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บทคัดยอ
การปองกันการติดเชื้อ มีความสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนใน
ชุมชน แตยังมีผูปฏิบัติการฉุกเฉินจํานวนหนึ่งที่ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการติดเชื้อ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันการติด
เชื้อจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนจังหวัดอางทอง จํานวน 194 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติไคส
แควร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ Independent t - test
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ
63.9) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 3 ใน 5 ดานของการรับรูในความเชื่อดานสุขภาพสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง ประกอบดวยการรับรูความรุนแรงของโรค (รอยละ 53.1) การรับรูอุปสรรค (รอยละ 44.8) และการไดรับ
ขอมูลขาวสาร (รอยละ 57.2) สวนความเชื่อดานสุขภาพที่อยูในระดับสูงมี 2 ดาน คือ การรับรูโอกาสเสี่ยง (รอย
ละ 57.2) และการรับรูประโยชน (รอยละ 51.5) นอกจากนี้ ยังพบวา คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
โดยรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ38.1) และพบวา อาชีพหลักของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p = .011) ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม (p <
.001) และดานการรับรูความรุนแรง (p = .021) มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะใหควรมีการประเมินและเฝาระวังในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน ในเรื่องการปองกันการติดเชื้อ โดยจะตองใหความรู และจัดฝกอบรมเพื่อใหผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนมีความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานของตนเองได
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ABSTRACT
Infection prevention is a crucial function among first responders working in community.
This study aimed to examine associations between health believes and infection prevention behaviors
among 194 first responders in Angthong Province. Data collection was done by using a set of
questionnaire regarding Health Belief Model and infection prevention behaviors. The data was
analyzed by using Chi-square, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Independent
t-test.
Results indicate a moderate level of health believes among most responders (63.9%).
Considering each item, or 3 out of 5 perceived health believes were at moderate level, which were
perceived severity (53.1%), perceived barriers (44.8%), and perceived receiving information (57.2%).
For the high level of health believes, perceived risks was at 57.2%, and perceived benefits was at
51.5%. The overall scores of infection prevention behaviors were at moderate level (38.1%). In
addition, responders’ occupations were found related to infection prevention behaviors, with statistically
significance (p=.011). The overall health believes and perceived severity were found having association
with infection prevention behaviors as well (p < .001 and .021, respectively).
Recommendations from this study are to perform surveillance and monitoring first
responders’ by providing knowledge and training the infection prevention course. Therefore, they could
apply the knowledge into their works.
KEY WORDS : Health belief model / Infection prevention behavior / First responders

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดูแลผูปวยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เปนการชวยเหลือผูเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน ไมวา
จะมีสาเหตุมาจากโรคภัยตางๆจากธรรมชาติ และมนุษยเปนผูกระทําที่มีภาวะคุกคามตอชีวิต อันจะนําไปสูความ
พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต หากไมไดรับการรักษาที่ทันทวงที กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีนโยบายในการ
จัดตั้งระบบบริการการแพทยฉุกเฉินขึ้น เพื่อใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แกประชาชนอยางทั่วถึง
ทันเวลา และถูกตอง จําเปนจะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู และทักษะในการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่อยูใน
พื้นที่ ออกใหบริการดูแลเบื้องตน และนําสงโรงพยาบาล
ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ.1966 ไดมีการจัดการใหเกิดเปน
ระบบการชวยเหลือฉุกเฉินจริงๆ รวมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน เพื่อดูแลผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตาง ๆ โดยมีเปาหมายคือ ใหมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ชวยลดอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต พิ ก าร หรื อ ภาวะแทรกซ อ นต า งๆ นั้ น และได มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ป จ จุ บั น
(Bergeron & Le Baudour, 2005 : 1) สวนในประเทศไทยไดเริ่มมีพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินตั้งแต พ.ศ.
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2551 และกอตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) พรอมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ พ.ศ. 2551-2555 นอกจากนี้ขอมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีหนวยปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนแลวรวมทั้งสิ้น 7,563 หนวย เปนหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง
จํานวน 1,018 หนวย หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับกลาง จํานวน 91 หนวย หนวยปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน จํานวน 1,300 หนวย และหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จํานวน 5,154
หนวย (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ , 2553) มีผูปวยที่จําเปนตองไดรับการบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อ
รักษาชีวิต อวัยวะ หรือการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญประมาณปละ4 ลานครั้ง ในจํานวนนี้มีผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน หากมีระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะชวย
รักษาชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินดังกลาวไดถึงประมาณรอยละ 15-20 หรือประมาณปละ 9,000-12,000 คน แตจาก
การศึกษาของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (2551) พบวาหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินใน
ปจจุบันใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกผูเจ็บปวยฉุกเฉินเพียงรอยละ 8.04 ของจํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่
จําเปนตองไดรับการบริการทั้งหมดเทานั้น
จังหวัดอางทอง ไดเริ่มจัดอบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแต
พ.ศ. 2548 จนถึงป พ.ศ. 2553 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมระบบบริการทั้งหมด จํานวน 64 แหง และ
มีผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนรวม 851 คน จากขอมูลการนําสงผูบาดเจ็บจากการจราจรมายังโรงพยาบาล
จังหวัดอางทอง พบวาชวงวันที่ 21 กันยายน 2552 – 20 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน มีการออกปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน รวม 3,010ครั้ง เปนการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support : ALS )
รอยละ 12.72 , ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS ) รอยละ 24.01 และ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน (First Responder : FR) รอยละ 63.27 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอางทอง , 2553) ผูวิจัยไดศึกษานํารองในกลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ในเขตอําเภอสามโก จังหวัด
อางทอง จํานวน 10 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางตามกรอบ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ จํานวน 7 ขอ พบวา ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงมีผูตอบ 4 คน (รอยละ 40)
เชื่อวาการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง ถาไมมีบาดแผลจะไมเกิดโรค ผูตอบรอยละ 20 ไมแนใจในการใช Mask
ขณะใหบริการจะสามารถปองกันการติดโรคได ดานการรับรูความรุนแรงของโรค มีผูตอบรอยละ 20 ไมแนใจวา
ผูเจ็บปวยไวรัสตับอักเสบอาจทําใหปวยเปนโรคมะเร็งตับและเสียชีวิตจากการติดโรคได ดานการรับรูผลดีที่
ไดรับจากการปฏิบัติตามคําแนะนํา ผูตอบรอยละ 90 เชื่อวาการใสถุงมือยางในการปฏิบัติชวยเหลือผูเจ็บปวย
สามารถปองกันโรคได ดานการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตามคําแนะนํา ผูตอบรอยละ 10 เชื่อวาการใสถุงมือ
ยางในการปฏิบัติทําใหเสียเวลาและสิ้นเปลือง รอยละ 80 บอกวาไมมีงบประมาณในการเตรียมอุปกรณในรถให
พรอม รอยละ 20 รูสึกวาสวมถุงมือยางแลวทํางานไมถนัด/ทํางานลําบาก จากการศึกษาขอมูลนํารองเกี่ยวกับ
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ พบวา ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนยังมีการรับรูเพียงบางสวนเทานั้น จะเห็นได
วาการใหความรูแกกลุมผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนอยางเดียวยังไมเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อ จากขอมูลขางตนและจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไมมีการประเมินเกี่ยวกับการรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค, การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูถึงประโยชน การรับรูตออุปสรรค และการไดรับขอมูล
จากแหลงตางๆเกี่ยวกับการติดเชื้อและการปองกันตนเอง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผูปฏิบัติการ
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ฉุกเฉินเบื้องตน หลังไดรับการอบรมและขึ้นทะเบียนเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนแลว ผูวิจัยในบทบาทของ
พยาบาลสาธารณสุข ปฏิบัติงานหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ทํางานรวมกับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนดังกลาว ไดเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อ จากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จังหวัดอางทอง เพื่อใหผลการวิจัยครั้งนี้ไดเกิด
ประโยชนสําหรับอาสาสมัครผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน และนําไปปรับใชกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉินที่
เพิ่มความปลอดภัยใหแกผูปวยและผูปฏิบัติงานที่เปนอาสาสมัคร โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยเพิ่มความปลอดภัย
ให แ ก ผูรั บ บริก ารมากขึ้ น และเป น แนวทางในการปรับ ปรุงการพัฒ นาการบริก ารงานการแพทยฉุก เฉิน ที่ มี
คุณภาพในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จังหวัดอางทอง
สมมติฐานการวิจัย
1.คุณลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
2.ความเชื่อดานสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน การอบรม ประเภทผูรับบริการ โรค
ประจําตัว และขอมูลสุขภาพดานการติดเชื้อ)
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
ความเชื่อดานสุขภาพ (การรับรูโอกาสเสี่ยง การ
รับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน การรับรู
อุปสรรค การไดรับขอมูลจากแหลงตางๆ)
วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive study) กลุมตัวอยางเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนจังหวัดอางทองที่มีอายุ 20-59 ป ไมจํากัดเพศ ประมาณขนาดตัวอยางจากคาอิทธิพล (Effect size)
ขนาดปานกลางของการวิเคราะหสหสัมพันธ โดยกําหนด Power (1-β) = 0.8, p=0.05, effect size = 0.3 ได
ขนาดตัวอยาง จํานวน 178 คน (Cohen, 1988: 126) และเพื่อปองกันการสูญหายหรือขอมูลไมสมบูรณ จึงเพิ่ม
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ขนาดตัวอยางอีกรอยละ 10 รวมขนาดตัวอยางที่ตองการ เทากับ 196 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified random sampling)
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
1. เปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนจังหวัดอางทอง โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน
2. อายุ 20-59 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
3. ไดรับการอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนป 2553
4. ไดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินจริงในชวงที่เก็บขอมูล
5. สมัครใจเขารวมโครงการวิจัยและตอบแบบสอบถาม
เกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria)
มีการเจ็บปวยที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของประชากรเปนลักษณะขอคําถามใหเลือกตอบ และเติม
ขอมูลขอคําถามแบบปลายเปด มีคําถามรวม 12 ขอ
สวนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน มีขอคําถาม
จํานวน 23 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยรวมมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.81
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถามผูตอบสามารถ
เลือกตอบได 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งประยุกตของ
ลิเคอรท (Likert Scale) โดยมีขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบ ใหเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ตัวเลือก
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
เห็นดวยอยางยิ่ง
5
1
เห็นดวย
4
2
ไมแนใจ
3
3
ไมเห็นดวย
2
4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
5
การแปลผลคะแนนความเชื่อดานสุขภาพของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จากขอมูลในการศึกษา
นี้ ใชเกณฑการแบงกลุมดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
.
จํานวนกลุม
=
114 - 64
3
= 16
ดังนั้นคะแนนแตละระดับเปนดังนี้
คะแนนระหวาง 64 – 80
หมายถึงระดับความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 81 – 97
หมายถึงระดับความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 98 – 114 หมายถึงระดับความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับสูง
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หลังจากการวิเคราะหคะแนนความเชื่อดานสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนความเชื่อ
ดานสุขภาพในระดับสูง และมีกลุมตัวอยางที่มีคะแนนความเชื่อดานสุขภาพในระดับต่ําเปนจํานวนนอย เมื่อวิเคราะห
ความสั มพันธระหว างตัวแปรแบบแผนความเชื่อดานสุ ขภาพกั บพฤติกรรมการปองกั นการติ ดเชื้ อ พบว า ไม มี
ความสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงไดพิจารณาเกณฑในการแบงระดับคะแนนความเชื่อดานสุขภาพใหม ดังนี้
คะแนนความเชื่อดานสุขภาพระดับต่ํา- ระดับปานกลาง
เทากับ ระดับต่ํา
คะแนนความเชื่อดานสุขภาพระดับสูง
เทากับ ระดับสูง
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับโดยรวมมี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71
การตอบแบบสอบถามใหตอบตามสภาพการปฏิบัติจริง โดยแบบสอบถามเปนปรนัยเลือกตอบจาก
ตัวเลือก คือ ปฏิบัติทุกครั้ง/ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติเลย ใหเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก มี
ขอคําถามจํานวน 10 ขอมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตัวเลือก
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
ปฏิบัติทุกครั้ง/ปฏิบัติประจํา
4
1
ปฏิบัติบอยครั้ง
3
2
ปฏิบัติบางครั้ง
2
3
ไมปฏิบัติเลย
1
4
การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จากขอมูล
ในการศึกษานี้ ใชเกณฑการแบงกลุมของ เลวินและรูบิน (Levin & Rubin, 1991) ดังนี้
อันตรภาคชั้น
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
.
จํานวนกลุม
=
39 - 16
.
3
= 7
ดังนั้นคะแนนแตละระดับเปนดังนี้
คะแนนระหวาง 16 – 23 หมายถึงระดับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยูในระดับต่ํา
คะแนนระหวาง 24 – 31 หมายถึงระดับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยูในระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 32 – 39 หมายถึงระดับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยูในระดับสูง
หลังจากการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อในระดับสูง และมีกลุมตัวอยางที่มีคะแนนพฤติกรรมการปองกันการติด
เชื้อในระดับนอยมาก เมื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อ พบวา ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไดมีการพิจารณาเกณฑในการแบง
ระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อใหม เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อระดับต่ํา- ระดับปานกลาง
เทากับ ระดับต่ํา
คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อระดับสูง
เทากับ ระดับสูง
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพดานการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานและการสัมผัส
สารคัดหลั่งหรือเลือด ลักษณะคําถามใหเลือกตอบ มี หรือไมมี มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ

7
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลไดดําเนินการหลังจากโครงรางการวิจัยผานคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เลขที่ MUPH 2011-117
โดยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทองที่กลุมตัวอยางสังกัดอยู เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขอความรวมมือใน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พร อ มทั้ ง ส ง แบบสอบถามให กั บ หั ว หน า งานอุ บั ติ เ หตุ -ฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลทุ ก
โรงพยาบาล เพื่อทําการแจกใหกับผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยความสมัครใจยินดีตอบ
แบบสอบถาม โดยสงแบบสอบถามดวยตนเองและรอรับแบบสอบถามกลับจากหัวหนางานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หลังจากสง 2 สัปดาห สําหรับแบบสอบถามที่ยังไมสมบูรณ ผูวิจัยไดทําการติดตอรับจากกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 220 ฉบับ ไดรับคืน 210 ฉบับ (รอยละ 95.45) ผูวิจัยตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามตามเกณฑคัดเขา สรุปขอมูลจาก
แบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 194 ฉบับ (รอยละ 88.18)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป กําหนดระดับความมีนัยสําคัญเทากับ 0.05
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ขอมูลการเจ็บปวย ความเชื่อดานสุขภาพของผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตนและพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ ผูวิจัยใชสถิติพรรณนา นําเสนอในรูปแบบของ จํานวน
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย
สวนการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ความเชื่อดาน
สุขภาพของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน กับตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ โดยสถิติไคส
แคว (Chi-Square Test) คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation) และใชสถิติ Independent t-test
ผลการวิจัย
1. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.8 อายุอยูในชวง 30 - 39 ป รอยละ 36.1 อายุมาก
ที่สุด 59 ป นอยที่สุด 20 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 35.27 ป มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 62.9 รองลงมาเปนโสด รอยละ
35.1 มีอาชีพรับจาง รอยละ 48.5 รายไดสวนใหญอยูในชวง 5,000-10,000 บาทตอเดือน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
7,211.28 บาท อายุงานดานการแพทยฉุกเฉิน3 ปขึ้นไป รอยละ 40.2 ลักษณะของการใหบริการดานการแพทย
ฉุกเฉินสวนใหญจะเปนประเภทอุบัติเหตุ รอยละ 89.7 กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 93.8
สําหรับผูที่มีโรคประจําตัว พบวา เปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมา เบาหวาน( รอยละ 4.1 , 1.5
ตามลําดับ) การเจ็บปวยหรือการไดรับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินพบวา สวนใหญเกิดจาก
อุบัติเหตุ ไดแก สุนัขกัด (รอยละ 40.0) และ ขับรถยนตตกคลองชลประทาน , สังกะสีบาด , ตะปูตําเทา เทากัน
คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ การไดรับการฝกอบรมของกลุมตัวอยาง พบวา การอบรมในเรื่องตางๆไมเทากัน
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เรื่องที่ไดรับการอบรมมากที่สุด คือ การปฐมพยาบาลเบื้องตน รอยละ 91.2 รองลงมา คือ การเคลื่อนยายผูปวย
และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน(รอยละ 89.7 และ 88.7 ตามลําดับ)
สุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา ในระยะ 1-2 สัปดาหกอนตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะไมมี
อาการ (รอยละ 83.5) สวนที่มีอาการจะมีปวดเมื่อยตามตัว ,ไข ปวดศีรษะ และออนเพลีย เมื่อยลา (รอยละ 8.2 ,
7.7 และ 7.7 ตามลําดับ) สวนการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมา พบวา มีอาการเจ็บปวยมักจะปวดเมื่อยตาม
ตัว ,มีน้ํามูกใส และมีไข ปวดศีรษะ (รอยละ 9.3 , 8.2 และ 7.7 ตามลําดับ) ซึ่งมีสาเหตุจากไขหวัด และยังพบอีก
วาโรคที่ปวยถึงแมจะมีจํานวนไมมากนักแตควรเฝาระวัง ไดแกอาการมีไขตอนบายๆ , เริม งูสวัด ไฟลามทุง
สุกใส และ อาการถายเหลวมากกวา 3 ครั้ง
2. ความเชื่อดานสุขภาพของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
ความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง(⎯x = 88.63 ,
S.D. = 8.94) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 3 ใน 5 ดานของการรับรูในความเชื่อดานสุขภาพสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ประกอบดวยการรับรูความรุนแรงของโรค (รอยละ 53.1) การรับรูอุปสรรค (รอยละ 44.8) และ
การไดรับขอมูลขาวสาร (รอยละ57.2) สวนความเชื่อดานสุขภาพที่อยูในระดับสูงมี 2 ดาน คือ การรับรูโอกาส
เสี่ยง (รอยละ 57.2) และการรับรูประโยชน (รอยละ 51.5)
3. พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติด
เชื้อ โดยรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ38.1) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับสูง
เกือบทั้งหมดมีเพียงบางสวนที่มีพฤติกรรมระดับปานกลาง ไดแก ในกรณีที่เปนความเรงดวนใหบริการทันที
ถึงแมไมไดสวมอุปกรณปองกัน (⎯x =2.54 , S.D. = 1.03)
4.
ความสัม พั น ธร ะหวา งข อ มูล คุ ณ ลัก ษณะส ว นบุค คล ความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพ กั บ
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
4.1 อาชีพหลักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสวนใหญมีอาชีพรับจาง (รอยละ 48.5) ปจจัยสวนบุคคลอื่นๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา
รายได อายุการปฏิบัติงาน การศึกษาอบรม การปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน ประเภท
ผูรับบริการ โรคประจําตัว และขอมูลสุขภาพดานการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานและการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือ
เลือด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05
4.2 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพระหวางกลุมที่ไดรับการอบรมครบ
ตามหลั ก สู ต รผู ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต น และกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การอบรมไม ค รบตามหลั ก สู ต ร โดยใช ส ถิ ติ
Independent t-test พบวา ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม การรับรูโอกาสเสี่ยง และการรับรูความรุนแรง ในกลุม
ตัวอยางที่ไดรับการอบรมครบตามหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการอบรมไมครบตามหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ ระหวางกลุมที่ไดรับการอบรมครบตามหลักสูตร
และกลุมที่ไดรับการอบรมไมครบตามหลักสูตร (n=194)
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ความเชื่อดานสุขภาพ

อบรมครบ (n=148)

อบรมไมครบ (n=46)

t

p-value

⎯x
76.3

S.D.
8.6

⎯x
70.8

S.D.
6.6

4.6

< .001

ดานการรับรูโอกาสเสี่ยง

22.0

2.9

19.7

2.6

4.9

< .001

ดานการรับรูความรุนแรง

19.2

3.4

17.1

2.9

3.7

< .001

ดานการรับรูประโยชน

18.3

1.8

17.8

2.1

1.5

.129

ดานการรับรูอุปสรรค

13.4

4.6

14.2

4.7

-.9

.322

ดานการไดรับขอมูลขาวสาร

16.9

2.4

16.3

2.5

1.4

.164

โดยรวม

4.3 ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม และดานการรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ดานการรับรูถึง
ประโยชน ดานการรับรูอุปสรรค และดานการไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้ออยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง
โดยรวมและรายดาน
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
ความเชื่อดานสุขภาพ

ระดับต่ํา
จํานวน รอยละ

ระดับสูง
จํานวน รอยละ

χ2

p-value

โดยรวม
ระดับต่ํา
ระดับสูง

51
24

31.5
75.0

111
8

68.5 21.341
25.0

ระดับต่ํา

28

33.7

55

66.3

ระดับสูง

47

42.3

64

57.7

45

33.3

90

66.7

30

50.8

29

49.2

ระดับต่ํา

33

35.1

61

64.9

ระดับสูง

42

42.0

58

58.0

< .001

ดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง

ดานการรับรูความรุนแรง
ระดับต่ํา
ระดับสูง

1.484

.223

5.311

.021

.971

.324

ดานการรับรูถึงประโยชน
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ดานการรับรูตออุปสรรค
ระดับต่ํา

60

37.0

102

63.0

15

46.9

17

53.1

ระดับต่ํา

46

36.5

80

63.5

ระดับสูง

29

42.6

39

57.4

ระดับสูง

1.091

.296

.702

.402

ดานการไดรับขอมูลขาวสาร

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยางโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 63.9 ) นอกจากนี้ยังพบวามีกลุมตัวอยาง
ที่มีความเชื่อดานสุขภาพในระดับต่ํา จํานวน 38 คน (รอยละ 19.6) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 3 ใน 5 ดานของการ
รับรูในความเชื่อดานสุขภาพสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวยการรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อ (รอยละ 53.1) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคจากการติดเชื้อ (รอยละ 44.8) และการไดรับ
ขอมูลจากแหลงตางๆเกี่ยวกับการติดเชื้อและการปองกันที่ทําใหทานเกิดความตองการในการปองกันตนเอง (รอยละ
57.2) สวนความเชื่อดานสุขภาพที่อยูในระดับสูงมี 2 ดาน คือ การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคจากการติดเชื้อ
(รอยละ 57.2) และการรับรูถงึ ประโยชนของการใชอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันโรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อ (รอยละ 51.5) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความเชื่อดานสุขภาพในระดับปานกลางถึงระดับดี สอดคลอง
จากที่กลุมตัวอยาง มีคะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ38.1) อธิบายได
วาการที่กลุมตัวอยาง มีความเชื่อดานสุขภาพที่ดีสงผลใหพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อในการปฏิบัติงานของผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนอยูในระดับดีดวย
ดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับการศึกษาของอุมาพร ปุญญโสพรรณ และคณะ (2553) ที่ศึกษาการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคล โดยบุคคลที่มีการศึกษา
สูงมีการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคหรือการสงเสริมสุขภาพมากกวาผูที่จบการศึกษาระดับต่ํา
ดานการรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับการศึกษาของรุจิรา อักษร และคณะ (2550) ที่ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับ
มะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา การรับรูความรุนแรงของมะเร็งตับไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค ถึงแมวาคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของมะเร็งตับอยูในระดับคอนขางสูง
ดานการรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้ออยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอร
(Becker , 1974 อางถึงใน รุจิรา อักษร และคณะ ,2550:139) ที่อธิบายวาบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมในการปองกันโรค เมื่อรับรู
ถึงประโยชนที่จะไดรับ ดังนั้นจึงทําใหคะแนนการรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง
อยูในระดับสูงดวย
ดานการรับรูตออุปสรรคของการปองกันโรคจากการติดเชื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้ออยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของชื่นฤทัย กาญจนจิตรา และคณะ ( 2547
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อางในรุจิรา อักษร และคณะ ,2550 ) ที่พบวาการไดรับการสนับสนุนดานตางๆจากบุคคลใกลชิด กลุมเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ
เชน แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ถือวาเปนสิ่งสนับสนุนที่ดีในดานการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการไดรับขอมูลจากแหลงตางๆเกี่ยวกับการติดเชื้อและการปองกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้ออยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับการศึกษาของรุจิรา อักษร และคณะ (2550)
ที่ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา การ
ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงอื่น การไดรับความรูจากการรณรงคเรื่องการรับประทานอาหารใหปลอดภัยจากมะเร็ง และการไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป เปนการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเปนแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางมีการบริโภคที่ลดความเสี่ยง
ตอการเกิดมะเร็งตับ
2. พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโดยรวม
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ38.1) และจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพระหวางกลุม
ที่ไดรับการอบรมครบตามหลักสูตรผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน และกลุมที่ไดรับการอบรมไมครบตามหลักสูตร
โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม การรับรูโอกาสเสี่ยง และการรับรูความ
รุนแรง ในกลุมตัวอยางที่ไดรับการอบรมครบตามหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับการอบรมไมครบ
ตามหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อที่
เหมาะสมในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากกลุมตัวอยาง มีความรูหรือไดรับการอบรมเรื่องการปองกันการติดเชื้อ เพียงรอยละ 16
และวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันตนเองอยางถูกตองแตไมครบทุกคน สอดคลองกับการศึกษาของคริสติน (2005 อางถึงใน รุจิรา
อักษร และคณะ ,2550) พบวา การไดรับความรูจากบุคลากรทางการแพทยสงเสริมการเขารับการตรวจหามะเร็งลําไสใหญใน
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตอการเปนมะเร็งลําไสใหญ จํานวน 102 คน และความรูเปนปจจัยสงเสริมใหกลุมตัวอยางรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค และเมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับสูงเกือบทั้งหมดมีเพียงบางสวนที่มีพฤติกรรมระดับ
ปานกลาง เชน ในกรณีที่เปนความเรงดวนใหบริการทันที ถึงแมไมไดสวมอุปกรณปองกัน รอยละ 42.8
3. ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง พบวา
ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) และ
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพรายดานกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของกลุมตัวอยาง
โดยสถิติไคสแคว (Chi-Square test) พบวา ดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง ดานการรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรคที่เกิดจาก
การติดเชื้อ ดานการรับรูตออุปสรรคของการปองกันโรคจากการติดเชื้อ ดานการไดรับขอมูลจากแหลงตางๆเกี่ยวกับการติด
เชื้อและการปองกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ อธิบายไดวา การรับรูถึงโอกาสเสี่ยง การรับรูถึง
ประโยชนของการปองกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ การรับรูตออุปสรรคของการปองกันโรคจากการติดเชื้อ การไดรับขอมูล
จากแหล งต างๆเกี่ ยวกั บการติ ดเชื้ อและการป องกั น ไม สามารถนํ ามาอธิ บายพฤติ กรรมการป องกั นการติ ดเชื้ อของผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนได สวนดานการรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .021) อธิบายไดวาเมื่อบุคคลมีการรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานมากขึ้นจะ
มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อที่ดี สอดคลองกับกรอบแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพของBecker (1974 อางถึงใน รุจิรา
อักษร และคณะ , 2550 ) ที่กลาววา หากบุคคลรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและเชื่อวาโรคที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง
และสงผลกระทบตอชีวิต สถานภาพทางสังคม จะสงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนโดยรวมสวนใหญมีการรับรูในระดับต่ํา อาจเนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูเปนงานที่มีความเรงดวน สอดคลองกับ
งานวิจัยของวิมนต วันยะนาพร(2541) ที่กลาววาการปฏิบัติงาน บางครั้งตองทํางานเรงรีบ และทํางานเกี่ยวของกับชีวิต
มนุษย โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตยิ่งตองทํางานแขงกับเวลาเพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวย ทําใหบางครั้งลืมคํานึงถึงอุบัติเหตุที่จะ

12
เกิดขึ้นกับตนเอง สวนใหญเปนงานดานอุบัติเหตุ อีกทั้งหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยูใหความสําคัญตองานการแพทยฉุกเฉิน
นอยมาก จึงไมคอยสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนซึ่งเปนปจจัยกระตุนการปฏิบัติ (Cues to action) และ
โดยพื้นฐานของบุคคลกลุมนี้มาจากอาสาสมัครกูภัย มีจิตอาสาโดยไมคอยคํานึงถึงอันตรายตอตนเอง ดังนั้นความเชื่อดาน
สุขภาพจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนไดบางดานเทานั้น และผลที่
ไดจากการศึกษาเปนเพียงขอมูลที่ไดจากการรับรูของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนเพียงอยางเดียว โดยไมไดมีการประเมิน
จากหนวยงานหลายๆดาน เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรกลุมนี้ตองไดรับการอบรมกอนการปฏิบัติงาน บางคน
อบรมไมครบหลักสูตร จึงทําใหไมตระหนักตอความเสี่ยงในการเกิดโรค และการที่คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันการติด
เชื้อมีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง
มีภาวะเสี่ยงหรือประสบการณในการที่ไดพบเห็นผูเจ็บปวยเกิดการติดเชื้อในสถานบริการที่สงตอ พรอมกับการไดรับ
คําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุขอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองสงเสริมความตระหนักของผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินดานผลดีจากการปองกันการติดเชื้อ เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสมตอไป
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. ดานบริหาร
1.1 ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานการแพทยฉุกเฉิน สามารถนําเครื่องมือนี้ใชในการประเมิน
ความเชื่อดานสุขภาพ เพื่อจัดบริการสนับสนุนใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
1.2 การประเมินความเสี่ยงในการทํางานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จากการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอทุกป รวมถึงการสนับสนุนขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการทบทวนมาตรการปองกันความ
เสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันใหดียิ่งขึ้น
2. ดานการบริการ
2.1 ในบทบาทของพยาบาล ควรตระหนั กถึ งลั กษณะงานที่ มี ความเร งด วนฉุกเฉิ น โดยนํ า
กระบวนการพยาบาลมาใชในการปองกันและสงเสริม ควรมีการจัดระบบการปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานที่สามารถ
นําไปปฏิบัติและประเมินผลได มีการนิเทศงานอยางสม่ําเสมอและสรางสรรค มีการเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งผูบริหารจะตองทําใหผูปฏิบัติงานทราบถึงประสิทธิผล หรือผลลัพธที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสงผลให
ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางปลอดภัย
2.2 การจัดฝกอบรมที่จําเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหครบตามหลักสูตร ความเชื่อดานสุขภาพ และ
การปองกันการติดเชื้อ รวมถึงการเฝาระวังทางสุขภาพ ซึ่งจะชวยใหทั้งผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนและผูปวยปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ดานวิชาการ
ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําขอมูลดังกลาวจัดอบรม และใหความรู แกผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนในเรื่อง พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อและความเชื่อดานสุขภาพ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้ งนี้เปนเพียงการศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ อดานสุ ขภาพกั บพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อ จากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวัดที่ผลลัพธ คือวัด
ที่สุขภาพของผูปวยและผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนโดยตรง
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2. ควรมี การนํ าผลการศึ กษาครั้ งนี้ นํ าไปจั ดเป นโปรแกรม เพื่ อลดความไม ปลอดภั ยของผู ปวยและผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนทั้งในและนอกโรงพยาบาลตอไป
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