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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันการ
ติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุ ข เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น จากแนวคิด
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองในที่ทาํ งานของ David M. Dejoy ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน พ.ศ. 2557 จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 351 ฉบับจากทั้งหมด
675 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 52.0 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 81.9 ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับคะแนนการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 61.9 มีระดับคะแนนการจัดการด้านองค์กรอยูใ่ นระดับสูง ร้อย
ละ 76.0 มีระดับคะแนนปั จจัยด้านบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 56.0 มีระดับคะแนน
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคอยูใ่ นระดับสูง พบว่าปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปัจจัยด้าน
องค์กร ปั จจัยด้านบุคคล ลักษณะการให้บริ การส่ งมอบยาวัณโรค และการบริ หารส่ วนบุคลากรใน
การทําหน้าที่ส่งมอบยาวัณโรค ประวัติการได้รับวัคซีน BCG การได้รับการฝึ กอบรมในการป้ องกัน
การติดเชื้อวัณโรค มีความสัมพันธ์กบั ระดับคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคใน
บุคลากรผูส้ ่ งมอบยาวัณโรค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โรงพยาบาลควรให้การสนับสนุนพฤติกรรมการล้างมือ การตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยการ
ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรค การให้บริ การแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ การมีผรู ้ ับผิดชอบส่ งมอบยาวัณโรคหลัก และการใช้ผา้ ปิ ดปากปิ ดจมูกแบบกรอง
อากาศ (Mask N-95) เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมในการป้ องกันการติดเชื้อวัณโรคให้ดียง่ิ ขึ้น
สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม
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The objective of this study was to identify factors relating to tuberculosis preventive
behaviors among health care personnel dispensing anti-tuberculosis in hospital, The Office of
Permanent Secretary, Ministry of Public Health. During February to April 2014, self-administer
questionnaire developed by researcher from the idea of Devid M. Dejoy on self-protection in
workplace were mailed for collecting data. The number of returned questionnaires were 351
out of 675 (52.9%). Statistics, percentage, mean, standard deviation and chi-square were
used to analyze data.
The results showed that 81.9% of responders on environment management had high
score level, 61.6% of responders on organization management had high score level, 76.0%
of responders on individual factors had moderate level, 56.0% of responders on tuberculosis
preventive behaviors had high score level. There were significance relationships (p<0.05)
between factors of environment, organization, individual, dispensing pattern of tuberculosis
medicine, individual administration on dispensing anti-tuberculosis drugs, history of BCG
vaccine taking, and the training on tuberculosis protection and the score of preventive
behaviors among health care personnel dispensing anti-tuberculosis drugs.
To achieve preventive behaviors among health care personnel dispensing antituberculosis drugs, hospital should encourage in hand washing, annual health check- up by
chest x-ray, practice on tuberculosis protection, one stop service in tuberculosis clinic,
assignment responsible person to dispensing anti-tuberculosis drugs and using N-95 mask.
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