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บทคัดย่อ

โรงพยาบาลเป็ น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย
ทุกประเภท และเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลายชนิดที่
สามารถแพร่กระจายไปสู่คนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอาจมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ จากการทำางาน การศึกษาภาคตัดขวางนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินการรับรูน้ โยบาย และการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ มาตรฐาน
และวิเคราะห์ป˜จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกันการติดเชือ้ มาตรฐานของบุคลากร
ที่ให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประจำา
จังหวัดแห่งหนึ่ง จำานวน 214 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะประชากรสังคม ประวัติ
สุขภาพส่วนบุคคล การรับรู้นโยบาย และการปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา χ2-test และ Pearson’s
correlation coeﬃcient ที่ระดับ α = 0.05 ผลการ
ศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 87.9 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.4 เป็นพยาบาล ร้อยละ 27.1 เป็นผู้ช่วย
พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ กว่าร้อยละ 30.4

มีโรคประจำาตัว คะแนนเฉลีย่ การรับรูน้ โยบายป้องกัน
การติดเชือ้ เท่ากับ 8.7±2.4 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
จัดอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตามหลัก
การป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานเท่ากับ 19.7±7.9
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) จัดอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อวิเคราะห์ป˜จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานระดับสูง
พบว่า แผนกที่ปฏิบัติงาน และระดับคะแนนการรับ
รู้นโยบายการป้องกันการติดเชื้อ มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน
ในระดับสูงอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิต,ิ p<0.001 และ
p = 0.001 ตามลำาดับ และเมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการรับรูน้ โยบายกับคะแนนการปฏิบตั ิ
ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน พบว่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ,
r = 0.51, p<0.001
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: การรับรูน้ โยบาย, การปฏิบตั ติ ามหลักการ
ป้องกันการติดเชือ้ มาตรฐาน, บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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โรงพยาบาลเป็ น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย
ทุกประเภททัง้ ผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ โรคไม่ตดิ ต่อ หรือโรค
เรื้อรัง และผู้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลายชนิดที่สามารถแพร่
กระจายจากคนสูค่ น หรือจากสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล
สู่คน1 ดังนั้นบุคลากรที่ทำางานในโรงพยาบาลอาจมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดป˜ญหาด้านสุขภาพ และความ
ปลอดภัยจากการสัมผัสอันตรายจากการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่แพร่ผ่านเลือด เช่น
ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ไวรัสตับอักเสบ«ี (HCV)
และเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)2 «ึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อาจเกิดจากเข็มทิม่ ตำา หรือของมีคมทีเ่ ป„อœ นเลือดผูป้ ว่ ย
ติดเชื้อบาด หรือผ่านการติดต่อทางตา จมูก ปาก3,4
สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ในปี ค.ศ.2003 ทีพ่ บว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากเข็มทิ่มตำา หรือของมีคมบาด
มีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในช่วงร้อยละ
6-30 ไวรัสตับอักเสบ«ีร้อยละ 1.8 และการติดเชื้อ
เอชไอวีรอ้ ยละ 0.35 นอกจากนีอ้ าจส่งผลต่อการติดเชือ้
ทีแ่ พร่ผา่ นอากาศ หรือละออง½อยโดยเฉพาะอย่างยิง่
วัณโรคปอด หัด ไข้อีสุกอีใส และไข้หวัดใหญ่6
ในปี ค.ศ.1994 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control)
ได้ มี ก ารเผยแพร่ แ นวทางการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
โดยใช้หลักการป้องกันแบบมาตรฐาน (Standard
precautions) และการป้องกันการติดเชือ้ แบบครอบ
จักรวาล (Universal precautions)7 เพื่อลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อที่ส่งผ่านเชื้อจุลินทรีย์จากทั้งที่ทราบ
แหล่ ง ที่ ม าและไม่ ท ราบแหล่ ง ที่ ม าของเชื้ อ ก่ อโรค
ในโรงพยาบาล ดังนัน้ บุคลากรทีท่ าำ งานในโรงพยาบาล
ควรได้รับการ½ƒกทักษะอย่างสม่ำาเสมอ8

โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดประมาณ 600 เตียง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,500 รายต่อวัน และผู้ป่วยใน
375 รายต่อวัน จำานวนผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานข้ามชาติ«ึ่งมีความชุกของวัณโรค มาลาเรีย
โรคหัดสูง และโรคอืน่ ๆ9 โอกาสทีบ่ คุ ลากรทางการแพทย์
ทีใ่ ห้บริการตรวจคัดกรอง ตรวจรักษา และการพยาบาล
ดูแลผูป้ ว่ ยจะสัมผัสโรคค่อนข้างสูง ดังนัน้ การศึกษานี้
จึงมุ่งศึกษาเพื่อประเมินการรับรู้นโยบายการป้องกัน
การติดเชื้อ และการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการ
ติดเชือ้ มาตรฐานจากการให้บริการ และวิเคราะห์ปจ˜ จัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
การติดเชื้อมาตรฐานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การควบคุมป้องกันการติดเชือ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำางาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินการรับรู้นโยบายการป้องกันการ
ติดเชื้อ การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ
และวิเคราะห์ปจ˜ จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ าม
หลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานของบุคลากร
ที่ให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาเชิ ง สำ า รวจแบบภาคตั ด ขวาง
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลสมุ ท รสาครที่ ต้ อ งสั ม ผั ส กั บ ผู้ ป่ ว ย
เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล/
ผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้ เป็นต้น และบุคลากรทีม่ กี ารสัมผัส
สารคัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ยหรือขยะติดเชือ้ เช่น นักเทคนิค
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และคนงาน
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ในแผนกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จำานวน 214 คน
ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี โดย
ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน คำานวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตร
n =

NZα/2PQ
2
d (N − 1) + Z2

PQ
1700(1.962)(0.81(0.19)
n =
0.052(1700 − 1) + 1.962(0.81)(0.19)
α/2

= 207 คน
= 1.96 ∝ = 0.05
1 − P d = 0.05
จำานวนตัวอย่าง
จำานวนบุคลากรทั้งหมดประมาณ 1,700
สั ด ส่ ว นโดยเฉลี่ ย ของบุ ค ลากรที่ มี ก าร
ล้ า งมื อ ทั น ที ห ลั ง สั ม ผั ส เลื อ ดหรื อ สาร
คัดหลั่งจากรายงาน การศึกษาก่อนหน้า
ร้อยละ 81 (เนื่องจากการล้างมือเป็น
พฤติกรรมทีม่ คี วามสำาคัญต่อการติดเชือ้ )
ดังนั้น P = 0.8110
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่ เลือก
ตั ว อย่ า งตามสั ด ส่ ว นของบุ ค ลากรในแต่ ล ะแผนก
หรือหอผูป้ ว่ ย โดยสุม่ เลือกจาก 10 แผนกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสผู้ป่วย
หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือขยะติดเชื้อ บุคลากร
ทุกคนที่สุ่มเลือกเข้ารับการศึกษาจะเข้าด้วยความ
สมัครใจและยินยอมลงนามตนก่อนเข้าการศึกษาครัง้ นี้

เมื่อ Zα/2
Q=
n =
N=
P=

เครื่องมือในการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
ชนิดตอบด้วยตนเอง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ลักษณะประชากรสังคมและอาชีพ จำานวน 9 ข้อ

มีลกั ษณะให้เลือกตอบ และเติมข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบายการควบคุมการติดเชื้อ
จำานวน 10 ข้อ มีลักษณะให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก
คือ รับรู้ และไม่รับรู้ ถ้าตอบรับรู้ ได้ 1 คะแนน
ตอบไม่รับรู้ได้ 0 คะแนน ในการแปลผลบุคลากร
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็มแสดงว่า มีการรับรูน้ โยบายอยูใ่ นระดับสูง
คะแนนร้อยละ 60-79 มีการรับรูน้ โยบายอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการ
รับรู้นโยบายอยู่ในระดับต่ำา เป็นไปตามแนวทางของ
Bloom11 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
การติดเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard precaution
practices) «ึง่ รวมการป้องกันการติดเชือ้ แบบครอบ
จักรวาล (Universal precautions) จำานวน 15 ข้อ
มีลักษณะเป็นมาตรการประเมิน 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ
สม่ำาเสมอ ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ การให้
คะแนน “ปฏิบัติสม่ำาเสมอ” ได้ 2 คะแนน “ปฏิบัติ
บางครั้ง” ได้ 1 และ “ไม่เคยปฏิบัติ” ได้ 0 คะแนน
ตามลำาดับ ในการแปลผลบุคลากรที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 60-79 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง และน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับต่ำา ทั้งนี้การแปลผลระดับคะแนน ได้ดัดแปลง
จากแนวคิดของ Bloom11
การศึกษานีผ้ า่ นการพิจารณาการวิจยั ในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
MUPH 2014-209
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย สำาหรับสถิติวิเคราะห์ใช้สถิติไคสแควร์
และ Pearson’s correlation coeﬃcient กำาหนด
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ ∝ = 0.05
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาลจำานวน
214 คน พบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.9 อายุเฉลีย่
37.7±10.1 ปี ร้อยละ 59.9 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขน้ึ ไป มีรายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดือน
โดยเฉลี่ย 20,652.1 บาทต่อเดือน (Table 1)
ร้อยละ 51.4 เป็นพยาบาล ร้อยละ 32.7 ปฏิบัติงาน
ในแผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 57.5 มีการเปลี่ยนช่วง

เวลาการทำางาน ร้อยละ 76.6 มีการสัมผัสกับผู้ป่วย
มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ย
10.4±4.2 ชั่วโมงต่อวัน (Table 2) สำาหรับประวัติ
สุขภาพบุคคล พบว่าร้อยละ 30.4 มีโรคประจำาตัว
«ึ่งอาการที่พบมากที่สุด คือ ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ (ร้อยละ 41.2) นอกจากนี้ ร้อยละ 18.7
มี ป ระวั ติ ค รอบครั ว เป็ นโรคภู มิ แ พ้ หรื อ หอบหื ด
(Table 3)

Table 1 Socio-demographic Characteristics among Studied Hospital Personnel. (n = 214)
Socio-demographic characteristics
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Sex
Female
Male
Age (years)
≤ 20
21-40
41-60
(Mean±S.D = 37.7±10.1, Min = 19, Max = 60)
Educational level
primary school
high school
Diploma/high vocational certificate
Less than bachelor’s degree
Income/month(baht)
< 15,000
15,001-30,000
> 30,000
No answer
(Mean±S.D = 20,652.1±10,865.8, Min = 8,000, Max = 60,000)

No.

%

188
26

87.9
12.1

2
137
75

0.9
64.1
35.0

6
66
14
128

2.8
30.8
6.5
59.9

69
88
32
25

32.2
41.1
15.0
11.7
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Table 2 Occupational Characteristics and Contact Duration with Patients and/or Patient’s
Body Fluids among Studied Personnel. (n = 214)
Occupational characteristics and contact duration
with patients and/or patient’s body fluids
Type of personnel
Physician or Dentist
Nurse
Nurse aid
Medical Technologist and Laboratory assistant
Laundry worker
Working departments or units
Outpatient department
Internal medicine department
Postnatal department
Surgery department
Intensive care units
Hospital laboratories units
Laundry units
Work rotation
Yes
No
Contact duration with patients and/or patient’s body fluids
Exposure time < 8 hrs.
Exposure time ≥ 8 hrs.
(Mean±S.D = 10.4±4.2, Min = 1, Max = 17)

No.

%

4
110
58
13
29

1.9
51.4
27.1
6.0
13.6

70
44
20
21
36
13
10

32.7
20.6
9.3
9.8
16.8
6.1
4.7

123
91

57.5
42.5

50
164

23.4
76.6

7
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Table 3 Personal Health Histories and Family Health Histories among Studied Personnel.
(n = 214)
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Personal health history and family health history
Personal health history: Underlying diseases
Yes
No
Family health history : Underlying diseases
Yes
No
Characteristics of personal health history as
underlying diseases (n = 65)
Respiratory disorders
Brain disorders
Cardiovascular disorders
Metabolic disorders
Gastrointestinal disorders
Eye/neck/muscle/back/writ disorders
Blood and lymphatic system disorders
Skeletal disorders
Autoimmune disorders
Characteristics of family health history as underlying
diseases (n = 60)
Allergy or asthma
Hypertension
Hepatitis
TB
Diabetes

No.

%

65
149

30.4
69.6

60
154

28.0
72.0

25
12
9
7
5
3
2
1
1

38.5
18.5
13.8
10.8
7.7
4.6
3.1
1.5
1.5

41
8
5
4
2

68.4
13.3
8.3
6.7
3.3

ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃ ©ºÑº¾ÔàÈÉ

การประเมิ น การรั บ รู้ นโยบายการป้ อ งกั น
การติดเชื้อพบว่า ร้อยละ 91.2 มีการรับรู้นโยบาย
ในเรือ่ งของการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันทีเ่ หมาะสมเมือ่ ต้อง
สัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่ สำาหรับการรับรูน้ โยบาย
ที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อย คือ การมีคู่มือดูแล

ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 21 มีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้นโยบายการป้องกันการติดเชื้อ 8.7 ±2.4
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน «ึ่งจัดอยู่ใน
ระดับสูง (Table 4)

Table 4 Infection Prevention Policy Perception among Studied Personnel. (n=214)
Infection prevention policy perception

Yes
No.
193
200

1. Having the policy of standard precaution
2. Having the policy of appropriate personnel
protective equipment, when exposed blood
and secretions
3. Having a protocol for standard precaution 167
divided by items such as hand hygiene, gloves,
make, eye protection or face shield, aprons,
patient-care equipment
4. Having infection control guidelines
193
5. Having a plan for training standard precaution 185
6. Having personal protective equipments (PPE) 193
7. Having work instructions for needle sticks and 181
sharp injuries, and accidents from working
8. Having a handbook of emergency care
190
9. Having work instructions for preventing blood 169
or body ﬂuids exposure
10. Having trained about prevention of injuries
192
Full score = 10 Mean±S.D = 8.7±2.4±1.5, Min
Remarks: Good perception (8.0-10.0 scores)
Fair perception (6.0-7.9 scores)
Poor perception (0-5.9 scores)

180 (84.1%)
13 (6.1%)
21 (9.8%)

No
%
90.2
93.5

No.
21
14

%
9.8
6.5

78.0

47

22.0

90.2
86.4
91.2
84.6

21
29
21
33

9.8
13.6
9.8
15.4

88.8
79.0

24
45

11.2
21.0

89.7
22
= 0, Max = 10

10.3
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การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
มาตรฐานจากการให้บริการผู้ป่วยพบว่า ร้อยละ 87
มี ก ารสวมถุ ง มื อ เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ สารคั ด หลั่ ง เลื อ ด
หรือวัสดุติดเชื้ออย่างสม่ำาเสมอ ร้อยละ 84.6 มีการ
ล้ า งมื อ ก่ อ นและหลั ง การสั ม ผั ส กั บ ผู้ ป่ ว ยโดยตรง
หรือก่อนและหลังการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง และ
วัสดุปนเป„œอนอย่างสม่ำาเสมอ ร้อยละ 80.4 มีการ
ทำาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ และ¦่าเชื้อ
ก่อนนำามาใช้ทกุ ครัง้ และร้อยละ 81.1 มีการทิง้ ผ้ากอ«
ที่ปนเป„œอนเลือด สำาลี และผ้าลงในถังขยะติดเชื้อ
อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนการปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
การติ ด เชื้ อ มาตรฐานที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สม่ำาเสมอน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ การไม่สวมปลอก
เข็มกลับ และทิ้งลงในภาชนะพิเศษ การสวมใส่
ผ้ า กั น เป„œ อ นในขณะปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ สั ม ผั ส เลื อ ด

หรือสารคัดหลั่ง การสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งในการดูดเสมหะ หรือ
การใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย การสวมหน้ากาก
ชนิดธรรมดาในขณะดูแลผูป้ ว่ ยไข้หวัดใหญ่และผูป้ ว่ ย
หัดเยอรมัน การสวมหน้ากากชนิดธรรมดา แว่นตา
เพื่อปกป้องเยื่อบุตาจมูก และปากในการปฏิบัติที่เกิด
การกระเด็นหรือกระจายของเลือด และของเหลว
ในร่างกาย/สารคัดหลัง่ การสวมถุงมือในการเจาะเลือด
หรื อให้ ข องเหลว/เลื อ ดทางหลอดเลื อ ดดำ า ทุ ก ครั้ ง
เป็นต้น เมื่อประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 19.7±7.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
«ึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง (Table 5)

Table 5 Standard Precaution Practices among Studied Personnel. (n = 214)
Standard precaution practices
1. Hand-washing before and after removing
gloves
2. Hand-washing before practice and after
contacting with patients, blood, body ﬂuids
or contaminated materials
3. Wearing disposable gloves when contacting
with blood/ body ﬂuids or potentially infectious
materials
4. Wearing disposable gloves when blood
puncture or giving intravenous ﬂuid/blood
5. Wearing sterile gloves when providing sterile
technique or contacting sterile zone

Regular Sometimes Never
No. % No. No. % No.
169 79.0 37 17.3 8 3.7
181 84.6

22

10.3

11

5.1

186 87.0

20

9.3

8

3.7

79

36.9

82

38.3

53

24.8

127 59.3

28

13.1

59

27.6
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Table 5 Standard Precaution Practices among Studied Personnel. (n = 214) (cont.)
Standard precaution practices

Regular Sometimes Never
No. % No. No. % No.
86 40.2 55 25.7 73 34.1

6. Wearing disposable gloves, surgical mask,
goggle and other PPE for patient breath
assistance or patient secretion suction or
endotracheal tube insertion
7. Wearing sterile gloves, and surgical mask
114 53.3
when dressing wound
8. Wearing apron when contacting a large
95 44.4
amount of blood and body ﬂuids
9. Wearing surgical mask, and goggles to protect 82 38.3
mucous membranes of the eyes, nose and
mouth during generating splashes or sprays of
blood and body ﬂuids, or secretions
10. Wearing surgical mask while taking care
84 39.3
of inﬂuenza and Germen measles patients
70 32.7
11. Wearing N95 while in close contact of
tuberculosis, SARS, avian ﬂu, inﬂuenza 2009,
chickenpox and measles
12. Non-recapping needle, and throwing out
105 49.1
in special container
13. Blood contaminated gauze, wool and cloth
169 79.0
are thrown in the infectious waste container
14. Equipment and device are cleaned and
172 80.4
disinfected before use
134 62.6
15. Using paper or cloth to wipe for removing
mostly contaminated substances and spraying
with 70% alcohol to rid infected waste, blood,
and other secretions contaminated on ground
Full score = 30 Mean±S.D = 19.7±7.9, Min = 0,
Remarks: Good practices (24.0-30.0 scores)
Fair practices (18.0-23.9 scores)
Poor practices (0-17.9 scores)

80 (37.4%)
59 (27.6%)
75 (35.0%)

30

14.0

70

32.7

51

23.8

68

31.8

43

20.1

89

41.6

31

14.4

99

46.3

26

12.1 118 55.2

43

20.1

66

30.8

11

5.1

34

15.9

8

3.7

34

15.9

31

14.5

49

22.9

Max = 30

11

Journal of Public Health Special Issue

เมื่อการวิเคราะห์ป˜จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน
ในระดับคะแนนสูงของบุคลากรในโรงพยาบาล พบว่า
แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน และระดับคะแนนการรับรูน้ โยบาย
การป้องกันการติดเชื้อ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานในระดับ

คะแนนสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ, p<0.001 และ
p = 0.001 ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการรับรู้นโยบาย และ
คะแนนการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ
มาตรฐาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ, r = 0.51, p<0.001 (Table 6)

Table 6 Association between Studied Factors and High Score Level of Standard Precaution
Practices.
Studied factors
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Sex
Female
Male
Age (years)
≤ 40
41-60
Educational level
Primary school and high
school
Diploma/high vocational
certificate
Less than bachelor’s
degree
Income/month (Baht)
< 15,000
15,001-30,000
> 30,000
Type of personnel
Physician or Dentist
Nurse
Nurse aid
Medical Technologist and
laboratory assistant

High score level of
standard precaution
practices

Moderate and low
score level of standard
precaution practices

72 (90.0)
8 (10.0)

116 (86.6)
18 (13.4)

0.457

55 (68.8)
25 (31.2)

84 (62.7)
50 (37.3)

0.368

30 (37.5)

42 (31.3)

0.153

2 (2.5)

12 (9.0)

48 (60.0)

80 (59.7)

26 (39.4)
32 (48.5)
8 (12.1)

43 (33.7)
56 (45.6)
24 (20.7)

0.428

3
42
25
10

1
68
33
32

0.087

(3.7)
(52.5)
(31.3)
(12.5)

(0.7)
(50.8)
(24.6)
(23.9)

p-value
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Table 6 Association between Studied Factors and High Score Level of Standard Precaution
Practices. (cont.)
Studied factors

High score level of
Moderate and low
standard precaution score level of standard p-value
practices
precaution practices

Working departments or units
Outpatient department
17 (21.3)
53 (42.7)
Internal medicine department
34 (42.5)
10 (8.0)
Postnatal department
9 (11.2)
11 (8.9)
Surgery department
10 (12.5)
11 (8.9)
Intensive care units
9 (11.2)
27 (21.8)
Hospital laboratories and
1 (1.3)
12 (9.7)
laundry units
Work rotation
Yes
52 (65.0)
71 (53.0)
No
28 (35.0)
63 (47.0)
Contact duration with patients and/or patient’s body fluids
16 (20.0)
34 (25.4)
Exposure time < 8 hrs
64 (80.0)
100 (74.6)
Exposure time ≥ 8 hrs
Level of perception
High level
78 (97.5)
102 (76.1)
Moderate level
2 (2.5)
32 (23.9)
Personal health history : Underlying diseases
Yes
22 (27.5)
43 (32.1)
No
58 (72.5)
91 (67.9)
Family health histories: Underlying diseases
Yes
21 (26.2)
39 (29.1)
No
59 (73.8)
95 (70.9)
*Statistical

0.001*

0.085
0.471
0.001**
0.480
0.653

significance at ∝ = 0.05, **Tested by Fisher’s Exact Test
Remarks: Correlation between score of perception and score of standard precaution
practices found significantly positive correlation, r = 0.51, p<0.001
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จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการรับรู้
นโยบายการติดเชื้อในระดับสูง «ึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีพ่ บว่า นักศึกษาพยาบาลมีการรับรูน้ โยบายการติดเชือ้
การป้องกันการติดเชื้อในระดับสูง10 เมื่อพิจารณา
การรับรู้นโยบายรายข้อ พบว่าบุคลากรรับรู้นโยบาย
เรื่ อ งการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ที่ เ หมาะสมเมื่ อ ต้ อ ง
สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งมากที่สุด (ร้อยละ 93.5)
แตกต่างจากการศึกษาของพยาบาลในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานครทีพ่ บว่า
พยาบาลมีการรับรู้นโยบายในระดับไม่ดีเรื่องการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสม 12
สำ า หรั บ นโยบายที่ บุ ค ลากรรั บ รู้ ไ ด้ ใ นระดั บ ต่ำ า จาก
การศึกษาครัง้ นี้ คือ คูม่ อื ดูแลฉุกเฉินเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
(ร้อยละ 21.0) «ึ่งอธิบายได้ว่า หน่วยงาน/แผนกที่
บุคลากรปฏิบตั งิ านไม่มนี โยบายในเรือ่ งนี้ หรือมีนโยบาย
แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือนโยบายที่มียังไม่
ชัดเจน ทำาให้บคุ ลากรรับรูน้ โยบายในระดับต่าำ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบต้องเร่งประชาสัมพันธ์
และให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
บุคลากรมีคะแนนเฉลีย่ การปฏิบตั ติ ามหลักการ
ป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามพบว่า ร้อยละ 37.4 ของบุคลากร
มีคะแนนการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ
มาตรฐานอยู่ในระดับสูง «ึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลน่าน โดยพบว่า
พยาบาลมีการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ
มาตรฐานอยู่ในระดับสูง13 เมื่อพิจารณาการปฏิบัติ
ตามหลั ก การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ มาตรฐานรายข้ อ
พบว่า มีการสวมถุงมือทุกครัง้ เมือ่ สัมผัสกับสารคัดหลัง่
เลือดหรือวัสดุตดิ เชือ้ มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 87.0) สอดคล้อง

กั บ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่านักศึกษาพยาบาล
มีการสวมถุงมือเมื่อสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่ง
ร้อยละ 85.910 และสอดคล้องกับการศึกษาของ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในรถโรงพยาบาลฉุกเฉิน«ึง่ พบว่า
มีการสวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อมีการสัมผัส เลือด
หรือสารคัดหลัง่ ร้อยละ 9514 ส่วนการปฏิบตั ติ ามหลัก
การป้องกันการติดเชือ้ มาตรฐานทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีการ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าำ เสมอน้อยทีส่ ดุ ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
การสวมหน้ากาก N95 ในขณะสัมผัสกับผูป้ ว่ ยวัณโรค
SARS ไข้หวัดนก (H5N1/H7N9) ไข้อีสุกอีใส และ
หัดในห้องปด ร้อยละ 32.7 ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงาน
มีหน้ากาก N95 ไม่เพียงพอ ทำาให้บคุ ลากรไม่สามารถ
สวมหน้ากาก N95 ได้ขณะสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรค
SARS ไข้หวัดนก (H5N1/H7N9) ไข้อีสุกอีใส และ
หัดในห้องปด
จากการวิเคราะห์ปจ˜ จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับ
คะแนนการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ
มาตรฐานในระดับสูงของบุคลากรในโรงพยาบาล
ทีศ่ กึ ษา พบว่าแผนกทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน
ในระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001)
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในแผนกที่มีการสัมผัส
กับผู้ป่วย หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเป็นประจำา เช่น
แผนกอายุร กรรมมีสัดส่วนของบุคลากรที่มีร ะดับ
คะแนนการปฏิบตั สิ งู มากกว่าแผนกอืน่ ๆ อาจเนือ่ งจาก
บุ ค ลากรในแผนกนี้ มี ก ารสั ม ผั ส ผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล (Nosocomial infection)15 เป็นประจำา
จึงทำาให้เชื่อว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จากการปฏิบัติงานส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
หลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
ในระดับสูง นอกจากนีย้ งั พบว่า ระดับการรับรูน้ โยบาย
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การป้องกันการติดเชือ้ มีความสัมพันธ์กบั ระดับคะแนน
การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน
ในระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001)
นอกจากนี้การศึกษานี้ได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ
คะแนนการรับรูน้ โยบาย และคะแนนการปฏิบตั ติ าม
หลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน พบว่ามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = 0.51,
p<0.001) ถ้าบุคลากรมีการรับรูน้ โยบายทีด่ ี มีแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรจะทำาให้
บุคลากรมีความคุ้นเคย และมีการปฏิบัติตามหลัก
ป้องกันการติดเชื้อจนเกิดความเคยชิน และปฏิบัติ
เป็นประจำา16 «ึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของพยาบาล
ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านโยบายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้ออย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p<0.001)

สรุปและข้อแสนอแนะ

บุคลากรในโรงพยาบาลสมุทรสาคร มีการรับรู้
นโยบายป้องกันการติดเชื้อในระดับคะแนนเฉลี่ยสูง
และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
มาตรฐานในระดับคะแนนเฉลีย่ ปานกลาง นอกจากนี้
ยังพบว่า แผนกทีท่ าำ งาน และการรับรูน้ โยบายป้องกัน
การติ ด เชื้ อมี ค วามสัมพัน ธ์กับการปฏิบัติตามหลัก
การป้องกันการติดเชื้อในระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ, p<0.001 สำาหรับการรับรู้นโยบาย และ
การปฏิบัติในบางประเด็นผู้บริหารของโรงพยาบาล
ควรมีนโยบายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของคู่มือ
ในการป้องกันอุบตั เิ หตุ และการเตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคลให้ครบชุด และมีจำานวนเพียงพอสำาหรับ
การใช้งานรวมทั้งจัดให้มีการอบรมการปฏิบัติตาม
หลักการป้องกันการติดเชือ้ มาตรฐานอย่างสม่าำ เสมอ
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Infection Prevention Policy Perceptions and Standard Precaution
Practices among Personnel Working in a Provincial Hospital
Ubon Charasri* Pipat Luksamijarulkul** Dusit Sujirarat*** Nara Kulawanwichit****

ABSTRACT

Hospital are places that provide patients
a source of several pathogens that can be
spread from persons and environments.
Personnel working in hospitals are at risk of
occupational infections. A cross-sectional
study was carried out to assess the infection
prevention policy perception and standard
precaution practices and to analyze the
associations between studied factors and
standard precaution practices among hospital
personnel. The study of 214 personnel who
provided medical services in a provincial
hospital was conducted using a structured
questionnaire including socio-demographic
and occupational variables, personal health
histories, infection prevention policy perception
and standard precaution practices. Descriptive
statistics, χ2-test and Pearson’s correlation
coeﬃcient were used for data analysis at
α = 0.05. Results revealed that 87.9%
of studied personnel were female, 51.4%
were nurses and 27.1% were nurse aids.

Approximately 30.4% had a history of underlying diseases. The mean score of perception
on infection prevention policy was 8.7±2.4
(total score = 10), classified as high score
level of perception. The mean score of
standard precaution practices was 19.7±7.9
(total score = 30), classified in moderate
score level of practice score. When we
analyzed studied factors associated with the
high score level of standard precaution practices, working departments and perception
score level on the infection prevention policy were significantly associated, p<0.001 and
p = 0.001, respectively. Additionally, scores of
perception on the infection prevention policy
and scores of standard precaution practices
were analyzed using Pearson’s correlation
coeﬃcient, showing a significantly positive
correlation, r = 0.51, p<0.001.
Keyword: Prevention policy perception,
standard precaution practice,
hospital personnel

Journal of Public Health Special Issue 2015: 3-17
Correspondence: Pipat Luksamijarulkul, Department of Microbiology, Faculty of Public Health, Mahidol
University. Bangkok 10400, Thailand. E-mail: pipat.luk@mahidol.ac.th
* Graduate student in Master of Science (Public Health) Major in Infectious Disease and Epidemiology,
Faculty of Public Health and Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
** Department of Microbiology, Faculty of Public Health, Mahidol University.
*** Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Mahidol University
**** Samutsakhon hospital

17

