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บทคัดยอ
การประเมินความรูค วามสามารถของบุคลากรทางการพยาบาลสําหรับการรับมือในสถานการณการระบาด
ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนสิ่งที่จําเปน เนื่องจากกลุมคนเหลานี้เปนกําลังหลักในการดูแลและปองกัน
การแพรระบาด โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ณ เวลาหนึ่ง เพื่อศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรม
รวมทัง้ ปจจัยสวนบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับความรูแ ละพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยศึกษาในบุคลากรทางการพยาบาลที่สังกัดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสพหุกลุมบุคลากรทางการพยาบาล
ทั้งหมด 554 คน สวนใหญเปนหญิง (รอยละ 94.9) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 81.4)
และปฏิบตั งิ านในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (รอยละ 60.3) พบวากลุม ตัวอยางมีความรูโ รคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 62.0±28.7) เจตคติตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับปานกลาง
(รอยละ 60.8±14.9) และพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ นระดับสูง (รอยละ 91.1±8.2)
สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มีผลอยางชัดเจนตอความรู ไดแก ระดับการศึกษา และตําแหนงปฏิบัติงานที่เปนพยาบาล
วิชาชีพ แตปจจัยที่สงผลตอระดับพฤติกรรมปองกันอยางชัดเจนมีเพียงตําแหนงงานที่เปนพยาบาลวิชาชีพเทานั้น
คิดเปน 2.18 เทา (95% CI=1.0-8.8) เมือ่ เทียบกับพนักงานชวยเหลือคนไข จากการศึกษาสรุปไดวา ถึงแมบคุ ลากร
ทางการพยาบาลจะมีความรูและเจตคติในระดับปานกลาง แตมีพฤติกรรมในการปองกันโรคที่คอนขางดีโดยเฉพาะ
ในกลุมพยาบาลวิชาชีพ สําหรับบุคลากรทางการพยาบาลอื่นๆ ควรมีการเพิ่มความรูและอบรมการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคที่ดีขึ้น
ติดตอผูนิพนธ : สายวรุณ หงษพนัส
อีเมล : saiwaroon.h@hotmail.com
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Abstract
An assessment of the competence of nursing personnel for responding to the COVID-19 outbreak
situation is they are the main force in the care and prevention of the epidemic. This descriptive crosssectional study was aimed to describe the knowledge, attitude, and practice towards COVID-19 infection of
nursing personnel in Nopparat Rajathanee hospital, Bangkok, Thailand. The data were collected by online
questionnaires and analyzed using descriptive statistics and multivariable logistic regression. A total of 554
nursing personnel were mostly female (94.9%) with a bachelor’s degree or equivalent (81.4%) and worked
as a registered nurse (60.3%). It was found that the sample group had a moderate level of knowledge of
COVID-19 infection (62.0±28.7%), the attitudes towards COVID-19 were moderate (60.8±14.9%) and
prevention behaviors of COVID-19 were high (91.1±8.2%). For personal factors that clearly affect knowledge, including education level, and working positions as a registered nurse. However, the factor affecting
the level of preventive behavior clearly was found in registered nurse 2.18 times (95% CI=1.0-8.8) when
compares to nurse aid. From the study it can be concluded that nursing personnel have moderate knowledge
and attitudes, but they have quite good preventive behavior, especially among registered nurses. For nursing
personnel other than registered nurses, knowledge and practice should be added to promote better prevention
behaviors.
Correspondence: Saiwaroon Hongpanut
E-mail: saiwaroon.h@hotmail.com
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บทนํา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus disease: COVID-19) เริม่ ตนทีเ่ มืองอูฮ นั่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ตอมาไดพบผูปวยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก และ
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศ
ใหโรค COVID-19 เปนการระบาดใหญ (Pandemic)
มีจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
อยางรวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ
4.6 โดยกลุ  ม ผู  ป  ว ยที่ มี อ าการรุ น แรงส ว นใหญ เ ป น
ผู  สู ง อายุ และผู  ที่ มี โ รคประจํ า ตั ว เช น โรคหั ว ใจ
โรคเบาหวาน โรคไตวายเรือ้ รัง เปนตน(1) มีรายงานผูป ว ย
ยืนยันทั่วโลก รวม 218 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1
นครรัฐ รวมถึงเรือ Diamond Princess เรือ Grands

Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 169,597,415 คน และเสียชีวิต
3,530,582 คน(2) สําหรับประเทศไทย มีผูปวยยืนยัน
สะสม 159,792 คน เสียชีวิต 1,031 คน (ขอมูล ณ วัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2564)(3)
โรงพยาบาลนพรั ต นราชธานี เป น หนึ่ ง ใน
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทยที่มีการรองรับผูติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้ แตวนั ที่ 27 มกราคม 2563 เปนตนมา
บุ ค ลากรทางการแพทย ที่ ทํ า งานในโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานีจึงเปนผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการรับเชื้อ
จากผูปวย โดยมีการสอบสวนบุคลากรทางการแพทยใน
โรงพยาบาลทีส่ มั ผัสผูป ว ยทีต่ อ งสอบสวนโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (Patient under investigation; PUI)
ทั้งหมด 5,215 ครั้ง และมีการเฝาระวังบุคลากรทางการ
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แพทยในโรงพยาบาลสะสมทั้งหมด 4,654 ครั้ง ซึ่งสวน
มากเปน กลุมบุคลากรทางการพยาบาล ประมาณรอยละ
80 (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) แมบุคลากร
ทางการพยาบาลสวนใหญจะมีความรูเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูแลว แตจาก
การสอบสวนโรคในกลุมบุคลากรทางการพยาบาลที่เปน
กลุม เสีย่ งสูงและกลุม ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พบวา
ในทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น ตามแนวทาง
ที่กําหนดไวอยางเครงครัด เชน ยังมีการรับประทาน
อาหารรวมกันในหนวยงานอยู และยังมีการสวมใสอปุ กรณ
ปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment;
PPE) ทีไ่ มเหมาะสม เชน ไมไดสวมใสหนากากชนิด N95
หรือ Face Shield ขณะที่ทําหัตถการเสี่ยงสูง อีกทั้งมี
บุคลากรบางสวนปฏิเสธเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือวาเปนมาตรการสําคัญ
ในการปองกันโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล เปนตน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการพยาบาล
ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อประโยชนในการ
ประเมิ น ความพร อ มของบุ ค ลากรทางการแพทย
ทั้งในดานการวางแผน ปองกัน และควบคุมการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคตตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา ณ เวลาหนึ่ง (descriptive cross-sectional
study) ในชวงเดือนมีนาคม 2564
ประชากรเปาหมาย (Target populations) คือ
บุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาล และพนักงานชวย
เหลือคนไข
ประชากรตัวอยาง (Sample populations)
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยพยาบาล และพนักงานชวย
เหลือคนไข ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งคํานวณ
ขนาดตัวอยางโดยใชสตู ร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(4)
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Knowledge, Attitude, Practice towards COVID-19 infection

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 อยางไรก็ตามเพื่อ
ใหความสมบูรณและมีความนาเชือ่ ถือของขอมูล ประกอบ
กับการวิจัยนี้ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน จึงทําการทดแทนกลุมตัวอยางรอยละ 10
ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ตองการเพื่อมาใชคํานวณในการ
ศึกษานี้ มีอยางนอย 320 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
จากแนวคิดการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ(5) ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความรู 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 6 ขอ โดยเลือก
ตอบ ไมใช หรือใช หากตอบผิดได 0 คะแนน และตอบ
ถูกได 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 12 ขอ โดยเลือก
ตอบ ไมเห็นดวย ไมแนใจ หรือเห็นดวย หากเปนคําถาม
เจตคติเชิงบวกตอบไมเห็นดวยได 0 คะแนน ไมแนใจได
1 คะแนน และเห็นดวยได 2 คะแนน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 16 ขอ โดยเลือก
ตอบ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบตั บิ า ง หรือปฏิบตั ิ หากตอบไมปฏิบตั ิ
ได 0 คะแนน ปฏิบัติบางได 1 คะแนน และปฏิบัติได 2
คะแนน
โดยการประเมินระดับความรู เจตคติ และ
พฤติกรรม ใชเกณฑของ Bloom’s cut-off point(6) คือ
ระดับนอยเมือ่ คะแนนนอยกวารอยละ 60 ระดับปานกลาง
เมื่อคะแนนอยูระหวางรอยละ 60-79 และระดับมาก
เมื่อคะแนนมากกวารอยละ 80
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่
ใชผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดคา IOC (ItemObjective Congruence) ระหวาง 0.67-1.00 และตรวจ
สอบความเที่ ย ง (Reliability) นํ า แบบสอบถามมา
ทดลองใช (Try out) กับกลุมที่มีลักษณะเหมือนกับ
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กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอจริยธรรม
จากโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี เลขทีใ่ บรับรอง 25/2564
จากนัน้ ดําเนินการสรางแบบสอบถามออนไลน และสุม เก็บ
ขอมูลในกลุมบุคลากรทางการพยาบาล รอยละ 54.4
จากบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งหมด 1,018 คน ดวยวิธี
Computer generated simple random sampling จากนัน้
สงแบบสอบถามออนไลน ผานทางแอพพลิ เ คชั่ น ไลน
ไปยังกลุมตัวอยางที่สุมได ภายหลังสงแบบสอบถาม
ออนไลน ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การตรวจสอบจํ า นวนผู  ต อบ
แบบสอบถาม และความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถาม
ในทุกๆ วัน หากมีแบบสอบถามที่ขอมูลไมสมบูรณจะมี
การสุมเพิ่มเติมเพื่อทดแทนใหไดขนาดกลุมตัวอยาง
ที่ตองการ ซึ่งจากการเก็บขอมูลออนไลน ผูวิจัยใชเวลา
2 สัปดาห ในชวงเดือนมีนาคม 2564 เมื่อไดขอมูลครบ
ตามตองการจึงยุติการรับแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป และคะแนนความรู
เจตคติ และพฤติกรรมปองกัน โดยใช จํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย สวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และ
คาสูงสุด
2. วิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ความรู  และ
พฤติกรรมการปองกัน โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอย
โลจิสติกสพหุกลุม (multivariable logistic regression)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง บุคลากรทางการ
พยาบาล 554 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 94.9)
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 81.4)
ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (รอยละ 60.3)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n=554)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
ตําแหนงงาน
พนักงานชวยเหลือคนไข
ผูชวยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ

จํานวน

รอยละ

28
526

5.1
94.9

43
451
60

7.8
81.4
10.8

167
53
334

30.1
9.6
60.3

ความรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี ค า เฉลี่ ย อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง (ร อ ยละ
62.0±28.6) (ตารางที่ 2) ขอคําถามทีค่ นสวนใหญตอบ
ไดมีเพียง 3 ขอ เรียงจากมากไปนอย คือ อาการของโรค
(รอยละ 87.2) จํานวนวันที่จะเริ่มแสดงอาการหลัง

รับเชื้อ (รอยละ 86.3) และการแพรกระจายของโรค
(รอยละ 84.8) สวนขอคําถามที่คนสวนใหญตอบไมถูก
เปนขอคําถามเชิงลบทัง้ สิน้ คือ อาการไมรนุ แรงจนทําให
เสียชีวิต (รอยละ 44.6) การเปนโรคเรื้อรังไมทําใหมี
อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น (รอยละ 40.8) และพบวามียา
รักษาไดผลรอยละ 100 (รอยละ 28.5) (ตารางที่ 3)
15
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ตารางที่ 2 ความรู เจตคติ และพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
คะแนน (รอยละ)
ขอมูลทั่วไป
คะแนน
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความรู
0-6
62.0
28.6
เจตคติ
0-24
60.7
14.9
พฤติกรรมการปองกัน
0-32
91.0
8.1

คะแนนตํ่าสุด

คะแนนสูงสุด

0
0
10

6
23
32

ตารางที่ 3 ความรูตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอคําถาม
1. ผูที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการหลังไดรับเชื้อประมาณ 2-14 วัน
2. อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแก ไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยรางกาย เจ็บคอ คัดแนนจมูก
การรับรสหรือกลิ่นลดลง ทองเสีย
3. ไวรัสโคโรนา 2019 จะทําใหมีอาการคลายไขหวัดธรรมดา ไมสามารถทําใหเกิดโรคปอดอักเสบ ภาวะ
การหายใจลมเหลว หรือนําไปสูการเสียชีวิตได
4. ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง หรือผูปวยอายุมากกวา 60 ป
จะไมทําใหอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากยิ่งขึ้น
5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพรกระจายผานเขาสูทางเดินหายใจ การสัมผัส อาหารและนํ้า
ที่ปนเปอนเชื้อโรค
6. ป จ จุ บั น มี ย าจํ า เพาะที่ ใ ช รั ก ษาโรคหรื อ วั ค ซี น สํ า หรั บ ป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ในประเทศไทยที่มีประสิทธิผลในการปองกันโรคไดผลรอยละ 100.0

เจตคติตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (รอยละ
60.7±14.9) (ตารางที่ 2) โดยคนสวนใหญเห็นวาผูป ว ย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรถูกจัดแยกจากผูปวย
โรคอืน่ ๆ (รอยละ 96.4) มีความพยายามชวยเหลือเพือ่ น
รวมงานที่มีอุปสรรคในการทํางานเนื่องจากสถานการณ

ตอบคําถามถูกตอง
จํานวน
รอยละ
478
86.3
483
87.2
247

44.6

226

40.8

470

84.8

158

28.5

การระบาดของโรค (รอยละ 76.7) หนวยงานมีความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการสัมผัส
ผูปวย เครื่องมือ อุปกรณ พื้นผิวและสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน (รอยละ 71.7) และควรจะไดรับวัคซีน
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอยละ 71.5)
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 เจตคติตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เห็นดวย
จํานวน รอยละ
1. ทานคิดวาหนวยงานของทานมีความเสีย่ งตอการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 397 71.7
2019 จากการสัมผัสผูปวย เครื่องมือ อุปกรณ พื้นผิวและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน
2. ทานคิดวาทานมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก 333 60.1
การสัมผัสกับเพื่อนรวมงานที่ดูแลใกลชิดผูปวยติดเชื้อ
ขอคําถาม
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ไมแนใจ
จํานวน รอยละ
101 18.2

138

24.9

ไมเห็นดวย
จํานวน รอยละ
56
10.1

83

15.0

วารสารควบคุมโรค ปที่ 48 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2565

ความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

ตารางที่ 4 เจตคติตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตอ)
เห็นดวย
จํานวน รอยละ
3. ทานคิดวาผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรถูกจัดแยกจากผู 534 96.4
ปวยโรคอื่น ๆ
396 71.5
4. ทานคิดวาควรไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ทานรูส กึ วางานทีท่ าํ เสีย่ งตอการไดรบั เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให 293 52.9
ทานเครียด
284 51.3
6. ทานรูสึกวิตกกังวลและกลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7. ทานกลัวที่จะแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับเพื่อนรวมงานและ 366 66.1
ครอบครัว
8. ทานกลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการทํางานกับเพื่อน 322 58.1
รวมงานที่ดูแลใกลชิดผูปวยติดเชื้อ
9. ทานกําลังพิจารณาลาออกเพราะความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส 85 15.4
โคโรนา 2019
10. หนวยงานมีการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความเครียดสูง เพื่อไมให 251 45.3
เกิดความเหนื่อยลามากเกินไป
11. ทานพยายามชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มีอุปสรรคในการทํางาน 425 76.7
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
12. ทานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 388 70.0
ทําใหไมวิตกกังวลหรือกลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอคําถาม

พฤติ ก รรมป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 ของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง
(รอยละ 91.0±8.1) (ตารางที่ 2) สําหรับพฤติกรรม
ปองกันที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การลางมือบอยๆ สวมใส
หนากากอนามัย ปดปากและจมูกตลอดเวลา เพิ่มระยะ

ไมแนใจ
จํานวน รอยละ
13
2.3

ไมเห็นดวย
จํานวน รอยละ
7
1.3

94
79

16.9
14.3

64
182

11.6
32.8

82
53

14.8
9.6

188
135

33.9
24.3

62

11.2

170

30.7

70

12.6

399

72.0

118

21.3

185

33.4

74

13.4

55

9.9

100

18.1

66

11.9

หางระหวางบุคคล 1-2 เมตร (รอยละ 98.2) และ
พฤติกรรมปองกันทีป่ ฏิบตั นิ อ ยทีส่ ดุ คือ การทดสอบการ
แนบสนิทของหนากากกับใบหนากอนการใสหนากาก
N95 (seal check) ทุกครั้ง มีผูปฏิบัติเพียงรอยละ 52.7
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 พฤติกรรมการปองกันตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปฏิบัติ
จํานวน รอยละ
1. ทานปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการลางมือบอยๆ 544 98.2
สวมใสหนากากอนามัย ปดปากและจมูกตลอดเวลา เพิ่มระยะหาง
ระหวางบุคคล 1-2 เมตร
2. ทานเลี่ยงการใชมือปายตา จมูกหรือปาก และเลี่ยงการไปในพื้นที่ 412 74.4
ที่คนพลุกพลาน
3. ท า นใช ห น า กากอนามั ย ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ เข า โรงพยาบาลหรื อ ก อ น 536 96.7
ทํากิจกรรมทั่วไปกับผูปวยทุกครั้ง
ขอคําถาม

ปฏิบัติบาง
จํานวน รอยละ
3
0.5

ไมปฏิบัติ
จํานวน รอยละ
7
1.3

21

3.8

121

21.8

1

0.2

17

3.1
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ตารางที่ 5 พฤติกรรมการปองกันตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตอ)
ปฏิบัติ
จํานวน รอยละ
4. ทานใชหนากากอนามัยและ Face shield ทุกครั้ง เมื่อทํากิจกรรมที่ 528 95.3
ใกลชิดผูปวยเปนเวลานาน เชน ตรวจผูปวย เปนตน
5. ทานใชหนากาก N95, Face shield และถุงมือ ทุกครัง้ เมือ่ ทํากิจกรรม 484 87.4
ที่มีละอองฝอย หรือหัตถการที่สัมผัสสารคัดหลั่ง เชน การพนยา ดูด
เสมหะ เปนตน
6. ทานใชหนากาก N95, Face shield ถุงมือ เสื้อกาวน หมวก ที่คลุม 522 94.2
รองเทา ทุกครั้งที่ทํางานใน cohort ward และ swab
7. ทานทดสอบการแนบสนิทของหนากากกับใบหนา (seal check) ทุก 292 52.7
ครั้งที่มีการสวมใสหนากาก N95
8. หากทานเปนบุคลากรทางการแพทยที่มีความเสี่ยงตํ่า (เจาหนาที่ 430 77.6
คัดกรอง พนักงานเปล นักรังสีเทคนิค/เจาหนาที่ x-ray พนักงานขับ
รถ)(7) ทานจะเลือกใชหนากากอนามัย (surgical mask)
9. ทานถอดหนากากอนามัยโดยไมใหมือสัมผัสตัวหนากากเพื่อไมให 534 96.4
เกิดการปนเปอนเชื้อ
10. ทานลางมือดวยนํ้าและสบูหรือแอลกอฮอลเจล บอย ๆ และทุก 543 98.0
ครั้งที่สัมผัสผูปวยหรือสารคัดหลั่ง หรือพื้นผิวทั่วไปรอบโรงพยาบาล
11. ทานเลือกรับประทานอาหารทีเ่ พิง่ ปรุงสุกใหม เลีย่ งการรับประทาน 539 97.3
อาหารรวมกับผูอื่น และไมใชสิ่งของรวมกัน เชน ผาเช็ดหนา แกวนํ้า
หมวกกันน็อค เปนตน
12. ทานมีกจิ กรรมสงเสริมสุขภาพรางกายแข็งแรง เชน การออกกําลัง 524 94.6
กาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนเพียงพอ เปนหนึ่งในวิธี
การสรางภูมิคุมกันตานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13. เมื่อทานสัมผัสผูปวยติดเชื้อหรือผูปวยกลุมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส 532 96.0
โคโรนา 2019 หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ทานจะตองแจงงาน
อาชีวอนามัยหรือลงทะเบียนการสอบสวนโรค
14. เมือ่ ทานมีอาการไข ไอ เจ็บคอ เหนือ่ ย ทานจะแจงหัวหนางานและ 525 94.8
งานหองตรวจอาชีวเวชศาสตร online
15. หากทานสัมผัสผูป ว ยติดเชือ้ โคโรนา 2019 อยางใกลชดิ นอยกวา 470 84.8
1 เมตร เปนระยะเวลานานกวา 5 นาที โดยไมไดใส PPE หรือใส PPE
ไมครบถวน ทานจะตองปฏิบัติตัวเชนเดียวกับกลุม high risk
16. หากทานเปนกลุม high risk จะยินยอมถูก swab และถูกกักตัว 14 524 94.6
วัน ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลจัดให
ขอคําถาม
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ปฏิบัติบาง
จํานวน รอยละ
9
1.6

ไมปฏิบัติ
จํานวน รอยละ
17
3.1

19

3.4

51

9.2

12

2.2

20

3.6

64

11.6

198

35.7

36

6.5

88

15.9

2

0.4

18

3.2

1

0.2

10

1.8

4

0.7

11

2.0

10

1.8

20

3.6

14

2.5

8

1.5

8

1.4

21

3.8

49

8.9

35

6.3

17

3.1

13

2.3
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ปจจัยที่สงผลตอความรูของบุคลากรทาง
การพยาบาล เมื่อปรับแกความแตกตางของเพศแลว
จากการศึกษานี้พบวา ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ไมวา
จะเปนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญา
ตรี มี อั ต ราส ว นของผู  ที่ มี ค วามรู  โ รคติ ด เชื้ อ นี้ สู ง กว า
คิดเปน 11.33 เทา (95% CI=2.6-48.1) และ 4.97
เทา (95% CI=1.3-29.4) ของผูที่มีความรูในกลุม
ที่ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ตามลําดับ และ
ตําแหนงงานโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพมีอัตราสวนของ
ผูที่มีความรูเปน 2.84 เทา (95% CI=1.8-4.3) อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ เทียบกับผูท มี่ คี วามรูใ นพนักงาน
ชวยเหลือคนไข

ความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ของบุ ค ลากรทางการพยาบาล เมื่ อ ปรั บ แก ค วาม
แตกตางของเพศและคะแนนความรูในเรื่องโรคแลว
ตําแหนงงานพยาบาลวิชาชีพมีอตั ราสวนของผูม พี ฤติกรรม
ปองกันทีด่ ี เปน 2.18 เทา (95% CI=1.0-8.8) เมือ่ เทียบ
กับผูท มี่ พี ฤติกรรมปองกันทีด่ ใี นพนักงานชวยเหลือคนไข
แตผชู ว ยเหลือผูป ว ยมีพฤติกรรมไมแตกตางจากพนักงาน
ชวยเหลือคนไข สําหรับระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
เทียบเทา กับระดับที่สูงกวาปริญญาตรีมีอัตราสวนของ
ผูที่มีพฤติกรรมการปองกันที่ดีเปน 1.77 เทา (95%
CI=0.4-7.0) และ 5.12 เทา (95% CI=0.5-51.1)
ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ผู  ที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น
ที่ดีที่ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี แตไมถึงระดับ
นัยสําคัญ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความรู และพฤติกรรมการปองกัน
ความรู
95% CI
p-value
mOR*
ปจจัย
Lower Upper
ระดับการศึกษา
1
ตํ่ากวาปริญญาตรี
11.33
2.6
48.1 <0.001
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
1.3
29.4
0.01
4.97
สูงกวาปริญญาตรี
ตําแหนงงาน
พนักงานชวยเหลือคนไข
1
1.7
0.55
ผูชวยพยาบาล
0.78
0.3
<0.001
พยาบาลวิชาชีพ
2.84
1.8
4.3

mOR**

พฤติกรรมการปองกันโรค
95% CI
p-value
Lower Upper

1
1.77
5.12

0.4
0.5

7.0
51.1

0.41
0.16

1
0.80
2.18

0.2
1.0

2.2
8.8

0.67
0.04

* Multivariable Odds Ratio ภายหลังปรับความแตกตางของเพศ
**Multivariable Odds Ratio ภายหลังปรับความแตกตางของเพศและความรู

วิจารณ
การศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการ
พยาบาลครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูและ
เจตคติเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรม
ปองกันโดยเฉลีย่ อยูใ นระดับทีส่ งู ซึง่ แตกตางจากผลการ
ศึ ก ษาก อ นหน า (8-12) ที่ มี ร ะดั บ ความรู  เจตคติ และ
พฤติกรรมปองกันอยูในระดับสูง

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 28.5
ทราบว า ในประเทศไทยไม มี ย าจํ า เพาะหรื อ วั ค ซี น
ที่มีประสิทธิผลปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไดผลรอยละ 100 และรอยละ 71.5 คิดวาควรจะไดรับ
วัคซีนปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ แตกตาง
จากผลการศึกษาของ Papagiannis D และคณะ(12)
ที่ บุ ค ลากรทางการแพทย ส  ว นใหญ ใ นประเทศกรี ซ
ทราบว า ไม มี ย าจํ า เพาะในการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
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โคโรนา 2019 และมีเพียงรอยละ 43.3 ที่จะเขารับการ
ฉีดวัคซีน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการวิจัยนี้ไดเก็บขอมูล
ชวงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเปนชวงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน
ในประเทศไทย ทําใหบคุ ลากรทางการพยาบาลสวนใหญ
ทราบวามีวคั ซีนแตไมทราบถึงประสิทธิผลในการปองกัน
โรค ซึ่งตางจากการศึกษาของ Papagiannis D และ
คณะ(12) ที่ทําการเก็บขอมูลชวงเดือนกุมภาพันธ 2563
ซึ่งเปนชวงการระบาดระลอกแรก และยังไมมีการศึกษา
เกีย่ วกับวัคซีนอยางแพรหลาย ทัง้ ในดานประสิทธิผลการ
ปองกันและผลขางเคียงจากการฉีดวัคซีนมากเทาใน
ปจจุบัน
สํ า หรั บ ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ
ความรู  แ ละพฤติ ก รรมป อ งกั น โรคของบุ ค ลากร
ทางพยาบาล หากพิจารณาลงไปแลวพบวา ระดับการ
ศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกับตําแหนงงาน กลาวคือ
พยาบาลวิ ช าชี พ ส ว นใหญ จ ะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาตั้ ง แต
ปริญญาตรีขึ้นไป ในขณะที่พนักงานชวยเหลือคนไข
และผูชวยพยาบาลสวนใหญจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี จึงเห็นไดวาเมื่อเปรียบเทียบความรูและ
พฤติ ก รรมป อ งกั น ระหว า งกลุ  ม ผู  ช  ว ยพยาบาลและ
พนักงานชวยเหลือคนไข พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในแบบสอบถามดานความ
รูแ ละเจตคติพบวา มีกลุม ตัวอยางบางสวนไดคะแนนรวม
ความรูหรือเจตคติ 0 คะแนน เนื่องจากแบบสอบถามมี
คําถามเชิงลบอยูดวย ซึ่งหากอานคําถามไมละเอียดอาจ
ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นและตอบผิ ด ได
สําหรับดานพฤติกรรมปองกันพบวา มีกลุมตัวอยาง
เพี ย งร อ ยละ 52.7 ที่ ทํ า การทดสอบการแนบสนิ ท
ของหนากากกับใบหนา (seal check) ทุกครั้งที่มีการ
สวมใสหนากาก N95 ซึง่ หากอางอิงตามคําแนะนําการใช
อุปกรณสว นบุคคลปองกันการติดเชือ้ การทํา seal check
ควรทําทุกครั้งที่มีการสวมใสหนากาก N95 เพื่อลด
ความเสีย่ งของการติดเชือ้ ลง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะบุคลากร
ทางการพยาบาลทํางานในระดับความเสีย่ งตอการสัมผัส
โรคที่แตกตางกัน อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ใชจึง
มีความแตกตางกันดวย บางทานทํางานที่มีความเสี่ยง
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ระดับตํ่าจึงไมคุนชินกับการใสหนากาก N95 ซึ่งทําให
ไมทราบวาตองมีการทํา seal check ทุกครั้ง หรือในบาง
กรณีมีผูปวยฉุกเฉินที่ตองไดรับการดูแลอยางเรงดวน
และอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต บุคลากรจึงมุงเนน
เข า ไปช ว ยเหลื อ ผู  ป  ว ยโดยไม ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง การทํ า
seal check ทุกครั้งที่มีการสวมใสหนากาก N95 ทั้งนี้
คะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมปองกันของกลุมตัวอยาง
อยู  ใ นระดั บ สู ง อาจเป น เพราะการวิ จั ย นี้ ป ระเมิ น
พฤติ ก รรมผ า นแบบสอบถามออนไลน ที่ ผู  ต อบ
แบบสอบถามสามารถเลื อ กตอบได ว  า ปฏิ บั ติ ห รื อ ไม
ซึง่ อาจไมตรงกับความเปนจริงทัง้ หมด ดังนัน้ การประเมิน
พฤติ ก รรมอาจต อ งอาศั ย การสั ง เกตการทํ า งาน
ของบุคลากรมากกวาการประเมินผานแบบสอบถาม
ขอจํากัดของการศึกษานี้ ในสวนเอกสารอางอิง
ที่เปนวรรณกรรมตางประเทศ อาจจะมีบริบทของระบบ
บริการสุขภาพ และการระบาดในแตระลอกแตกตาง
กับประเทศไทย อีกทัง้ วรรณกรรมดังกลาวไดมกี ารศึกษา
คนละชวงเวลากับการศึกษานี้ จึงอาจมีเนื้อหาบางสวน
ที่ไมสามารถเปรียบเทียบกันได

สรุป
บุ ค ลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานีมีความรูและเจตคติเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง และการมีความรูไมเพียงพออาจเปนอุปสรรค
ที่สําคัญสูพฤติกรรมปองกันที่ไมเหมาะสมในอนาคตได
ดังนั้น การใหความรูแกบุคลากรทางการพยาบาลคือ
สิ่งจําเปน เพื่อใหมีความรูและมีเจตคติที่สูงขึ้น นําไปสู
การมีพฤติกรรมปองกันที่ดีขึ้น สําหรับวิธีการใหความรู
อยางมีประสิทธิภาพและการวัดผลพฤติกรรมการปองกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังตองอาศัยการศึกษาใน
อนาคตตอไป
ขอเสนอแนะ
สถานการณการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ทําใหเกิดความไมมั่นคงทางดานสุขภาพของ
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านและประชาชน เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการ
ปองกันโรคเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญในการลดการแพรกระจายเชือ้
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care/g07_ppe_200463.pdf.
ทางการพยาบาล เพือ่ การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตองกอนเผยแพร
องคความรูแกประชาชน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ 8. Wahed WYA, Hefzy EM, Ahmed MI, Hamed
NS. Assessment of knowledge, attitudes, and
ในการปองกันโรคใหเพียงพอตอบุคลากร เนื่องจาก
perception of health care workers regarding
มีโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสโรคไดตลอดเวลา
COVID-19, a cross-sectional study from Egypt.
Journal of community health. 2020;45(6):
เอกสารอางอิง
1242-51.
1. Department of Disease Control. Global situation
[Internet]. 2021 [cited 2021 May 31]. Available 9. Saqlain M, Munir MM, Rehman SU, Gulzar A,
Naz S, Ahmed Z, et al. Knowledge, attitude,
from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
practice and perceived barriers among healthcare
ind_world.php.
workers regarding COVID-19: a cross-sectional
2. Ministry of Public Health. COVID-19 Situation
survey from Pakistan. Journal of Hospital Infection.
Report [Internet]. 2021 [cited 2021 May 31].
2020;105(3):419-23.
Available from: https://ddc.moph.go.th/
viralpneumonia/file/situation/situation 10. Olum R, Chekwech G, Wekha G, Nassozi DR,
Bongomin F. Coronavirus disease-2019:
-no271-300963.pdf.
knowledge, attitude, and practices of health care
3. Department of Disease Control. COVID-19
workers at Makerere University Teaching Hospitals,
Situation Report [Internet]. 2021 [cited 2021
Uganda. Frontiers in public health. 2020;8:181.
May 31]. Available from: https://covid19.ddc.
11. Nwonwu EU, Ossai EN, Umeokonkwo CD,
moph.go.th/th.
Ituma IB. Knowledge and preventive practice to
4. Yamane T. Research Methodology/Sample Size.
COVID-19 among household heads in Enugu
Florida: University Of Florida; 1973.
metropolis South-East Nigeria. The Pan African
5. Department of Disease Control. Spread of infection
Medical Journal. 2020;37(63).
[Internet]. 2020 [cited 2020 Oct 26]. Available
from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ 12. Papagiannis D, Malli F, Raptis DG, Papathanasiou
IV, Fradelos EC, Daniil Z, et al. Assessment of
faq_more.php.
Knowledge, Attitudes, and Practices towards
6. Bloom BS. Taxonomy of educational objectives.
New Coronavirus (SARS-CoV-2) of Health
Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay.
Care Professionals in Greece before the Outbreak
1956;20:24.
Period. International journal of environmental
7. Department of Disease Control. (Personal
research and public health. 2020;17(14):4925.
Protective Equipment, PPE) [Internet]. 2020
[cited 2021 Aug 18]. Available from: https://

21

