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Original Article

ก�รศึกษ�พฤติกรรมก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พจ�กก�รทำ�ง�น

ของบุคล�กรโรงพย�บ�ลนครพนม

ธีระพล เหมะธุลินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการเชิงส�ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1) ทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการท�างานที่ส�าคัญของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม 2) วิเคราะห์

และประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากความเส่ียงด้านสุขภาพในการท�างานของ

บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก

ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการท�างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาล

นครพนม จ�านวน 286 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA ผลการ

วิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.2 มีอายุโดยเฉลี่ย 38.81 ปี อายุการท�างานโดยเฉล่ีย 

18.6 ปี มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 68.2 เป็นพยาบาลวิชาชีพมากที่สุดร้อยละ 37.1

 2. บุคลากรโรงพยาบาลนครพนมส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.5 รองลงมาอยู่ใน

ระดับดีร้อยละ 45.1 โดยมีค่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 9.74 คะแนน(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ส่วนทัศนคติส่วน

ใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 26.92 รองลงมาอยู่ในระดับดีร้อยละ 26.57 โดยมีค่าคะแนนระดับทัศนคติ

เฉลี่ยเท่ากับ 31.23 คะแนน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

 3. ระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมที่พอใช้

ร้อยละ 65.70 รองลงมามีระดับพฤติกรรมที่ดีร้อยละ 31.80 

 4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ การเป็นอาสาสมัครแกนน�า

สร้างสุขภาพในหน่วยงาน, การมีหลักการ ข้อปฏิบัติหรือแนวทางการท�างานที่ปลอดภัยในหน่วยงาน, การถ่ายทอด

สื่อสารความรู้ในหน่วยงาน, การมีป้ายเตือน/แนะน�า/สื่อความปลอดภัยในหน่วยงาน, การเน้นการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในหน่วยงาน, ประเภท/ลักษณะงานในหน่วยงาน, การสัมผัสความเส่ียงในหน่วยงาน, 

การได้รับการอบรม/รณรงค์, การได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยงาน, การได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

ความเสี่ยง, ระดับความรู้ และระดับทัศนคติ
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Abstract
 This research was a cross – sectional survey. The objectives were 1) to know situation 

about health risks from working of personnel in Nakhon Phanom Hospital, 2) to analyze and  

evaluate knowledge, attitude and behavior of prevent health risks from working of personnel in 

Nakhon Phanom Hospital and 3) to study factors affecting behavior of prevent health risks from 

working of personnel in Nakhon Phanom Hospital. The sample were 286 personnel in Nakhon 

Phanom Hospital. Questionnaire was a tool to fulfill, observe, collected and analyze. Statistical 

analyses were descriptive, percentage, mean, standard deviation, t-test and one way ANOVA by 

computer program. The results showed that:

 1. The sample groups 75.2 percent were female, average age 38.81 years, average working 

age 18.60 years, 68.20 were Bachelor's Degree and 37.10 percent were nurse.

 2. Most personnel in Nakhon Phanom Hospital have knowledge about health risks from 

working as the medium level, 45.50 percent. Subordinate were good level, 45.10 percent. Average 

score of knowledge was 9.74 points (full score was 15 points). About attitude, most personnel 

were medium level, 26.92 percent. Subordinate were good level, 26.57 percent. Average score of 

attitude was 31.23 points (full score was 60 points).

 3. About behavior of prevent health risks from working found that most personnel have 

behavior of prevent as medium level, 65.70 percent. Subordinate were good level, 31.80 percent.

 4. Factors affecting behavior of prevent health risks from working of personnel in Nakhon 

Phanom Hospital as the health promotion volunteer in department, the safety work practices in 

department, knowledge communications in department, warning Signs/ labels/ media security in 

department, using personal protect equipment(PPE.), work and job style in department, exposure 

health risks in department, to be trained/have the campaign, visits and assessment in department, 

manage and modify environment for reduce health risks in department, knowledge level and 

attitude level.

Study of behaviors to prevent health risks from working 

among personnel in Nakhon Phanom Hospital
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บทนำ�
 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล นับว่าเป็น
สถานประกอบการอย่างหน่ึงซ่ึงเปรียบเสมือนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการท�างานหลายข้ันตอน ที่
อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ สิ่ง
คุกคามต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของบุคลากรจนท�าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�างาน รวมท้ังอาจเกิดการสูญเสียทางอ้อมใน
ด้านอื่นๆตามมาด้วย 
 มีรายงานการศึกษาของ Gun ในปี 1983 
พบว่าผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในลักษณะเฉียบพลันสูง
กว่ากลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานในอาชีพอื่นๆ ทั้งหมดถึง 1.5 
เท่า นอกจากนี้ป ัญหาสุขภาพในระบบอื่นๆ ได้แก่ 
การติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารป ัญหาการ
ได้ยิน การตั้งครรภ์และการก�าเนิดของทารก โรค
ผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว ่ากลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานอา
ชีพอื่นๆ โดยพบว่า ปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ
หลัง (low-back injury) มักพบในเพศหญิงและม ี
ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) สูงถึง 166 เท่า(1)

 โรงพยาบาลนครพนม เป ็นสถานบริการ
สาธารณสุขอีกแห่งหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจาก
การท�างานในหลายๆด้าน จะเห็นได้จากสถิติการเจ็บ
ป่วย 5 อันดับแรกของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม
ในปี 2555(2) ที่พบว่าเป็นโรคที่เกิดจากการท�างานหรือ
เกี่ยวเนื่องจากการท�างานทั้งสิ้น ได้แก่ 
 1. Muscles strain ร้อยละ 54.41 
 2. ปวดบริเวณหัวไหล่ ร้อยละ 49.94
 3. Acute upper respiratory infection, 
unspecified ร้อยละ 48.03
 4. Acute pharyngitis, unspecified ร้อยละ 
32.98
 5. Low back pain ร้อยละ 31.79

 และจากผลการด�าเนินงานประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขภาพจากการท�างาน ปี 2554 – 2555(3) พบว่า 

มีความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามด้านสุขภาพภายในหน่วย

งานที่ส�าคัญได้แก่ ปัญหาด้านการยศาสตร์(ท่าทางการ

ท�างาน), การสัมผัสฝุ่นละออง สารเคมี ก๊าซและรังสี, 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน, การ

สัมผัสจุลินทรีย์และเช้ือโรค, การสัมผัสความร้อน เสียง

ดังและแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ, ระบบระบายอากาศ, 

ความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย และภาวะเครียดจากการ

ท�างาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

อยู่ในโรงพยาบาลนับว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ

ท�างานที่ไม่น้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพในภาคการท�างา

นอื่นๆ แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาล 

 ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มงาน

อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จึงได้จัดกิจกรรม

การด�าเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล เพื่อ

ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานให้แก่

บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลนครพนม 

โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญได้แก่การตรวจประเมินเพื่อ

สืบค้นความเส่ียงต่อ การวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลการ 

บาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การปรับปรุง

มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่

เป็นความเส่ียงด้านสุขภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน การ

สอบสวนอุบั ติ เหตุจากการท�างาน และการจัดท�า

โครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจผู ้ปฏิบัติงาน ให้มีความ

ตระหนักและมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน/กิจกรรมด้าน

สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน

 จากการด�าเนินกิจกรรมดังกล ่าว ท�าให  ้

ผู ้ ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการป ้องกัน

ความเส่ียงด้านสุขภาพจากการท�างานของบุคลากร

โรงพยาบาลนครพนม โดยมองว่าผลจากการด�าเนิน

งานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล จะท�าให้บุคลากรใน 

โรงพยาบาลมีความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันความ

เสี่ยงด้านสุขภาพที่ดี และอาจจะมีปัจจัยท่ีส�าคัญนอก

เหนือจากผลการด�าเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 
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ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ซ่ึงสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนด�าเนินงานอาชีวอนามัยในโรง

พยาบาลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 1. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน

สุขภาพในการท�างานท่ีส�าคัญของบุคลากรโรงพยาบาล

นครพนม

 2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้าน

สุขภาพในการท�างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

 3. เพื่อศึกษาป ัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้าน

สุขภาพในการท�างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Study) แบบการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลา

หนึ่ง (Cross-Sectional Study) โดยการเก็บข้อมูล

ผลการด�าเนินงานจัดการและประเมินความเส่ียงด้าน

สุขภาพจากการท�างาน ในกลุ่มประชากรท่ีเป็นบุคลากร

โรงพยาบาลนครพนม จ�านวน 997 คน และใช้สูตรของ 

YAMANE ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จ�านวน 

286 ตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลน�ามาวิเคราะห์ผลการวิจัย

ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบ

ด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลด้านความรู้ 3) ข้อมูล

ด้านทัศนคติ และ 4) ข้อมูลด้านพฤติกรรม จากนั้นได้

เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ระหว่างเดือน

มกราคม – เมษายน 2556 และวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม เพื่ออธิบายสถิติเชิงพรรณนา ลักษณะ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายสถิติเชิงอนุมาน 

ได ้แก ่ค ่าคะแนนความรู ้  ทัศนคติ และพฤติกรรม

ด้านการป้องกันความเสี่ยงด ้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการท�างาน เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมทั้งเปรียบเทียบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านการป้องกัน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน

กับตัวแปรอิสระที่ก�าหนดไว้ ด้วยสถิติ t-test และ One 

way ANOVA โดยก�าหนดความเชื่อม่ันในการทดสอบ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลก�รวิจัย
 จากการวิ เคราะห ์ข ้อมูลของการศึกษา

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากความเส่ียงด้านสุขภาพ

ในการท�างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม 

สามารถได้ผลสรุปการวิจัยดังนี้

 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�ง

 กลุ ่มตัวอย ่าง เป ็นบุคลากรโรงพยาบาล

นครพนม จ�านวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 75.2 มีอายุโดยเฉล่ีย 38.81 ปี อายุการท�างาน

โดยเฉล่ีย 18.6 ปี มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับ 

ปริญญาตรีร ้อยละ 68.2 เป็นพยาบาลวิชาชีพมาก

ที่สุดร้อยละ 37.1 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนไข้  

ช่างซ่อมบ�ารุง และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ23.1 เป็นพนักงาน

ทั่วไปและลูกจ้างช่ัวคราวร้อยละ 16.1 เป็นนักวิชาการ 

นักเทคนิคการแพทย์ กายภาพ รังสีเทคนิค โภชนากร 

และเจ้าพนักงานร้อยละ 13.6 นอกน้ันเป็นแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกรร้อยละ 10.1 ในจ�านวนน้ีมี

บุคลากรที่มีบทบาทส�าคัญได้แก่ เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาโรงพยาบาลด้านต่างๆร้อยละ 21 เป็นแกนน�า

สุขภาพในหน่วยงานร้อยละ 17.8 เป็นพยาบาลควบคุม

โรคติดเชื้อในหน่วยงาน(ICWN.)ร้อยละ 7.7 และเป็น

หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน ร้อยละ 6.6

 ข ้อมูลด ้านสุขภาพในรอบปีที่ผ ่านมา มีผู ้

ได ้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท�างาน 

ร้อยละ 2.8 และมีการสัมผัสความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคาม

ด้านสุขภาพจากการท�างานมากท่ีสุดคือ การใช้อุปกรณ์

แหลมคมร้อยละ 31.4 รองลงมาคือการยืน/น่ังท�างาน

ติดต่อกันเป็นเวลานานร้อยละ 24.1 ลักษณะงานท่ีก่อ

ให้เกิดความเครียดร้อยละ 20.9 เสี่ยงต่อการสัมผัสรังสี 
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ร้อยละ 16.1 การระบายอากาศไม่ดีร้อยละ 15.7 แสง

สว่างใน การท�างานไม่ได้ตามมาตรฐานร้อยละ 15 เสี่ยง

ต่อการสัมผัสเชื้อโรคและจุลินทรีร้อยละ 13.6 ท�างาน

ในที่พื้นเปียกลื่นร้อยละ 12.9 การออกแรงยก/ดึง/ดัน

เข็นของหนักร้อยละ 11.5 การสัมผัสสารเคมีร้อยละ 9.4 

การสัมผัสฝุ่นละอองร้อยละ 8.4 ท�างานในท่ีมีเสียงดัง

ร้อยละ 7 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าร้อยละ 6.6 การใช้ยาน

พาหนะร้อยละ 5.2 การเสี่ยงต่อการกระท�ารุนแรงร้อย

ละ 4.5 การสัมผัสก๊าซทางการแพทย์/ก๊าซไวไฟร้อยละ 

2.7 การสัมผัสความร้อนร้อยละ 2.7 และการท�างานใน

ที่สูงร้อยละ 1

 นอกจากนี้ ยั งพบว ่า  มีกลุ ่มตัวอย ่างที่มี

กระบวนป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายจากการท�างาน

ในหน่วยงานมากที่สุดคือ มีการเน้นการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE.)ขณะท�างานร้อยละ 

40.6 รองลงมาคือ มีข้อปฏิบัติหรือข้ันตอนการท�างาน

ที่ปลอดภัยประจ�าหน่วยงานร้อยละ 16.4 มีการใช้สื่อ/

ป้ายเตือน/แนะน�าในหน่วยงานร้อยละ 11.5 และมี

การถ่ายทอดสื่อสารเรื่องความเสี่ยงความปลอดภัยเป็น

ประจ�าในหน่วยงานร้อยละ 5.9 ส่วนการเข้าร่วมหรือ

ได้รับกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียงและความ

ปลอดภัยจากการท�างานพบว่า ได้รับการตรวจเยี่ยม

ประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพในหน่วยงานร้อยละ 

50.3 เข้ารับการอบรม/ร่วมรณรงค์เรื่องความเส่ียงด้าน

สุขภาพและความปลอดภัยจากการท�างานร้อยละ 39.9 

และได้รับการแนะน�าให้ปรับปรุงแก้ไข/จัดการเพ่ือลด

ความเสี่ยงด้านสุขภาพในหน่วยงานร้อยละ 27.3

 2. ผลสรุปก�รวิเคร�ะห์คว�มรู้ และทัศนคติ

ด้�นก�รจัดก�รและป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พ

จ�กก�รทำ�ง�นของบุคล�กรโรงพย�บ�ลนครพนม

 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู้เรื่อง

ความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการ

ท�างาน พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลนครพนมส่วนใหญ่

มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.5 รองลงมา

อยู่ในระดับดีร้อยละ 45.1 และอยู่ในระดับไม่ดีร้อยละ 

9.4 โดยมีค่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 9.74 คะแนน  

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1     ระดับความรู้เรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการท�างาน

ระดับคว�มรู้ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

ระดับความรู้ไม่ดี (0-5 คะแนน) 27 9.4

ระดับความรู้ปานกลาง (6-10 คะแนน) 130 45.5

ระดับความรู้ดี (11-15 คะแนน) 129 45.1

รวม 286 100

X=9.74  S.D. = 3.161

 ส่วนการวิเคราะห์ผลการประเมินทัศนคติ

เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยจากการท�างานพบว่า บุคลากรโรงพยาบาล

นครพนมส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติในระดับปานกลาง

ร้อยละ 26.92 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีร้อย

ละ 26.57 โดยมีค่าคะแนนระดับทัศนคติเฉลี่ยเท่ากับ 

31.23 คะแนน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 3     พฤติกรรมความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพหรืออันตรายจากการท�างาน    

                  จ�าแนกเป็นรายข้อ

พฤติกรรม

ปฏิบัติประจำ� ปฏิบัติบ�งครั้ง ไม่ปฏิบัติ

จำ�นวน 

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน 

(คน)

ร้อยละ จำ�นวน 

(คน)

ร้อยละ

1. การปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้นตอนการ

ท�างานที่ปลอดภัยในหน่วยงาน

79 27.6 167 58.4 40 14

2. พฤติกรรมสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี 17 5.9 118 41.3 151 52.8

3. พฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล

91 31.8 136 47.6 59 20.6

4. พฤติกรรมการบริการที่ดี 0 0 170 59.4 116 40.6

5. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง 0 0 148 51.7 138 48.3

ต�ร�งที่ 2     ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการท�างาน

ระดับคว�มรู้ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

ระดับทัศนคติไม่ดี (0-30 คะแนน) 144 50.3

ระดับทัศคติดี (31-45 คะแนน) 76 26.6

ระดับทัศนคติดีมาก (46-60 คะแนน) 66 23.1

รวม 286 100

X=31.23  S.D. = 16.822

 3.ผลสรุปการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกัน

ความเสี่ยงด ้านสุขภาพจาการท�างานของบุคลากร 

โรงพยาบาลนครพนมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในการศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากรโรงพยาบาล

นครพนมมีพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ

จากการท�างานได้แก่ การปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้น

ตอนการท�างานที่ปลอดภัย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็น

บางครั้งร้อยละ 58.4 ปฏิบัติเป็นประจ�าร้อยละ 27.6 

และไม่ได้ปฏิบัติร้อยละ 14 การปฏิบัติตามหลักสุขวิทยา

ส่วนบุคคลที่ดี พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติร้อยละ 52.8 

ปฏิบัติบางครั้งร้อยละ 41.3 และปฏิบัติเป็นประจ�า

ร้อยละ 5.9 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นบางครั้งร้อยละ 47.6 ปฏิบัติ

เป็นประจ�าร้อยละ 31.8 และไม่ได้ปฏิบัติร้อยละ 20.6 

พฤติกรรมการบริการที่ดี พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นบาง

ครั้งร้อยละ 59.4 ไม่ได้ปฏิบัติร้อยละ 40.6 และไม่มีการ

ปฏิบัติเป็นประจ�าเลย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นบางครั้งร้อยละ 51.7 

ไม่ได้ปฏิบัติร้อยละ 48.3 และไม่มีการปฏิบัติเป็นประจ�า

เลย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
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เมื่อศึกษาถึงระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้าน

สุขภาพโดยรวมพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมที่พอใช้ร้อยละ 65.70 รอง

ลงมามีระดับพฤติกรรมที่ดีร้อยละ 31.80 ไม่มีพฤติกรรม

ในการป้องกันความเสี่ยงร้อยละ 2.40 และไม่มีบุคลากร

ที่มีระดับพฤติกรรมที่ดีมากเลย ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4     ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพหรืออันตรายจากการท�างาน

ระดับพฤติกรรม จำ�นวน (คน) ร้อยละ

ไม่มีพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยง (0 คะแนน) 7 2.40

ระดับพฤติกรรมพอใช้ (1-10 คะแนน) 188 65.70

ระดับพฤติกรรมที่ดี (11-20 คะแนน) 91 31.80

ระดับพฤติกรรมที่ดีมาก (21-30 คะแนน) 0 0

รวม 286 100

X̅ =8.44  S.D. = 4.450

 ในการ วิ เคราะห ์ป ั จจั ยที่ เ ก่ี ย วข ้ อ ง กับ

พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ พบว่า มี

ปัจจัยที่ท�าให้พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้าน

สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (p-value <.001) ได้แก่ การเป็นอาสาสมัครแกน

น�าสร้างสุขภาพในหน่วยงาน, การมีหลักการ ข้อปฏิบัติ

หรือแนวทางการท�างานที่ปลอดภัยในหน่วยงาน, การ

ถ่ายทอดสื่อสารความรู้ในหน่วยงาน, การมีป้ายเตือน/

แนะน�า/ส่ือความปลอดภัยในหน่วยงาน, การเน้นการ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในหน่วยงาน, 

ประเภท/ลักษณะงานในหน่วยงาน, การสัมผัสความ

เส่ียงในหน่วยงาน, การได้รับการอบรม/รณรงค์, การ

ได้รับการตรวจเย่ียมประเมินหน่วยงาน, การได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเส่ียง, ระดับความรู ้ และ

ระดับทัศนคติ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 5 และ

ตารางที่ 6

ต�ร�งที่ 5     เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนในปัจจัย(ตัวแปร) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

                  จากความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ด้วยสถิติ T-Test

ปัจจัย(ตัวแปร) ค่�ตัวแปร จำ�นวน X S.D. t p-value

แกนน�าสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ไม่เป็น 235 7.37 3.948 -10.183 .000

เป็น 51 13.37 3.124

มีข้อปฏิบัติการท�างานที่ปลอดภัยในหน่วย

งาน

ไม่มี 239 7.44 3.814 -10.001 .000

มี 47 13.55 3.933

มีการถ่ายทอดสื่อสาร

เรื่องความปลอดภัย

ไม่มี 269 7.90 3.993 -9.330 .000

มี 17 17.00 1.732

มีป้ายเตือน/แนะน�า/สื่อความปลอดภัย ไม่มี 253 7.67 3.932 -9.187 .000

มี 33 14.33 3.764

การเน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไม่มี 170 6.88 3.789 -7.940 .000

มี 116 10.73 4.367
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ต�ร�งที่ 6    เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนในปัจจัย (ตัวแปร) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

                 จากความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ด้วยสถิติ one way ANOVA

ปัจจัย(ตัวแปร) แหล่งคว�มแปรปรวน
Sum of 

squares
df

Mean 

Square
F p-value

ประเภทหน่วยงาน Between Groups 641.675 3 213.892 12.057 .000

Within Groups 5002.814 282 17.740

Total 5644.490 285

ความเสี่ยงที่สัมผัส Between Groups 1960.164 24 81.673 5.786 .000

Within Groups 3684.326 251 14.116

Total 5644.490 285

การอบรม/รณรงค์ Between Groups 972.610 2 486.305 29.458 .000

Within Groups 4671.879 283 16.508

Total 5644.490 285

การตรวจประเมิน Between Groups 1297.129 2 648.565 42.220 .000

Within Groups 4347.360 283 15.362

Total 5644.490 285

การได้รับค�าแนะน�า

และแก้ไขปัญหา

Between Groups 695.546 1 695.546 39.915 .000

Within Groups 4948.944 284 17.426

Total 5644.944 285

ระดับความรู้ Between Groups 916.703 2 458.352 27.436 .000

Within Groups 4727.786 283 16.706

Total 5644.490 285

ระดับทัศนคติ Between Groups 2529.728 2 1264.864 114.923 .000

Within Groups 3114.761 283 11.006

Total 5644.490 285
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1. คว�มรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับก�รจัดก�ร

และป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พจ�กก�รทำ�ง�น 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ

ท�างานในระดับปานกลาง และรองลงมาอยู ่ในระดับ

ดี อาจจะเนื่องด้วยบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมได้

รับความรู ้จากกระบวนการเรียนรู ้อบรมที่จัดขึ้นอยู ่

เป็นประจ�า และมีกิจกรรมการให้ความรู้/รณรงค์เรื่อง

ความปลอดภัยจากการท�างานร่วมกับกิจกรรมการ

พัฒนาอื่นๆของโรงพยาบาลอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของเลิศ พุทธแสง(4) ท่ีศึกษาความรู้และการ

ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการท�างาน

ของพนักงานและลูกจ้างในบริษัท ท่ีพบว่าพนักงาน

และลูกจ้างมีความรู้เก่ียวกับการป้องกันอันตรายส่วน

ใหญ่อยู ่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การศึกษาด้าน

ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ พบ

ว่าบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ส่วนใหญ่มีทัศคติใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรบางส่วนยัง

ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ในหน่วยงาน และผลการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ปริมาณ

ความเสี่ยงที่สัมผัสอยู่ในระดับต�่าถึงปานกลาง ไม่รุนแรง

มาก อาจเป็นไปได้ว่าบุคลากรบางส่วนยังขาดความ

ตระหนักในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงความปลอดภัย

และมีทัศนคติไม่ดีเท่าที่ควร

 2.ก�รวิ เคร�ะห ์พฤติกรรมก�รป ้องกัน

คว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พจ�ก�รทำ�ง�นของบุคล�กร

โรงพย�บ�ลนครพนมและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า

ระดับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของ

บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ

พอใช้ร้อยละ 65.70 และค่อนไปทางระดับพฤติกรรมที่

ดีร้อยละ 31.80 อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลนครพนม 

มีกระบวนการและกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันความ

ปลอดภัยจากการท�างานท่ีชัดเจน ตั้งแต่การประเมิน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง การอบรมและรณรงค์ การตรวจ

เยี่ยม แนะน�า และสร้างแนวทางการท�างานที่ปลอดภัย

ในหน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ประเมินเพื่อ

วางแผนการพัฒนาการจัดการเสี่ยงด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง
และเรียนรู้แนวทางการท�างานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิราภรณ์ ทองยัง(5) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคและการบาดเจ็บจากการท�างานของพนักงานเก็บ
ขยะ โดยพบว่าพนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการท�างานในภาพ
รวม อยู่ในระดับปานกลาง
 ส ่วนป ัจจัยที่ เกี่ยวข ้องกับพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการท�างานพบว่า มี
หลายปัจจัยที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงด้านสุขภาพในโรงพยาบาลนครพนมได้แก่ การ
ได้รับการอบรม/รณรงค์, การได้รับการตรวจเยี่ยม
ประเมินหน่วยงาน, การได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงในหน่วยงาน ซึ่งแสดงถึงการด�าเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความเส่ียงด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมและมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่
ดีอีกด้วย
นอกจากน้ียังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกได้แก่ การเป็น
อาสาสมัครแกนน�าสร้างสุขภาพในหน่วยงาน, การมี
หลักการ ข้อปฏิบัติหรือแนวทางการท�างานที่ปลอดภัย
ในหน่วยงาน, การถ่ายทอดสื่อสารความรู้ในหน่วยงาน, 
การมีป้ายเตือน/แนะน�า/ส่ือความปลอดภัยในหน่วย
งาน, การเน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ในหน่วยงาน, ประเภท/ลักษณะงานในหน่วยงาน, การ
สัมผัสความเสี่ยงในหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ดังกล่าว ล้วนมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ทั้งส้ิน ดังน้ัน อาจถือได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในการท�างานของหน่วยงาน ย่อมมีผล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันความเส่ียงด้านสุขภาพจากการ
ท�างานของบุคลากรในหน่วยงานนั่นเอง

ข้อเสนอแนะก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
     1.1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้และ
ทัศนคติของบุคลากรอยู ่ในระดับปานกลาง ถึงระดับ
ดี จึงต้องเน้นกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่อง
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ความปลอดภัยจากการท�างานให้มากขึ้น โดยเน้นให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความ

เส่ียงด้านสุขภาพ และส่ือสารข้อมูลย้อนกลับให้แก่

บุคลากรได้รับทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่ส�าคัญใน

หน่วยงานอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ เปิดเวทีอภิปรายแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นให้มากขึ้น จะดีกว่าการจัดอบรม

เพื่อให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว

      1.2  ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรม 

การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรโรง

พยาบาลนครพนม ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับพอใช้ และ

ค่อนไปทางระดับพฤติกรรมท่ีดี ซ่ึงแสดงถึงการมี

กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ดี อย่างไร

ก็ตาม ก็ยังพบว ่ามีบุคลากรที่ ไม ่มีพฤติกรรมการ

ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพเลย ดังนั้น จึงต้องเพิ่ม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในหน่วย

งานให้ครอบคลุมมากกว่าน้ี และไม่มีบุคลากรท่ีมีระดับ

พฤติกรรมที่ดีมากเลย แสดงถึงความไม่สม�่าเสมอและ

ต่อเนื่องในการแสดงพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยง

ด้านสุขภาพของบุคลากร จึงต้องเน้นการสร้างกิจกรรม

ที่มีความต่อเนื่องและย่ังยืน ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กรให้ได้ในที่สุด

                1.3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ

ท�างาน เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการด�าเนิน

งานจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในหน่วยงาน และ

เป็นกิจกรรมด้านความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นจากหน่วย

งานที่ก�าหนดขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมกระบวนการ

ด�าเนินงานที่ท�าอยู ่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

การเพิ่มความถี่ ในการท�ากิจกรรมให้มากข้ึน และ 

ส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ หน ่ ว ย ง าน ไ ด ้ คิ ด ก� า หนด กิ จก ร รม 

ความปลอดภัยด ้วยตนเองเพื่อความเหมาะสมกับ

กระบวนการท�างานภายในหน่วยงาน สร้างการมีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมใน

การก�าหนดกิจกรรมความปลอดภัยในหน่วยงานและ

เฝ้าระวังความเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน

ร่วมกัน

 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
      2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันตนเองเพ่ือลดการสัมผัสความ
เส่ียงของบุคลากรในโรงพยาบาลนครพนม ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อลด
การสัมผัสความเสี่ยงความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่ง
เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจาก
การท�างานที่ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น
      2.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการประเมิน
ผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและน�าไปใช้เป็นตัวชี้วัดในการด�าเนินงาน
จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี
        2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมิน
ผลลัพธ์จากการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันความ
เสี่ยงของบุคลากร เพื่อค้นหาต้นแบบหรือแบบอย่าง
พฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป
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