรติดเชื้อวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนของผู้ป่วยวัณโรคปอด
ต่อไป 
ค าถามการวิจัย  

มีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย                 
วัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เ พ่ือศึกษำระดับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้ สัมผัสร่ วมบ้ำนกับผู้ป่ วย                 

วัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
2. เพ่ือศึกษำปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย                 

วัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้ำนพื้นที่และประชำกร 

กำรศึกษำครั้งนี้เพ่ือศึกษำในผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต                    
จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

2.ขอบเขตด้ำนระยะเวลำของกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำ  ใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2562                             
ถึง 31 พฤษภำคม 2562 รวม ระยะเวลำ 3 เดือน 

ตัวแปรของการศึกษา  
ตัวแปรตาม  คือพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                      
ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปี 2562 
 ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดังนี้ 
 1. ลักษะทำงประชำกร เช่น อำยุ  เพศ  กำรศึกษำ  สถำนภำพสมรส  ประวัติกำรได้รับวัคซีน 
BCG โรคประจ ำตัว และประวัติกำรป่วยเป็นวัณโรค  

2.  ปัจจัยน า  
-แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 
-แรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค  
-กำรกระท ำด้วยเหตุผล  

3.  ปัจจัยเอื้อ 
- กำรมีเครื่องมือและสิ่งสนับสนุนต่ำงๆ ได้แก่ หน้ำกำก  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด  
- สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ ระบบระบำยอำกำศ สถำนที ่
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 4. ปัจจัยเสริม 
- นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนสำธำรณสุขในกำรป้องกันวัณโรค  
- กำรให้รำงวัล สิ่งตอบแทน ค ำชมเชย เมื่อมีกำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันวัณโรคได้ดี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทำงประชำกรมีสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับ

ผู้ป่วยวัณโรคปอดใ นอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
2. ปัจจัยน ำ มีสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรค

ปอด ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
3. ปัจจัยเอื้อ มีสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรค

ปอด ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
4. ปัจจัยด้ำนเสริมมีสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย               

วัณโรคปอด ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact) หมำยถึงบุคคลที่อำศัยอยู่ร่วมบ้ำนกับ

ผู้ป่วยวัณโรคปอด ไม่นับรวมญำติพ่ีน้องที่อำศัยอยู่คนละบ้ำนแต่ไปมำหำสู่เป็นครั้งครำวและนับ
ระยะเวลำที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย กี่วันก็ได้ในช่วงระหว่ำง ที่ผู้ป่วยท ำกำรรักษำ  ซึ่งท ำกำรศึกษำย้อนหลัง
ในผู้สัมผัสร่วมบ้ำนของผู้ป่วยวัณโรคในปีงบประมำณ 2557 -2561  

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค หมำยถึงกิจกรรมที่บุคลำกรกระท ำเพ่ือป้องกันกำร
ติดเชื้อวัณโรคจำกผู้ป่วย ทั้งกำรติดเชื้อผ่ำนลมหำยใจและสำรคัดหลั่ง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

2.1 กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมำะสม หมำยถึงกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

2.2 กำรแยกผู้ป่วยและป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจำย หมำยถึง กำรจัดบริเวณให้
ผู้ป่วยที่มีกำรติดเชื้อ แยกออกจำกผู้อื่นๆ  

2.3 กำรมีสุขอนำมัยที่ดี หมำยถึงกำรดูแลสุขภำพของบุคลำกร กำรปฏิบัติตำมหลัก
ปรำศจำกเชื้อ กำรล้ำงมือที่ถูกต้อง กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ถูกสุขลักษณะอนำมัยที่ดี มี
ควำมสะอำด มีกำรระบำยอำกำศที่ดี รวมทั้งกำรท ำลำยเชื้อ ท ำให้ปรำศจำกเชื้อ  

2.4 กำรตรวจสุขภำพเพ่ือหำว่ำมีกำรติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ เช่นกำรถ่ำยภำพรังสี
ทรวงอกประจ ำทุกป ีกำรตรวจเสมหะและถ่ำยภำพรังสีทรวงอกเม่ือมีอำกำรป่วยคล้ำยวัณโรค 
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ปัจจัยน า หมายถึง ปัจจัยที่เอ้ืออ ำนวยหรือยับยั้งแรงจูงใจของบุคคลที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภำพ โดยปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยน ำ ที่ศึกษำในครั้งนี้ประกอบด้วย กำรรับรู้
โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค  กำรรับรู้ถึงผลประโยชน์ – อุปสรรค ของ
กำรรักษำและป้องกันโรค แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค 

ปัจจัยเอ้ือ หมายถึง ทักษะและทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรแสดงพฤติกรรมสุขภำพของบุคคล 
รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรบริกำร หรือทรัพยำกรที่จ ำเป็นเหล่ำนั้น โดยปัจจัยเอ้ือ ที่ใช้ใน
กำรศึกษำครั้งนี้ประกอบด้วย กำรอำศัยอยู่ร่วมห้องกับผู้ป่วย  กำรได้รับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กำรเข้ำถึง
แหล่งข้อมูล 

ปัจจัยเสริม หมายถึง  ปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่ำ กำรปฏิบัติหรือพฤติกรรมสุขภำพ ได้รับกำร
สนับสนุนหรือไม่เพียงใดภำยหลังจำกบุคคลได้แสดงพฤติกรรมหรือกำรกระท ำ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
แล้ว ซึ่งอำจจะเป็นไปในลักษณะของกำรกระตุ้นเตือนกำรยกย่อง ชมเชย ให้ก ำลังใจ หรือแนะน ำ ที่
ได้รับจำกบุคคลอ่ืน ที่มีอิทธิพลต่อตนเองโดยปัจจัยเสริมที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วย  กำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรทำงสุขภำพจำกสื่อต่ำงๆ คือ วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรประชุม
วิชำกำร อินเตอร์ เน็ต และกำรได้รับค ำแนะน ำสนับสนุนจำกบุคคลต่ำงๆ  ประกอบด้วย บุคคลใน
ครอบ ครัว  เพ่ือนร่วมงำน บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทรำบถึงปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย                 
วัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

2 . น ำ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ม ำ เ ป็ น แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น วั ณ โ ร ค                                
ของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปี 2562 

3.เป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรใช้พิจำรณำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัส               
ร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปี 2562 

4.เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดมำตรกำรลดกำรแพร่กระจำยโรคป้องกันวัณโรค                                 
ของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปี 2562 

5.เป็นข้อมูลประกอบกำรลด/ตัดวงจรกำรระบำดของวัณโรคปอดในป้องกันวัณโรค                                
ของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปี 2562 

6.เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมวัณโรคปอด                        
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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วิธีการศึกษา  
กำรศึกษำเชิงพรรณนำ (Descriptive Research Study) ด ำเนินกำรวิจัยแบบผสม                    

(Mixed Methods) อันประกอบด้วยกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภำพ

(Qualitative Research มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรค                   

ของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

ประชำกร  ประชำกรที่ศึกษำคือ ผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัด

พัทลุง โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 94 คน และสัมภำษณ์ จำกตัวแทน

ครัวเรือนๆละ 1 คน รวม 41 คน ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ โดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน 

และตรวจสอบ ควำมเที่ยง ได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 0.92 และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 

ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป สถิติเชิงอนุมำนด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)              

น ำตัวแปรเข้ำสมกำรด้วยวิธี Backward Elimination  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ส่งแบบสอบถำมไปจ ำนวน 94 ชุด ได้รับกลับจ ำนวน 94 ชุด                   

(ร้อยละ100.00) คุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  

จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562   พบว่ำ เป็นเพศชำย จ ำนวน 34 คน (ร้อยละ 36.17) เพศหญิง 

จ ำนวน 60 คน (ร้อยละ 63.83) เมื่อพิจำรณำช่วงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระหว่ำง 40 – 50 ปี จ ำนวน 

31 คน (ร้อยละ 32.98) โดยมีอำยุเฉลี่ย 44.50 ปี (S.D.= 13.57) อำยุสูงสุด 82 ปี และอำยุต่ ำสุด 18 ปี  

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 51คน (ร้อยละ 54.26)              

ส่วนใหญ่สถำนภำพสมรสคู่ จ ำนวน 65 คน (ร้อยละ69.15) ประกอบอำชีพเกษตรกร จ ำนวน 43 คน 

(ร้อยละ 45.74) รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 10,000 บำทต่อ

เดือน จ ำนวน 36 คน (ร้อยละ 38.30) รำยได้สูงสุด 42,00 บำท และต่ ำสุด 2,200 บำท โดยเฉลี่ยมี

รำยได้เท่ำกับ 14,193.19 บำท (S.D.= 9,184.64) เคยได้รับวัคซีน BCG จ ำนวน 48 คน                       

(ร้อยละ51.06) มีโรคประจ ำตัว เช่นควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน และโรคหัวใจ จ ำนวน 56 คน                    

(ร้อยละ 59.57) และเคยป่วยป็นวัณโรค จ ำนวน 6 คน (ร้อยละ6.38) 
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ตารางที่ 1 จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยของผู้สัมผัสร่วมบ้ำน                 
กับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

  ปัจจัย 
ในภาพรวม 

                         ระดับปัจจัย 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ปัจจัยน ำ 37 39.36 57 60.64 - - 72.05 6.81 
ปัจจัยเอื้อ 34 36.18 30 31.91 30 31.91 48.36 2.79 
ปัจจัยเสริม 60 63.83 34 36.17 - - 12.24 3.97 
พฤติกรรม 46 48.94 44 46.80 4 4.26 87.16 14.61 

จำกตำรำงที่  1 พบว่ำ ระดับปัจจัยน ำของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอ               
ศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 94 คน พบว่ำ ปัจจัยน ำในภำพรวม                      
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 57 คน (ร้อยละ 60.64) ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 72.05 (X =72.05, 
S.D.= 6.81)     ระดับปัจจัยเอ้ือของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562  พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับปัจจัยเอ้ือในภำพรวมในระดับสูง จ ำนวน 
34 คน (ร้อยละ 36.18) ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 48.36 (X =48.36, S.D.=2.79) ปัจจัยเสริมของผู้สัมผัสร่วม
บ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ ส่วนใหญ่
ปัจจัยเสริมในภำพรวมอยู่ในระดับสูง จ ำนวน 60คน (ร้อยละ 63.83) ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 12.24                       
( X =12.24, S.D.= 3.97) และพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย                 
วั ณ โ ร ค ป อ ด   ใ น อ ำ เ ภ อ ศ รี บ ร ร พ ต   จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง  ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  2562 พ บ ว่ ำ                          
พฤติกรรมส่วนใหญ่มีระดับอยู่ในระดับสูง จ ำนวน 46 คน (ร้อยละ48.94 ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 87.16                     
(X =87.16, S.D.=14.61)   
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ตางรางที่ 2 กำรวิเครำะห์พหุตัวแปรปัจจัยที่ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัส
ร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 

ปัจจัย Mean Diff. 95% CI p-value 

เพศ -0.930 - 0.304 ถึง 0. 110 0.355 
อำยุ 3.925 0.088  ถึง 0.270 < 0.001** 
กำรศึกษำ -2.866 -0.578  ถึง -0.105 0.005* 
สถำนภำพสมรส -0.852 - 0.360 ถึง 0.144 0.397 
อำชีพ 2.476 -0.025 ถึง  0.229 0.015* 
รำยได้ 0.738 -0.082 ถึง  0.180 0.463 
กำรรับวัคซีนBCG -2.466 -0.683 ถึง  -0.073 0.016* 
โรคประจ ำตัว 3.289 0.264 ถึง  1.072 0.001* 
ป่วยด้วยวัณโรค 3.816 0.413 ถึง  1.311 < 0.001** 
ปัจจัยน ำ 3.466 0.160 ถึง  0.592 0.001* 
ปัจจัยเอื้อ -0.224 -0.135 ถึง  0.108 0.823 
ปัจจัยเสริม 1.494 -0.58 ถึง  0.406  0.139 

Adjusted R2               0.393   

* ค่ำระดับนัยส ำคัญ น้อยกว่ำ 0.05 
** ค่ำระดับนัยส ำคัญ น้อยกว่ำ 0.001 

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ 
อำยุ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                  

ในอ ำ เภ อศรี บ ร รพต   จั ง ห วั ด พัทลุ ง  ปี ง บประมำณ  2562 อย่ ำ งมี นั ยส ำคั ญทำงสถิ ติ                           
ที่ระดับ 0.05  (Mean diff. = 3.925, 95%CI = 0.088  ถึง 0.270,  p-value < 0.001)  

กำรศึกษำ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                       
ในอ ำ เภ อศรี บ ร รพต   จั ง ห วั ด พัทลุ ง  ปี ง บประมำณ  2562 อย่ ำ งมี นั ยส ำคั ญทำงสถิ ติ                           
ที่ระดับ 0.05  (Mean diff. = -2.866, 95%CI = -0.578  ถึง -0.105,  p-value = 0.005)  

อำชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                    
ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05      
(Mean diff. = 2.476, 95%CI = -0.025 ถึง  0.229,  p-value = 0.015)  
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กำรรับวัคซีน BCG ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย               
วัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ                           
ที่ระดับ 0.05  (Mean diff. = -2.466, 95%CI = -0.683 ถึง  -0.073,  p-value = 0.016)  

กำรมีโรคประจ ำตัว ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย               
วัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ                           
ที่ระดับ 0.05  (Mean diff. = 3.289, 95%CI = 0.264 ถึง  1.072,  p-value = 0.001)  

กำรมีประวัติเจ็บป่วยด้วยวัณโรค ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำน
กับผู้ป่วยวัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 2562อย่ำงมีนัยส ำคัญ                
ทำงสถิตทิี่ระดับ 0.05  (Mean diff. = 3.816, 95%CI = 0.413 ถึง  1.311,  p-value < 0.001)  

ปัจจัยน ำ เช่น กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค  กำรรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ – อุปสรรค ของกำรรักษำและป้องกันโรค แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค ส่งผลต่อพฤติกรรม
กำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด  ในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมำณ 2562 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05  (Mean diff. = 3.466, 95%CI = 0.160 
ถึง  0.592,  p-value = 0.001)  
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลกำรวิเครำะห์ จำกกำรสัมภำษณ์สำมำรถแบ่งเป็นแนวทำงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน
วัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนดังนี้ 

1.ควรกำรกำรศึกษำบริบทของผู้ป่วยแต่ละรำยรวมทั้งบ้ำนใกล้เคียงและวิเครำะห์ชุมชน                 
ที่ให้กำรตอบรับต่อผู้ป่วย 

2.ควรมีกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่มีผู้ป่วยในชุมชนหรือกลุ่มบ้ำนที่ใก้ชิด                    
กับผู้ป่วย 

3.ควรจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงที่นอกเหนือจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขก ำกับกินยำที่สำมำรถก ำกับ             
กำรกินยำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

4.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขควรติดตำมเยี่ยมตำมระยะที่ก ำหนดและมีระบบบริกำรที่มีคุณภำพ  
5.ในกรณีที่ผู้ป่วยเปิดเผยตัวควรมี พ่ีเลี้ยงที่เป็น ญำติ หรือบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วม                        

ในกำรดูแล  
6.ควรกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มี

ควำมล ำบำกด้ำนฐำนะ 
วิจารณ์ผล 

อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ กำรรับวัคซีน BCG  กำรมีโรคประจ ำตัว ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน
วัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ 0.05   
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ปัจจัยน ำ เช่น กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค  กำรรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ – อุปสรรค ของกำรรักษำและป้องกันโรค แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค ส่งผลต่อพฤติกรรม
กำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05  
(Mean diff. = 3.466, 95%CI = 0.160 ถึง  0.592,  p-value = 0.001) สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของ ขวัญใจ  มอนไธสง, จีรำภรณ์ กรรมบุตร และวนลดำ  ทองใบ ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยท ำนำย
พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอำศัยในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล พบว่ำปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรค ได้แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของ
กำรเป็นวัณโรค (= 241) กำรรับรู้ควำมรุนแรงของวัณโรค (r = 197) สิ่งชักน ำให้เกิดกำรปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันวัณโรค (r = .191) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรป้องกันวัณโรค (r = 169) และควำมสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วย (r = -.136) ตัวแปรต้นร่วมกันท ำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคได้ร้อยละ 15.70 R2 = 
157, F = 3.099, p <.05) ปัจจัยที่สำมำรถท ำนำยได้คือกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อวัณโรค (B 
= 178, p <.05 เละสิ่งชักน ำให้เกิดกำรปฏิบัติพฤติกรรมกำรป้องกันโรควัณโรค (B = 137, p <.05) 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดในอ ำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ 
2562   พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 63.83 มีอำยุระหว่ำง 40 – 50 ปี ร้อยละ 32.98                   
ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 54.26 สถำนภำพสมรสคู่  ร้อยละ69.15                 
อำชีพเกษตรกร ร้อยละ 45.74 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 10,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 38.30 
เคยได้รับวัคซีน BCG ร้อยละ51.06  มีโรคประจ ำตัว เช่นควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน และโรคหัวใจ 
ร้อยละ 59.57) และเคยป่วยป็นวัณโรค ร้อยละ6.38 

กำรวิจัยครั้งนี้  พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับสูง จ ำนวน 46 คน (ร้อยละ48.94 ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 87.16 ( X =87.16, 
S.D.=14.61)  อำยุ  กำรศึกษำ  อำชีพ  กำรรับวัคซีน BCG กำรมีโรคประจ ำตัว กำรมีประวัติเจ็บป่วย
ด้วยวัณโรค และ ปัจจัยน ำ เช่น กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค  กำร
รับรู้ถึงผลประโยชน์ – อุปสรรค ของกำรรักษำและป้องกันโรค แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ                   
ที่ระดับ 0.05  จำกผลกำรวิจัยในครั้งนี้  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต มีแนวทำงในกำรให้
ควำมรู้ต่ำงๆ เกี่ยวกับวัณโรค  แก่ผู้สัมผัสร่วมบ้ำนตำมกลุ่มอำยุ อำชีพ กำรศึกษำในแต่ละระดับที่
เหมำะสม เพ่ือน ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมในกำรป้องกันวัณโรคต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด                

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และอำยุ  กำรศึกษำ  อำชีพ  กำรรับวัคซีน BCG ก ำรมีโรคประจ ำตัว กำรมี
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ประวัติเจ็บป่วยด้วยวัณโรค และปัจจัยน ำ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้ำน 

จึงควรมีกำรบริหำรจัดกำรกับผู้ป่วยและผู้สัมผัสร่วมบ้ำนในส่วนของควำมรู้และกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน 

และควรก ำหนดนโยบำยด้ำนวัรโรคของคปสอซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพคุณภำพชีวิต ของประชำชน

โดยรวมต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ำนผู้เชี่ยวชำญทุกท่ำน ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำ  ข้อคิดเห็นตลอดจน                    

แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆรวมทั้งได้ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรตรวจสอบแบบสอบถำมพร้อมทั้ง                       

ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงข้อค ำถำมวิจัยให้มีควำมชัดเจน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ                      

ที่ได้กรุณำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในงำนวิจัยให้มีควำมสมบูรณ์ และถูกต้อง

ตำมระเบียบวิธีวิจัย และขอขอบคุณผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำ ที่ได้สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้พัฒนำ

ตนเองในครั้งนี้รวมถึงคอยแนะน ำและสนับสนุนในทุกด้ำนพร้อมทั้งให้ก ำลังใจและให้ควำมช่วยเหลือ

มำตลอด รวมถึงผู้สัมผัสร่วมบ้ำนกับผู้ป่วยวัณโรคปอด ในอ ำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงทุกท่ำน                

ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมของงำนวิจัย 

 อ้างอิง 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข. (2558). แนวทำงกำรค้นหำผู้ป่วยเชิงรุก (Active 
case finding)ในกำรป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มำลำเรีย และโรคพยำธิใบไม้ตับ.  

กรมควบคุมโรค.ส ำนักวัณโรค.(2561). แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561  
National Tuberculosis controlProgramme Guidelines, Thailand 2018 .กรุงเทพฯ.
ส ำนักพิมพ์อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์. 

ขวัญใจ มอนไธสง  จีรำภรณ์ กรรมบุตรและ วนลดำ ทองใบ. (2560). ปัจจัยท านาย
พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล.วำรสำรวิชำกำรพยำบำลทหำรบก. 18(2). 306-314.   

นวลนิตย์ แก้วนวล. (2557) .ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค 
ในบุคลากรผู้ส่งมอบยาวัณโรค.วำรสำรไทยเภสัชศำสตร์และวิทยำกำรสุขภำพ.9( 4). 193-202. 
วีระพล  เมืองกลำง. (2557).พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในผู้ป่วยวัณโรค                  
จังหวัดศรีสะเกษ.วำรสำรวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพ.7 (1).132-142. 



13 

 

วีระวุธ แก่นจันทร์ใบ สุมัทนำ กลำงคำร และสรญำ แก้วพิทูลย์. (2561). ผลของโปรแกรมการ
สร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.วำรสำร
ส ำนักงำนป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.25 (1).79-90. 

ส ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข. (2556). แนวทางการด าเนินงานควบคุม
วัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) กรุงเทพฯ.ส ำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ 
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 

ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข.( 2560). แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย . พิมพ์ครั้งที่ 
1 กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สมำคมปรำบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์. (2546).วัณโรค. พิมพ์ครั้งที่ 5 
กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

.  


