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วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และพยาบาลวิชาชีพมีความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน ใน
โรงพยาบาล การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ติ ด เชื้ อ วั ณ โรคจากการท างานของพยาบาลวิ ช าชี พ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ พยาบาลวิ ช าชี พ จ านวน 136 คน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด พิจิตร ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน เท่ากับ 60.01 คะแนน (S.D. = 6.25) จัดอยู่ในระดับสูง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (ß = 0.304, p-value < 0.001) การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ (ß = 0.220, p-value = 0.006) และสิ่งชักนาสู่
การปฏิบัติ (ß = 0.214, p-value = 0.009) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 31.60 (R2 = 0.316, p-value < 0.001)
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ และสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ
เป็นตัวแปรทานายที่สาคัญของพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับพยาบาลวิชาชีพ
คาสาคัญ: พยาบาลวิชาชีพ วัณโรค พฤติกรรมการป้องกัน
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Tuberculosis is an important public health problem, and registered nurses are at risk of contracting
occupational tuberculosis in hospitals. This analytical cross-sectional study aimed to examine factors
influencing occupational tuberculosis preventive behaviors among registered nurses. The samples were 136
registered nurses who were working in hospitals under the Ministry of Public Health, Phichit province. Data
in this study were collected using a questionnaire and were analyzed using descriptive statistics and multiple
linear regression analysis. The results revealed that the mean score of occupational tuberculosis preventive
behavior was 60.01 (S.D. = 6.25), which was at a high level. Perceived self-efficacy (ß = 0.304, p-value <
0.001), perceived benefits of action (ß = 0.220, p-value = 0.006), and cues to action (ß = 0.214, p-value =
0.009) were significantly correlated with occupational tuberculosis preventive behaviors. Three factors were
accounted for 3 1 . 6 0% ( R2 = 0. 316, p- value < 0. 001) . The results indicate that perceived self- efficacy,
perceived benefits of action, and cues to action are important predictor variables of occupational
tuberculosis preventive behaviors. Therefore, the relevant agencies should use the information to develop
appropriate activities for registered nurses.
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วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญระดับโลก โดยพบว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
อันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่สาคัญในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปี
พ.ศ. 2562 องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรคสูงถึง 10 ล้านคน โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่
ที่พบผู้ป่วยวัณโรคสูงกว่าภูมิภาคอื่น คิดเป็นร้อยละ 44 ของอัตราผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก [1] สาหรับในประเทศไทยนั้น องค์การ
อนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 องค์การอนามัยโลกได้คาด
ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย จานวน 106,000 ราย คิดเป็น 153 ต่อประชากรแสนคน [2]
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรค บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการของรัฐเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคสูง เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยวัณโรคมารับบริการเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับรายงานการขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปี พ.ศ. 2561 ที่มีผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเฉลี่ยร้อยละ 74.9 จากจานวนผู้ป่วย
วัณโรคทั้งประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐมีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่มารับ
บริการสูงขึ้นตามไปด้วย [3] สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้มีการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้น นั่นคือสภาพแวดล้อมที่
ไม่เอื้อต่อการให้บริการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ [4] ซึ่งจากการศึกษาความชุกของการเกิด
วัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า มีความชุกสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ 1.5-4.0 เท่า [5]
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พยาบาลเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานสูง เนื่องจากพยาบาลมี
บทบาทหน้าที่ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงมีโอกาสในการสัมผัสสารคัดหลั่งขณะการทาหัตถการ ความ
เสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่บุคลากรอยู่ในบริเวณที่มีเชื้อวัณโรคและปริมาณเชื้อวัณโรคที่กระจาย
อยู่ในอากาศ ทาให้พยาบาลวิชาชีพมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคสูง โดยเฉพาะในแผนกที่มีผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและ
รักษา ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก รวมไปถึงแผนกผู้ป่วยในที่มีหน้ าที่ในการดูแลและทาหัตถการต่างๆ
ขณะผู้ป่วยต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล [6] ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีต โดยการศึกษาความชุกของเชื้อวัณโรคแฝง
ในบุ ค ลากรทางด้ า นสาธารณสุ ข ประเทศอี ยิ ป ต์ พบว่ า พยาบาลวิ ช าชี พ มี โ อกาสเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ วั ณ โรคแฝงสู ง ที่ สุ ด
(p-value < 0.05) [7] การศึกษาวัณโรคในบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยนอก มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคสูงที่สุด คือ
ร้อยละ 71.1 [8] การศึกษาสถานการณ์ การเกิด โรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2556 พบว่าพยาบาลวิชาชีพในแผนกผู้ป่วยในมีโอกาสในการติดเชื้อวัณโรค
สูง [6] การศึกษาวัณโรคในบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย พบว่า พยาบาล
วิชาชีพป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด ร้อยละ 48.8 โดยแผนกอายุรกรรมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมากที่สุด (OR = 7.09,
95%CI: 3.63, 13.92) [9] เมื่อพยาบาลวิชาชีพติดเชื้อวัณโรคจะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและการทางาน เนื่องจากมีความ
จาเป็นต้องรับประทานยารักษาวัณโรคเป็นเวลา 6 เดือน บางคนมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรับประทานยา เกิดอาการแทรก
ซ้อนทาให้การทาหน้าที่ของอวัยวะบางส่วนผิดปกติ [10] ต้องหยุดพักงานเฉลี่ย 10 วันต่อบุคลากรคน 1 คน [11] ซึ่งการศึกษา
ในประเทศสิงคโปร์ พบว่าเมื่อวิสัญญีพยาบาลติดเชื้อวัณโรคขณะทางาน ต้องรับประทานยารักษาวัณโรคเป็นเวลา 6 เดือน
[12] รวมทั้งมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล ทาให้ขาดบุคลากรในการทางาน เพิ่มภาระงาน และสูญเสียเวลา [13]
แนวโน้มการติดเชื้อวัณโรคที่พบในพยาบาลวิชาชีพ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล โดยประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ซึ่งอธิบายได้ว่าบุคคลจะเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคได้นั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้
โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรค การรับรู้ ต่ออุปสรรคในการ
ป้องกันโรค และปัจจัยร่วม ได้แก่ สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง [14] ผลที่ได้จากการวิจัยนี้
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน นาไปสู่แนวทางในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในพยาบาลวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ใน
การกาหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในระดับองค์กร เพื่อวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรด้านอื่น ๆ รวมถึง
บุค ลากรฝ่า ยสนับสนุน อี กทั้ง ยัง เป็นการสร้า งขวัญกาลัง ใจบุค ลากรในการปฏิบัติหน้า ที่ให้บริก ารทางการแพทย์ภายใต้
สภาวการณ์ปัจจุบัน
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-Sectional Analytic Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
วัณโรคจากการทางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร โดยสมมติฐานของการวิจัย
ครั้งนี้คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปัจจุบัน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค และปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อวัณ โรคจากการทางาน การรับรู้ความรุนแรง
ของวัณโรค การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อวัณโรคจากการทางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย
อายุรกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร จานวน 387 คน จาก 12 โรงพยาบาล และคานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณโดยใช้สูตร Power Analysis ของ Cohen [15] กาหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size; R²)
ขนาดปานกลาง คือ 0.13 กาหนด Power of Test เท่ากับ 0.8 และค่าแอลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จากการคานวณได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 123 คน และเพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกัน กรณีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่ครบ ดังนั้น
ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สิ้ น 136 คน และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่ อ คั ด เลื อ ก
โรงพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า คือ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนก
ผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยอายุรกรรม โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปัจจุบันอย่างน้อย 3 เดือน และไม่
เคยมีประวัติการติดเชื้อวัณโรคอย่างน้อย 6 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง [16]–[20] และได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีค่า ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้ง แต่ 0.5 ขึ้นไป และมีค่ า สั มประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามในส่วนของปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
จากการทางาน เท่ากับ 0.81 และ 0.77 ตามลาดับ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด
(Minimum) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความเชื่อด้านสุขภาพ และข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
จากการท างาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) ในการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน ที่
กาหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95
การดาเนินการวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เลขที่รับรอง
0022/62 จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 94.85 มีอายุระหว่าง
21-30 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88 โดยมีอายุเฉลี่ย 38.33 ปี (S.D. = 10.28) มีสถานภาพโสด จานวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.53 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 ประจาการที่แผนกหอผู้ป่วยอายุร กรรม จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปัจจุบัน 1-10 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 43.38
เคยได้ รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล จ านวน 113 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.09 และมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 92.65
ข้อมูลความเชื่อด้านสุขภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคจากการ
ทางานในภาพรวมเท่า กับ 25.15 (S.D. = 3.19) จั ดอยู่ในระดับสูง มี ค่ า คะแนนเฉลี่ย การรับรู้ ค วามรุนแรงของวัณ โรคใน
ภาพรวมเท่ากับ 26.92 (S.D. = 2.82) จัดอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในภาพรวมเท่ากับ 26.66 (S.D. = 3.00) จัดอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในภาพรวมเท่ากับ 25.65 (S.D. = 3.89) จัดอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยสิ่ง
ชักนาสู่การปฏิบัติในภาพรวมเท่ากับ 31.56 (S.D. = 5.47) จัดอยู่ในระดับสูง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานในภาพรวมเท่ากับ 25.98 (S.D. = 2.95) จัดอยู่ในระดับสูง
ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานในภาพรวมเท่ากับ 60.01 (S.D. = 6.25) จัดอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาข้อ
คาถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานรายข้อ พบว่ามีเพียง 2 ข้อคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานรายข้อ (n=136)
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ข้อคาถาม
1. ขณะทางาน ท่านแยกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยเป็นวัณโรคออกจากผู้ป่วยทั่วไป
2. ขณะทางาน ท่านให้ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยเป็นวัณโรคสวมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล
3. ขณะท าหั ต ถการหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ท่ า นสวมอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง
4. ท่านปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อทั้งก่อนและหลังการทาหัตถการในผู้ป่วย
วัณโรคและผู้ป่วยทั่วไป
5. ท่านแยกภาชนะที่ใช้เก็บเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค หรือติดสัญลักษณ์คาว่าติดเชื้อทุก
ครั้ง เมื่อต้องเก็บเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคก่อนทาการส่งตรวจ
6. ท่านอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจทุกครั้งถึงวิธีการเก็บเสมหะ การปิดภาชนะเก็บเสมหะ
และการส่งเสมหะที่ถูกต้อง
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ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานรายข้อ (n=136) (ต่อ)
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ข้อคาถาม
7. เมื่อมีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นวัณโรคมารับบริการ ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบคัดกรอง
ผู้ป่วยวัณโรคทุกครั้ง
8. ท่านสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง เมื่อมีผู้ป่วยวัณ
โรคเข้ามารับบริการยังแผนกของท่าน
9. ท่ า นใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง ของดั ด แปลงอื่ น ๆ สวมใส่ แ ทนอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล
10. ท่านไม่สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกรณีมีผู้ป่วยวิกฤติและ
ต้องการความเร่งด่วนในการให้บริการ
11. ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีและถ่ายภาพรังสีทรวงอกเป็นประจาตาม
ช่วงเวลาที่องค์กรท่านกาหนด
12. ท่านล้างมือก่อน-หลัง การทาหัตถการหรือดูแลผู้ป่วยวัณโรค
13. ท่านสวมถุงมือและผ้าปิดจมูก ในการทาหัตถการหรือดูแลผู้ป่วยวัณโรคทุกครั้ง
14. ท่านสวมหมวกในการทาหัตถการหรือดูแลผู้ป่วยวัณโรคทุกครั้ง
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน พบว่า การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (ß = 0.304, p-value < 0.001) การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อวัณโรค (ß = 0.220, p-value = 0.006) และสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ (ß = 0.214, p-value = 0.009) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร โดยทั้ง 3 ปัจจัย สามารถร่วมทานายได้ร้อยละ 31.6 (R2 = 0.316, p-value < 0.001)
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร

w

ตัวแปรทานาย
b
SEb
ß
t
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
0.322
0.085
0.304
3.781
การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
0.196
0.071
0.220
2.780
ป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ
0.140
0.053
0.214
2.633
2
Constant (a) = 1.67, R = 0.562, R = 0.316, SEest = 0.374, F = 20.34, p-value < 0.001

p-value
<0.001
0.006
0.009
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจาปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

404

w
w

.n

cs

t.l

ru

.a

c.

th

ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
อยู่ในระดับสูง [21] ความสอดคล้องที่พบอาจเนื่องมาจากการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาในอดีต
และการศึกษาครั้งนี้ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของวัณโรค รวมไปถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ ภายในโรงพยาบาล
อาจมีความเกี่ยวข้องที่ทาให้พยาบาลวิชาชีพมีความตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้น และประโยชน์จากการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อ
การรับรู้ค วามสามารถของตนเองมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้ อวัณ โรคจากการทางานอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตของ รุ่งแสง อุชชิน ที่ทาการศึกษาปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อ
เข่าเสื่อมของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคสามารถทานายพฤติกรรมการป้องกัน โรคข้อเข่าเสื่อมในพยาบาลวิชาชีพ [22] ทั้งนี้
สามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค เนื่องจากบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม
ในเรื่องที่มีความเชื่อและคาดหวังว่าตนเองสามารถกระทาได้ และเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตนเองคาดหวัง
ไว้ [23]
การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อวัณโรคจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาในอดีตของ สรัญญา กุลวงศ์ ที่ทาการศึกษาใน
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี [24] และสอดคล้องกับแนวคิดของ Rosenstock ที่ว่า
บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพแบบใด ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าการกระทานั้น ๆ มีประโยชน์ [14]
สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตของ ธีรพันธ์ แก้วดอก ที่ทาการศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ผล
การศึกษาพบว่า สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองค์กรในเรื่องของนโยบายส่งเสริมและป้องกันโรคติดเชื้อ การ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อของบุคลากร [19] ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การที่องค์กรให้การสนับสนุนวัส ดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคอย่าง
เพียงพอ รวมถึงการกาหนดนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การสนับสนุน ทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพ

สรุปผลการวิจยั

w

การวิจัยครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (ß = 0.304, p-value < 0.001) การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
วัณโรค (ß = 0.220, p-value = 0.006) และสิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ (ß = 0.214, p-value = 0.009) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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โรงพยาบาลควรมี การส่ ง เสริ ม ให้ พยาบาลวิช าชี พ มี พ ฤติ กรรมการป้อ งกั น การติ ดเชื้ อ วัณ โรคจากการทางานที่
เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โดยการ
สนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พยาบาลวิชาชีพได้เกิด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และรับรู้ประโยชน์
ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทางาน
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