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ความสั มพันธ์ ระหว่ าง ความรู้ การรับรู้ ปัจจัยเสี่ ยง และคุณลักษณะทางประชากร
กับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผู้ใหญ่
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Relationship between Knowledge, Risk Factors Perceived and Selected
Factors to Prevention Behaviors Relating Pneumonia Infection among
Adult People in Lao PDR
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บทคัดย่ อ
วิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ การรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง และคุณลักษณะ
ทางประชากรกับ พฤติ ก รรมป้ องกัน การติ ด เชื้ อ ปอดอักเสบของประชาชนวัยผูใ้ หญ่ ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว จานวน 104 คน อายุ 18-60 ปี ในชุมชนแห่ งหนึ่ งใน นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว เก็บข้อมูลเดื อน
กรกฎาคมถึงสิ งหาคม 2558 ใช้แบบสอบถามการทบทวนวรรณกรรม ด้านความรู ้ การรับรู ้ปัจจัย เสี่ ยงและพฤติกรรม
ป้ องกันการติดเชื้อจากโรคปอดอักเสบ หาความเที่ยงได้ 0.85, 0.86 และ0.83 ผลการศึกษา กลุ่ม ตัวอย่างมีระดับความรู ้
ระดับปานกลาง ต่าและดี ร้อยละ 78.8 15.4 และ 5.8 ระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดปอดอักเสบระดับปานกลาง ดี
และต่า ร้อยละ 96.7, 1.7 และ 1.6 ระดับพฤติกรรมป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบระดับปานกลาง ต่าและดี ร้อยละ 44.2,
35.6 และ 20.2 ระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อปอดอักเสบสัมพันธ์กบั ระดับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ อ
ปอดอักเสบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.233, p=0.023)
ABSTRACT
This descriptive study aimed to study the relationship between knowledge; risk factors perceived and
selected factors to behaviors of prevention pneumonia infection among adult people in Lao PDR. 104 people, age 1860 years old, were recruited. Data were collected during July to August 2015 by using 3 questionnaires that had
reliability at 0.85, 0.86 and 0.83 respectively. The results revealed that: knowledge level; moderate, low and good
level 78.8%, 15.4% and 5.8%. Risk factors perceived level; moderate, good and low level 96.7%, 1.7% and 1.6%.
And behaviors level; moderate, low and good level 44.2%, 35.6% and 20.2%. The perceived risk of pneumonia
infection was correlated with the pneumonia infection prevention behaviors overall (r = .223, p = .023).

คาสาคัญ: โรคปอดอักเสบ สปป.ลาว
Keywords: Pneumonia, Lao PDR
* นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

- 866 -

MMP20-2
เห็นว่า ถึงแม้วยั ผูใ้ หญ่จะมีความสมบูรณ์ดา้ นภูมิคุม้ กัน
โรค แต่วยั ผูใ้ หญ่ก็เป็ นกลุ่มที่เผชิญกับปั จจัยเสี่ ยงและมี
โอกาสเกิดปอดอักเสบได้ ซึ่ งมีความจาเป็ นที่คนในวัย
ผูใ้ หญ่จะต้องมี พฤติ กรรมการป้ องกันปอดอักเสบไม่
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ
การเกิ ด การติ ด เชื้ อปอดอัก เสบในผู ้ใ หญ่ ใ น
ประเทศลาวได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อมีการระบาด
ของโรคไข้ ห วัด นกเมื่ อ ไม่ น านมานี้ อย่ า งไรก็ ดี
นโยบายเพื่อลดการติดเชื้อปอดอักเสบของภาครัฐยังมุ่ง
ไปที่ กลุ่มเด็กและสตรี ต้ งั ครรภ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มเสี่ ยงก่อน
ดังนั้นจึงปรากฏการติดเชื้อปอดอักเสบในประชากรวัย
ผูใ้ หญ่เพิม่ ขึ้น จากการศึกษาซึ่งศึกษาอัตราการป่ วยด้วย
โรคระบบทางเดิ นหายใจจากเชื้อไวรัสในประเทศลาว
โดยศึกษาในโรงพยาบาลเชษฐาธิ ราช และโรงพยาบาล
หลวงพระบาง จากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วย 292 คน ระหว่าง
เดื อ นสิ ง หาคม 2009 ถึ งเดื อ นตุ ล าคม 2010 พบว่า มี
ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบมาก
ถึ ง ร้ อ ยละ 24 โดยเข้า รั บ การรั ก ษาทั้ งในแผนกอา
ยุรกรรมและหอผูป้ ่ วยวิกฤตทั้งนี้ ภาวะปอดอักเสบถือ
เป็ นโรคที่ เป็ นสาเหตุ ที่ พ บบ่ อ ยของการเสี ย ชี วิต ใน
ผู ้ ป่ วย โดยพบอุ บั ติ ก ารณ์ การเสี ยชี วิ ต 104.2 ต่ อ
100,000 ประชากร(Phoummalaysith, Hompangna, &
Khamsida, 2005) เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเจ็บป่ วย
ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีชายแดนติดต่อกัน
พบว่า อัตราป่ วยด้วยโรคปอดอักเสบในประเทศไทย
ในกลุ่ ม วัย ผู ้ใหญ่ (อายุร ะหว่าง 15-60 ปี ) ระหว่า งปี
2548-2553 มี อ ัต ราป่ วยระหว่ า ง 20-100 ต่ อ 100,000
ประชากร ในขณะที่ อตั ราการเสี ยชีวิตอยูร่ ะหว่าง 0.31.3ต่อ100,000 ประชากรในจานวนนี้ รวมถึงประชาชน
ลาวที่ เข้ามารั บ การรั กษาในประเทศไทยด้วย (วัชรี ,
2555) จะเห็ นได้ ว่ า อั ต ราการป่ วย และอั ต ราการ
เสี ยชีวติ ด้วยโรคปอดอักเสบใน สปป.ลาว ยังสูงกว่ามาก
รั ฐ บาลประเทศสาธารณ รั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ให้ความสาคัญ กับการ
เกิดโรคปอดอักเสบอย่างมาก เนื่องจากพบว่าอัตราป่ วย
ด้ ว ยโรคปอดอั ก เสบใน สปป.ลาว อยู่ ใ นอั ต ราที่

บทนา
โรคปอดอัก เสบ เป็ นภาวะที่ ป อดมี ก ารติ ด เชื้ อ
หรื อไม่มีการติ ดเชื้ อ พบมากที่ สุดมี การติดเชื้ อซึ่ งเป็ น
เชื้อไวรัส แบคทีเรี ยหรื อเชื้อรา แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ
โรคอักเสบจากเชื้อแบคทีเรี ยStreptococcus pneumonia
หรื อเชื้อนิ วโมคอคคัส ปอดอักเสบจาแนกเป็ น 2 ชนิ ด
คื อ โรคปอดอักเสบในชุ มชน (Community Acquired
Pneumonia: CAP) และโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาล
(Hospital Acquired Pneumonia: HAP) โรคปอดอักเสบ
สามารถเกิ ด ขึ้ นกั บ คนทุ ก วัย แต่ ใ นกลุ่ ม เด็ ก และ
ผู ส้ ู ง อายุถื อ ว่า เป็ นวัย ที ่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่อ การเกิ ด
ปอดอักเสบ อย่างไรก็ ดี ในผู ้ใหญ่ อายุ 50 ปี ขึ้ น (วิชัย
และคณะ, 2554) ก็ถือว่าเป็ นกลุ่มเสี่ ยงเช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในวัยผูใ้ หญ่ที่มีโรคประจาตัวและโรค
เรื้ อรัง เช่ น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง โรค
ถุงลมโป่ งพองหรื ออักเสบเรื้ อรัง ผูท้ ี่ ตอ้ งฟอกไตเป็ น
ประจา รวมถึงผูป้ ่ วยโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง โรคปอด
อักเสบยังเป็ นหนึ่ งในภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัด
ใหญ่ ที่ ท าให้ ผูป้ ่ วยเสี ย ชี วิต อี ก ด้วย (วิชัย และคณะ,
2554)
สุ ดา, จารุ บุตร, และธี ระพงษ์ (2555) ได้กล่าวถึง
โอกาสเสี่ ยงของการป่ วยด้วยปอดอักเสบว่า โดยปกติ
เชื้อ Streptococcus pneumonia ที่เป็ นเชื้อสาเหตุน้ นั พบ
ได้ต ามปกติ ใ นทางเดิ น หายใจส่ ว นบนของมนุ ษ ย์
เมื่อใดก็ตามที่ บุคคลมีภูมิคุม้ กันลดลง หรื อได้รับเชื้ อ
ปริ มาณมากๆ จะท าให้ เกิ ด การติ ด เชื้ อ ลุ ก ลามจน
กลายเป็ นปอดอักเสบได้ สาหรับผูท้ ี่ มีโอกาสเสี่ ยงสู ง
ต่อการป่ วยด้วย ปอดอักเสบ เช่น ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 65
ปี ผูท้ ี่ไม่มีมา้ มหรื อม้ามไม่ทางาน ผูท้ ี่มีโรคเรื้ องรัง ผูท้ ี่
เป็ นโรคหอบ หื ด ผู ้ ที่ สู บบุ หรี่ เป็ นประจ า ผู ้ ที่ มี
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง เป็ นต้น นอกจากนี้ สุ ดา, จารุ บุตร,
และธี ร ะพงษ์ (2555) ยัง ได้ก ล่ า วอี ก ว่ า ผู ้ใ หญ่ และ
ผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มที่ มีปัจจัยเสี่ ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทา
ให้ โ อกาสเกิ ด ปอดอัก เสบได้ค่ อ นข้างสู ง และถ้าวัย
ผูใ้ หญ่ มีการเจ็บป่ วยด้วยปอดอักเสบแล้ว จะมี อาการ
รุ นแรงและทาให้เสี ยชีวิตได้ จากคากล่าวนี้ สะท้อนให้
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เสี่ ย งต่ า งๆอย่า งมาก ถึ ง แม้ก ารศึ ก ษาของ พยุง รั ต น์
(2557) จะสะท้อนให้เห็ น แบบแผนความเชื่ อด้านสุ ข
ภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของคนวัยกลางคน
ใน สปป.ลาว โดยรวมจะอยู่ในระดับกลาง แต่ในมิ ติ
ของการรั บ รู ้ ปั จจั ย เสี่ ยงการเกิ ด ปอดอัก เสบ และ
พฤติกรรมการป้ องกันการเกิดปอดอักเสบในวัยผูใ้ หญ่
ยังไม่ปรากฏการศึกษาที่ชดั เจน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ยังเชื่อว่าเมื่อ
ประชาชนมี ค วามรู ้ เรื่ อ งโรคปอดอัก เสบ มี การรั บ รู ้
ปั จจัยต่อการติดเชื้ อปอดอักเสบที่ ดีน่าจะมี พฤติ กรรม
การป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ดัง นั้น ผู ้วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ การรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง
และคุ ณ ลัก ษณะทางประชากรกั บ พฤติ ก รรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผูใ้ หญ่
ในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ดังกล่าว โดยคาดหวังว่าผลการศึ กษาจะทาให้มีความ
เข้าใจถึงการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง และพฤติกรรมการป้ องกัน
ปอดอักเสบของประชาชนวัยผูใ้ หญ่ใน สปป.ลาว

ค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการนาวัคซี น
ป้ อ งกัน โรคปอดอัก เสบมาใช้กับ เด็ ก สตรี ต้ ัง ครรภ์
มากกว่า 760,000 คน (Jon Stuart Abramson, 2009)
ข้อมู ล ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบที่ เข้ารั บ การรั กษา
ในโรงพยาบาลมโหสด ระหว่า งปี พ.ศ. 2553-2555
พบว่ามีผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่เข้ารับการรักษาที่ แผนกผูป้ ่ วย
นอกจ านวน 1,682,1,721 และ 1,272 คน ตามล าดับ
ในขณะที่มีผปู ้ ่ วยต้องเข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล
จานวน 893, 799, และ 925 คน เสี ยชีวิต 39, 28, 46 คน
ตามล าดับ แสดงให้ เห็ น ว่ า ประชาชนวัย ผู ้ใ หญ่ ใ น
สปป.ลาว มีการเจ็บป่ วยด้วยโรคปอดอักเสบอยูไ่ ม่นอ้ ย
และเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่ สาคัญของ สปป.ลาว อยู่
ไม่นอ้ ย (โรงพยาบาลมโหสด, 2553)
การรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง เป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่าง
หนึ่ งในความเชื่ อด้านสุ ขภาพ (Health belief) ของคน
(Rosenstock & Becker, 1974) เมื่ อ บุ ค คลรั บ รู ้ ปั จจั ย
เสี่ ยง บุ คคลย่อมหาทางป้ องกันตนเองจากความเสี่ ยง
และอั น ตราย มี การวิ จั ย จ าน วน มากที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ โอกาสเสี่ ยง และหรื อ
ปั จ จัย เสี่ ย งตามความเชื่ อ ด้านสุ ข ภาพกับ พฤติ ก รรม
สุ ขภาพ เช่ น การศึ กษาของ วันวิสา, นิ สาพร, ปั ทมา,
และ อรอุษ า (2555) ที่ สะท้อนว่า ผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งชนิ ดไม่ทราบสาเหตุที่มีการรับรู ้โอกาสเสี่ ยง
ตามความเชื่ อด้านสุ ขภาพที่ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรม
การดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ที่ พ บความสัม พัน ธ์ อ ย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ระหว่างการรับรู ้ความเสี่ ยงตามความ
เชื่ อด้านสุ ขภาพกับพฤติ กรรมการป้ องกันการติ ดเชื้ อ
เอชไอวี และการศึ กษาของ อัจ ฉรา, นพวรรณ, และ
พัช ริ น ทร์ (2555) สะท้อ นให้ เห็ น ว่า นั ก เรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ก ารรั บ รู ้ โอกาสเสี่ ยงต่ อการ
เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ในระดับต่า และส่ งผลให้มี
พฤติกรรมการป้ องกันโรคในระดับต่าด้วย
ผูว้ ิจยั เชื่ อว่า วัยผูใ้ หญ่ เป็ นกลุ่มวัยหนึ่ งที่ มีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบไม่แตกต่างจากกลุ่มคน
วัยเด็ก และผูส้ ูงอายุ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่เผชิญกับปั จจัย

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาระดับความรู ้โรคปอดอักเสบ ระดับการ
รั บ รู ้ ปั จจั ย เสี่ ยงต่ อ การติ ด เชื้ อปอดอั ก เสบ ระดั บ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบ และ
ความสัมพัน ธ์ระหว่าง ระดับ ความรู ้ โรคปอดอักเสบ
ระดับ การรั บ รู ้ ปั จ จัยเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบ
และคุณลักษณะทางประชากรกับระดับพฤติกรรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบของประชาชนวัยผูใ้ หญ่
ใน สปป.ลาว
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในประชากรวัย
ผูใ้ หญ่ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี ที่มีภูมิลาเนาในชุมชน
แห่ งหนึ่ งใน สปป.ลาว จากข้อมูลสามโนประชากรใน
ปี พ.ศ.2558 พบว่ามีประชากรทั้งสิ้ น 2,296 คน โดยมี
ประชากรวัยผูใ้ หญ่ ที่ มี อายุระหว่าง 18-60 ปี จานวน
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MMP20-4
1,512 คน (สถิติและข้อมูลชุมชนแห่ งหนึ่ งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2555)

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุ คคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจาตัว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความรู ้ โรคปอดอักเสบ
โดยสอบถามถึงความหมาย สาเหตุ ปั จจัยเสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้ อปอดอักเสบ และพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้ อปอดอั ก เสบ จ านวน 12 ข้ อ ค าถามเป็ นแบบ
เลือกตอบ “ใช่ ” “ไม่ใช่” ข้อคาถามมี ท้ ังทางบวกและ
ทางลบ เป็ นข้อคาถามทางบวก 6 ข้อได้แก่ ข้อ 1, 2, 4,
6, 7, 8 และข้อคาถามทางลบ 6 ข้อได้แก่ ข้อ 3, 5, 9, 10,
11 และ 12
การให้ คะแนน คาถามทางบวก คาถามทางลบ
ตอบ “ใช่”
1
0
ตอบ “ไม่ใช่”
0
1
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้อปอดอักเสบ จานวน 14 ข้อ เป็ นคาถามทางบวก
4 ข้อ ได้แ ก่ ข้อ 5, 7, 9, 14 และค าถามทางลบ 10 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4,6, 8, 10, 11, 12, และ 13 เป็ นแบบ
เลือกตอบ 5 ระดับ (Likert scale)
การให้ คะแนน
คาถามบวก คาถามลบ
ไม่ทาให้เกิดการติดเชื้อ
5
1
ทาให้เกิดการติดเชื้อได้นอ้ ย
4
2
ทาให้เกิดการติดเชื้อได้ปานกลาง 3
3
ทาให้เกิดการติดเชื้อได้มาก
2
4
ทาให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุด 1
5
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน
การติ ด เชื้ อปอดอั ก เสบ จ านวน 20 ข้ อ เป็ นแบบ
เลือกตอบ 5 ระดับ (Likert scale) เป็ นคาถามทางบวก
ทั้งหมด คือ
การให้คะแนน
ไม่ได้ปฏิบตั ิ
0
ปฏิบตั ินอ้ ย
1
ปฏิบตั ิปานกลาง
2
ปฏิบตั ิค่อนข้างมาก
3
ปฏิบตั ิประจา
4

ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจัย จะท าการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่างจ านวน
104 คน โดยใช้ก ารประมาณค่ าประชากรในกรณี ที่
ทราบขนาดประชากรโดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion
criteria) ได้แก่ มี อายุระหว่าง 18-60 ปี มี ชื่อในสาเนา
ทะเบียนบ้าน และสื่ อสารด้วยการพูดได้ และเกณฑ์การ
คั ด ออก (Exclusion criteria) ได้ แ ก่ มี ชื่ อ ในส าเนา
ทะเบี ยนบ้านแต่ ไม่ ได้อาศัยอยู่ในช่ วงที่ เก็ บรวบรวม
ข้อ มู ล และผู ้ที่ มี ค วามพิ ก ารทางตา “ตาบอดทั้ง สอง
ข้าง” เนื่ องจากกลุ่มคนเหล่านี้ อ่านหนังสื อไม่ได้ และ
อาจจะอยู่เฉพาะในบ้านอาจจะทาให้ไม่สามารถตอบ
แบ บ ส อ บ ถาม ได้ ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก ป ระเด็ น ต าม
แบบสอบถาม และใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) (ศิริชยั ,ทวีวฒั น์,
และ ดิเรก, 2555)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ความรู ้ปอดอักเสบ การ
รั บ รู ้ ปั จจั ย เสี่ ยงต่ อ การติ ด เชื้ อปอดอั ก เสบ และ
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ สร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ ตารา
ทางการแพทย์แ ละการพยาบาล ตลอดจนงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับโรคปอดอักเสบ ปั จจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ
ปอดอักเสบ และพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอด
อัก เสบ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content
validity) และค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ได้ค่ า ความ
เที่ ยงเท่ ากับ 0.85, 0.86 และ0.83 ตามลาดับ ตลอดจน
ดาเนิ นการแปลแบบสอบถามเป็ นภาษาลาว โดยผูว้ ิจยั
ได้แ ปลเป็ นภาษาลาวด้วยตนเอง แล้วน าไปปรึ กษา
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้านภาษาลาว และให้ ส ถานกงสุ ล ลาว
ประจ าประเทศไทยท าการตรวจสอบและให้ ก าร
รับรองความถูกต้องของภาษา แบบสอบมี 4 ส่วนคือ
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MMP20-5
ระดั บ การรั บ รู้ ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การติด เชื้ อ ปอดอัก เสบ
3 ระดับเช่น
ระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อ
คะแนน
การติดเชื้อปอดอักเสบ
ระดับต่า
< 41 คะแนน
ระดับปานกลาง
41-53 คะแนน
ระดับดี
> 53 คะแนน
ระดับ พฤติก รรมการป้ อ งกัน การติด เชื้ อปอดอัก เสบ
โดยรวม 3 ระดับเช่น
ระดับพฤติกรรมการป้ องกัน
คะแนน
การติดเชื้อปอดอักเสบ
ระดับต่า
< 48 คะแนน
ระดับปานกลาง
48-64 คะแนน
ระดับดี
> 64 คะแนน
และวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยการหาสัม ประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ของเพี ยร์ สัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) และสาหรั บ ตัวแปรที่ มี ระดับ
การวัดไม่ต่อเนื่ อง ทาการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดย
การหาสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบฟี (phi correlation)
(รัตน์ศิริ, 2551)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดื อนสิ งหาคม 2558 หลังผ่านการพิจารณารั บรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะ กรรมการพิจารณา
รับรองการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาไป
ถึงผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ “นายบ้าน” เพื่อขอเข้าทาการศึกษา
ในพื้นที่ การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเดินตาม
บ้านแต่ละบ้าน โดยขอความร่ วมมื อ จากอาสาสมัค ร
ประจ าหมู่ บ้ า นเพื่ อ เป็ นผู ้ น าทางไปยัง บ้ า นของ
ประชาชน (Gate keeper) หากยิ น ดี เข้า ร่ ว มการวิ จัย
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการอธิ บายที่มาของการวิจยั วัตถุประสงค์
การวิจยั ประโยชน์ของการวิจยั ความเสี่ ยงของการวิจยั
ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ต่ อ อาสาสมั ค ร การปฏิ บั ติ ต ั ว ของ
อาสาสมัคร และอื่ น ๆ หลังจากนั้น ให้อ าสาสมัครลง
นามในแบบยินยอม นาแบบสอบถามให้อาสาสมัคร
ตอบด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
หากอาสา สมัครไม่สามารถอ่านหรื อเขียนได้ ผูว้ ิจยั จะ
อ่านคาถามให้อาสาสมัครตอบทีละข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้
การรั บ รู ้ ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบ และ
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ อปอดอักเสบ ทาการ
วิเคราะห์ดงั นี้ วิเคราะห์จาแนกระดับโดยจาแนกเป็ น 3
ระดั บ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ±1 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(ศิริชยั , ทวีวฒั น์, และดิเรก, 2555)ได้แก่
ระดับความรู้ โรคปอดอักเสบ 3 ระดับเช่น
ระดับความรู ้โรคปอดอักเสบ
คะแนน
ระดับต่า
< 7 คะแนน
ระดับปานกลาง
7-10 คะแนน
ระดับดี
> 10 คะแนน

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจานวน 84
คน ร้อยละ 80.8 กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยที่ สุด 19 ปี อายุ
มากที่สุด 59 ปี อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 8.953 อายุ 30-45 ปี มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 68.3
รองลงมาอายุ 46-60 ปี ร้อยละ 17.3 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
34.6 มี การศึ กษาในระดับประถมศึ กษา รองลงมาคื อ
ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น ร้ อ ยละ 28.8 ส่ ว นใหญ่ มี
อาชีพรับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 34.6 รองลงมาประกอบ
ธุ รกิ จส่ ว นตัว/ค้าขาย ร้ อยละ 29.8 กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว น
ใหญ่ ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 61.5 รองลงมามี โรค
ประจาตัวคือกระเพาะอาหารเป็ นแผล ร้อยละ 19.2 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ระดับ คะแนนความรู ้ โรคปอดอักเสบของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับปานกลาง ร้อยละ 78.8 และ
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MMP20-6
เพศ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติ กรรมการป้ อ งกัน
ปอดอั ก เสบอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r=.660,
p=.458) อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
ป้ องกั น ปอดอัก เสบอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r=-.175, p=.076) ก าร ศึ ก ษ ามี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้ องกันปอดอักเสบ อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (r=1.594, p=.588) อาชี พมี ความสัมพัน ธ์กับ
พฤติกรรมการป้ องกันปอดอักเสบ อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (r=1.348, p=.309) การมี โ รคประจ าตั ว มี
ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ กรรมการป้ องกัน ปอดอักเสบ
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (r=1.401, p=.838) ความรู ้
โรคปอดอัก เสบมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการ
ป้ อ งกัน ปอดอัก เสบ อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(r=1.602, p=.977) และการรั บ รู ้ ปั จจัยเสี่ ยงต่ อการติ ด
เชื้ อ ปอดอัก เสบมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการ
ป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (r=.223, p=.023) ดังแสดงในตารางที่ 5

รองลงมาความรู ้โรคปอดอักเสบระดับต่า ร้อยละ 15.4
และน้อยที่สุดคือความรู ้โรคปอดอักเสบระดับดี ร้อยละ
5.8 ดังแสดงในตารางที่ 2
ระดับ คะแนนการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ย งต่อการติดเชื้ อ
ปอดอัก เสบส่ ว นใหญ่ ร ะดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 96.7
รองลงมาระดับดี ร้อยละ 1.7 และระดับต่ า ร้อยละ 1.6
ดังแสดงในตารางที่ 3
ระดับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ ปอด
อักเสบ โดยรวมระดับดี ร้อยละ 20.2 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 44.2 ระดับต่ า ร้อยละ 35.6 ส่ วนรายด้าน ด้าน
การเสริ มสร้ า งความแข็ ง แรงของร่ างกายระดั บ
พฤติ กรรมระดับ ดี ร้ อ ยละ 25.0 ระดับ ปานกลาง คิ ด
เป็ นร้อยละ 61.5 ระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ด้านการ
หลี กเลี่ ยงปั จจัยเสี่ ยงระดับพฤติ กรรมระดับดี ร้ อยละ
26.0 ระดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 61.5 ระดับ ต่ า ร้ อ ยละ
12.5 และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมระดับพฤติกรรม
ระดั บ ดี ร้ อ ยละ 25.0 ระดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 66.3
ระดับต่า ร้อยละ 8.7 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (n=104)
เพศ
1. เพศชาย
20
2. เพศหญิง
84
อายุ ช่วงอายุระหว่าง 19-59 ปี อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.935
1. อายุ 19-29
15
2. อายุ 30-39
51
3. อายุ 40-49
23
4. อายุ 50-60
15
ระดับการศึกษา
1. ไม่ได้ศึกษา
4
2. ประถมศึกษา
36
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
30
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
21
5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8
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ร้ อยละ
19.2
80.8
14.4
49.0
22.3
14.5
3.8
34.6
28.8
20.2
7.7

MMP20-7
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
6. ปริ ญญาตรี
7. ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
อาชีพ
1. รับราชการ
2. เกษตรกร
3. รับจ้าง
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
5. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
โรคประจาตัว
1. ไม่มี
2. เบาหวาน
3. ความดันโลหิ ตสูง
4. กระเพาะอาหารเป็ นแผล
5. โรคหัวใจ
6. มะเร็ ง

จานวน (n=104)
4
1

ร้ อยละ
3.8
1.0

10
13
36
31
14

9.6
12.5
34.6
29.8
13.5

64
11
5
20
3
1

61.5
10.6
4.8
19.2
2.9
1.0

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความรู ้โรคปอดอักเสบ
ระดับคะแนนความรู้
จานวน (104)
ดี
6
ปานกลาง
82
ต่า
16

ร้ อยละ
5.8
78.8
15.4

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อปอดอักเสบ
ระดับการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง
จานวน
ร้ อยละ
ดี
18
1.7
ปานกลาง
74
96.7
ต่า
12
1.6

- 872 -

MMP20-8
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
ด้ านการเสริม สร้ าง
ด้ านการหลีก เลีย่ ง
ด้ านการจัดการ
โดยรวม
ความแข็ง แรงของ
ระดับพฤติกรรมการ
ปัจจัยเสี่ยง
สิ่งแวดล้ อม
ร่ างกาย
ป้องกันการติดเชื้อ
ปอดอักเสบ
จานวน ร้ อย จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ละ
ดี
21
20.2
26
25.0
27
26.0
26
25.0
ปานกลาง
46
44.2
64
61.5
64
61.5
69
66.3
ต่า
37
35.6
14
13.5
13
12.5
9
8.7
ตารางที่ 5 แสดงความสั มพัน ธ์ระหว่าง ระดับความรู ้โรคปอดอัก เสบ การรั บ รู ้ ปั จจัยเสี่ ยงต่ อการติ ดเชื้ อปอด และ
คุณลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
ตัวแปร
ค่ าความสัมพันธ์ (r)
p-value
เพศ
.660*
.458
อายุ
-.175**
.076
การศึกษา
1.594*
.588
อาชีพ
1.348*
.309
การมีโรคประจาตัว
1.401*
.838
ความรู ้โรคปอดอักเสบ
1.602*
.977
การรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อปอดอักเสบ
.223**
.023
*Phi correlation
**Pearson product moment correlation
เข้าใจเกี่ ยวกับการปฏิ บัติโดยการไปรั บการฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคปอดอักเสบ ซึ่งมีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่ม
เด็กและกลุ่มเสี่ ยงเท่ านั้น ดังนั้นประชาชนที่ อยู่ในวัย
ผู ้ใ หญ่ จึ ง อาจจะไม่ ใ ห้ ค วามสนใจเท่ า ที่ ค วร เมื่ อ
พิ จารณาคุ ณ ลักษณะทางประชากรของกลุ่ มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้ อยละ38.4 มี ระดับการศึ กษาใน
ระดับไม่ได้ศึกษาถึงประถมศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่มี
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ โรคปอดอัก เสบได้ อี ก ทั้ งอาจ
เป็ นไปได้ ว่ า ประชาชนวัย ผู ้ใ หญ่ ไ ม่ ส ามารถอ่ า น
หนังสื อได้ ดังนั้นจึงเป็ นข้อจากัดของการเข้าถึงข้อมูล
ที่ เกี่ ยวข้องกับโรคปอดอักเสบได้ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยัง

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ความรู้ และระดับความรู้ โรคปอดอักเสบ
กลุ่ มตัวอย่างมี ค วามเข้าใจที่ ไม่ ถูก ต้อ งเกี่ ยวกับ
โรคปอดอักเสบใน 3ประเด็นแรกคือ อาการของโรค
ปอดอักเสบ ความรุ น แรงของโรคปอดอักเสบ และ
ระยะฟั กตัวของโรคปอดอักเสบ โดยพบว่ามีการตอบ
ผิด ร้อยละ 87.5 , 61.5 และ 54.8 ตามลาดับ ส่ วนระดับ
ดีค่อนข้างน้อยมากโดยพบว่ามีเพียง ร้อยละ 5.8 เท่านั้น
ทั้งนี้อาจเป็ นไปได้วา่ ที่ผา่ นมาถึงแม้ สปป.ลาว จะมีการ
รณรงค์ให้ ป ระชาชนมี ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ โรคปอด
อัก เสบ แต่ ก ารรณรงค์มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนมี ค วาม
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MMP20-9
สังเกตเห็นว่าการที่ประชาชนมีความรู ้เกี่ยวกับโรคปอด
อักเสบไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจมาจากการให้ความรู ้
ผ่านสื่ อต่างๆเช่น หนังสื อ แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ เป็ น
ต้นยังไม่ แพร่ ห ลาย และประชาชนก็ยงั มี ขอ้ จากัดใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอักเสบ
จากสื่ อ เหล่ า นี้ (สถิ ติ แ ละข้อ มู ล ชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ งใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2555)

มีภาวะสุ ขภาพดี ไม่มีการเจ็บป่ วยเป็ นโรคปอดอักเสบ
จึ งทาให้รับรู ้ว่าการอยู่ในที่ ที่มีคนแออัดไม่เป็ นปั จจัย
เสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคปอดอักเสบได้ ผลการศึกษาได้
สะท้อนให้เห็นระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
ปอดอักเสบอยู่ระดับ ดี น้อยมาก โดยพบเพี ยง ร้ อยละ
1.7 เท่านั้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการมีขอ้ จากัดในการ
ได้รั บ ข้อ มู ล หรื อ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ โรคปอด
อั ก เส บ อี กทั้ งกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งมี ระดั บ การศึ ก ษ า
ประถมศึกษาและไม่ได้ศึกษาและมีอาชิพรับจ้าง การมี
อาชิ พรับจ้าง อาชิพรับจ้างในบริ บทของ สปป.ลาว คือ
การทางานรับจ้าง ก่อสร้าง ทางานในโรงงานตัดหยิบ
เสื้ อผ้า อาชี พดังกล่าวมี การสัมผัสกับปั จจัย เสี่ ยงของ
การเกิดโรคปอดอักเสบโดยตรงอาจคิดว่าการสัมผัสสิ่ ง
เหล่านี้ไม่ได้เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดปอดอักเสบได้

การรั บ รู้ และระดับการรั บรู้ ปั จจัยเสี่ ยงต่ อการติดเชื้ อ
ปอดอักเสบ
ผลการศึ กษาได้ส ะท้อ นให้ เห็ น การรั บ รู ้ ปั จ จัย
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคปอดอัก เสบที่ ไม่ ถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมใน 3 ประเด็นได้แก่ การคลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยโรค
ปอดอักเสบ การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ การ
เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด ซึ่ งพบว่ามีการรับรู ้ที่ไม่
ถู ก ต้อ งและเหมาะสม ร้ อ ยละ 19.2, 15.4 และ 14.4
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กลุ่มตัวอย่างอาจคิดว่าการอยู่กบั ผูป้ ่ วยโรคปอด
อัก เสบไม่ ไ ด้เป็ นปั จจัยของการเกิ ด โรคปอดอัก เสบ
และมาสามารถติดต่อได้ ซึ่ งเป็ นความคิ ดที่ ไม่ถูกต้อง
เพราะในความจริ ง แล้ว การคลุ ก คลี กับ ผู ้ป่ วยปอด
อัก เสบมี ค วามสู งต่ อ การเกิ ด โรคปอดอัก เสบ ซึ่ ง
สมาคมอุ รเวชช์แห่ งประเทศไทย (2544) ได้ก ล่ าวว่า
การที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคปอด
อักเสบได้คือการไม่คลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยปอดอักเสบ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอาจคิ ด ว่ า การดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ไ ม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ความแข็ ง แรงของ
ร่ างกายและระบบภูมิคุม้ กัน ดังนั้นจึงมีการรับรู ้วา่ การ
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ได้เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่จะ
ท าให้ เกิ ด การติ ด เชื้ อ ปอดอัก เสบได้ ซึ่ งขัด แย้ง กั บ
ข้ อ ค วาม รู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ ดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย
ซึ่ งรวมถึงการติดเชื้ อโรคปออักเสบ กลุ่มตัวอย่างอาจ
คิ ด ว่ า การเข้า ไปในสถานที่ ที่ มี ค นแออัด ไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อการเกิดปอดอักเสบ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างอาจจะ
คิดว่าประชาชนที่ อยูใ่ นสถานที่ ต่างๆล้วนเป็ นบุคคลที่

พฤติกรรมแลระดับพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ อ
ปอดอักเสบ
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้อปอดอักเสบราย
ข้อ ด้า นการเสริ ม ความแข็ ง แรงของร่ า งกาย ที่ ก ลุ่ ม
ตัว อย่างไม่ ป ฏิ บัติ ม ากที่ สุ ด ได้แ ก่ การได้รั บ การฉี ด
วัคซี น ป้ องกัน โรคปอดอักเสบ ร้ อยละ 17.3 ด้านการ
หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ร้อยละ 46.2 และการไม่สูดดม หรื อสัมผัสสารเคมี/ยา
ก าจั ด ศั ต รู พื ช ร้ อ ยละ 26.9 ส่ วนด้ า นการจั ด การ
สิ่ งแวดล้อมได้แก่ การหลี กเลี่ ยง การเผาขยะมูลฝอย/
หญ้า ร้อยละ 6.7 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานในการ
ให้ค วามรู ้ เรื่ อ งโรคปอดอักเสบหรื อ การได้รับ ข้อ มู ล
และสื่ อ ต่างๆมี จากัด ทาให้ป ระชาชนไม่ เข้าถึ งข้อมู ล
และประชาชนส่ ว นมากมี อ าชิ พ รั บ จ้างอาจไม่ มี เงิ น
เพียงพอในการไปชี้ วคั ซี นป้ องกันโรคปอดอักเสบมา
ฉี ดเนื่ องจากมีราคาแพงจริ งไม่ได้ปฏิ บัติ อีกทั้งที่ ผ่าน
มาการรณรงค์เกี่ ยวกับโรคปอดอักเสบมีน้อย ส่ วนที่ มี
เป็ นการรณรงค์ให้เด็ก สตรี มีครรภ์ไปรับการฉี ดวัคซี น
ซึ่ งประเทศ สปป.ลาว เป็ นประเทศแรกในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ที่ น าวัค ซี น โรคปอดอักเสบมาฉี ด
ให้กบั ประชาชน ซึ งในนี้ ไม่รวมวัยผูใ้ หญ่ จึ งส่ งผลให้
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วัย ผูใ้ หญ่ น้ ัน มี ข ้อ จาอยู่ม ากในเรื่ อ งการได้รั บ วัค ซี น
(ลาวนาวัคซี นโรคปอดอักเสบมาใช้เป็ นประเทศแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้, 2556)
ระดับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ ปอด
อักเสบของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม และรายด้านในระดับ
ดี มีค่อนข้างน้อย โดยพบ ร้อยละ 20.2, 25.0, 26.0 และ
25.0 ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้วา่ การได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ เกี่ ยงข้องกับโรคปอดอักเสบมีค่อนข้างน้อย
รวมถึงเมื่อพิจารณาคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัว อย่า งพบว่ า โดยส่ ว นมาก จะมี อ าชี พ รั บ จ้า งและ
เกษตรกร จึงทาให้มีพฤติกรรมการสู บ บุหรี่ และการใช้
สารเคมี/ยากาจัดศัตรู พืชในการประกอบอาชี พ อีกทั้ง
ผู ้วิ จั ย ยัง สั ง เกตเห็ นว่ า บริ บทการก าจั ด ขยะของ
ประชาชนใน สปป.ลาว ยัง ใช้ วิ ธี ก ารเผาเป็ นหลัก
ดังนั้น จึ งพบว่าประชาชนใน สปป.ลาว ยังไม่ ได้ให้
ความส าคั ญ ในการหลี ก เลี่ ย งการสู บ บุ ห รี่ การใช้
สารเคมี/ยากาจัดศัตรู พืช รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเผา
ขยะดังกล่าว

ติดเชื้อปอดอักเสบ อาจจะเนื่องมาจาก ความรู ้ที่ปรากฏ
นั้นอาจเป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เช่น ปั จจัยที่ทาให้เกิดการ
ติดเชื้อได้ง่าย เป็ นต้น จึงทาให้ภาพรวมของความรู ้และ
พฤติ ก รรมการป้ องกั น การติ ด เชื้ อปอดอั ก เสบมี
ความสัมพันธ์อย่างไม่ มีนัยสาคัญ ทางสถิ ติด้งที่ กล่าว
ผ ล ก ารศึ กษ าที่ ผ่ า น ม า ดั ง เช่ น ก ารศึ กษ าข อ ง
ปฐญากรณ์, นภาพร และ อนันต์ (2554) จะสะท้อนให้
เห็นว่า ความรู ้มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับ พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ต ัวของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสูง แต่ในการศึกษานั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะมี
ระดับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา ซึ่ ง
แตกต่างจากการศึ กษาครั้ งนี้ ที่ พ บว่าระดับ การศึ ก ษา
ของกลุ่ ม ตัว อย่างส่ วนมากอยู่ในระดับ ประถมศึ กษา
และไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
คุณลักษณะทางประชากรทั้ง เพศ อายุ การศึกษา
อาชี พ และ การมี โรคประจาตัว มีความสัมพันธ์อย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ อาจจะเนื่ องมาจากลักษณะทาง
ประชากรเหล่านี้เป็ นลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถคาดเดา
ได้วา่ คุณลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันจะส่ งผล
ต่อการมีพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ อปอดอักเสบ
ที่ แตกต่ า งกั น หรื อไม่ ในขณ ะที่ ที่ ผ่ า นมาก็ ไ ม่ มี
การศึกษาที่ยนื ยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรกับ พฤติ กรรมการป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อปอด
อั ก เส บ แ ต่ มี การศึ ก ษ าที่ ค าด การณ์ ว่ า ค น ที่ มี
คุณลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน อาจเกิ ดการติ ด
เชื้ อปอดอักเสบได้แตกต่างกันได้ (Buzzo et al., 2013;
วัน ชัย , สุ ทิ น และวัน ชัย , 2552; สุ ด า, จารุ บุต ร และ
ธี ระพงษ์, 2555; กฤษณา, 2554)
ระดั บ การรั บ รู ้ ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ปอด
อัก เสบมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r=.223, p=.023) กับระดับพฤติกรรมการป้ องกันการ
ติดเชื้อปอดอักเสบโดยรวม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การที่
บุคคลเห็ นความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อปอดอักเสบ จึ งทา
ให้ มี พ ฤติ ก รรมในการป้ องกัน ตนเอง สอดรั บ กั บ
แนวคิ ด ความเชื่ อ ด้านสุ ข ภาพที่ ก ล่ าวว่า บุ ค คลจะมี
พฤติกรรมในการป้ องกันโรคควรมีการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ าง ระดับ ความรู้ ระดับ การรั บ รู้
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการติดเชื้ อปอดอักเสบ และคุณลักษณะ
ทางประชากรกับระดับพฤติกรรมการป้ องกันการติด
เชื้อปอดอักเสบ
ผลการศึ กษาได้สะท้อนให้เห็ นว่าระดับ ความรู ้
และคุณลักษณะทางประชากรมี ความสัมพันธ์อย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนระดับการรับรู ้ปัจจัยเสี่ ยงต่อ
การติดเชื้อปอดอักเสบกับ ระดับพฤติกรรมการป้ องกัน
การติดเชื้อปอดอักเสบมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (r=.223, p=.023) สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ถึ ง แม้ ว่ า ระดั บ ความรู ้ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดย
ส่ วนมากอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 78.8 แต่ระดับ
พฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื้ อปอดอักเสบโดยรวม
กลับอยูใ่ นระดับต่ าถึงปานกลาง ร้อยละ 20.2-35.6 ซึ่ ง
ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ระดั บ ความรู ้ กั บ ระดั บ พฤติ ก รรมไม่
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ถึงแม้ประชาชนใน สปป.ลาว
จะมีความรู ้ดีแต่ก็ไม่ทาให้มีพฤติกรรมการป้ องกันการ
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ข อ ง ก า ร เกิ ด โ ร ค (Rosenstock & Becker, 1974)
การศึ ก ษาที่ ผ่า นมาได้ส ะท้อ นให้ เห็ น ว่า ผู ้ป่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู งที่ มีการรั บรู ้ ปัจจัยเสี่ ยงจากการเป็ น
โรคความดันโลหิ ตสู งจะมี พฤติกรรมการป้ องกันโรค
ความดันโลหิ ตสู งที่ เหมาะสม (อุมาพร, ผจงศิลป์ และ
จุฑามาศ, 2554)

รัตน์ศิริ ทาโต. การวิจยั ทางการพยาบาลศาสตร์ แนวคิด
สู่ ก ารประยุก ต์ใ ช้. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
โรงพยาบาลมโหสด. สถิ ติ ผู ้ป่ วยโรคปอดอัก เสบ
ปี พ.ศ. 2553-2555. สปป.ลาว: แผนกสถิ ติ
กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว; 2553.
ลาวนาวัคซีนโรคปอดอักเสบมาใช้เป็ นประเทศแรกใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้.(2556). ลาว ASEAN
Watch. [วารสารออนไลน์] 5 พฤษภาคม 2558,
[อ้ า งเมื่ อ 8 เมษ ายน 2558 จาก http://www.
aseanwatch.org/2013/10/04/11789/
วัช รี แก้ว นอกเขา. โรคปอดอัก เสบในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2548-2553. รายงานการเฝ้ าระวัง ทาง
ระบาดวิทยาประจาสัปดาห์ 2555; 43 (พิเศษ):
S90-S98.
วัน ชัย วนะชิ ว นาวิ น , สุ ทิ น ศริ อัษ ฏพร และวัน ชั ย
เดชสมฤทธิ์ ฤทัย. ตาราอายุรศาสตร์ : โรคตาม
ระบบ I. กรุ งเทพๆ: หมอชาวบ้าน; 2552).
วันวิสา รอดกล่อม, นิสาพร วัฒนศัพท์, ปั ทมา สุพรรณ
กุ ล แ ล ะ อ รอุ ษ า สุ วร รณ ป ระ เท ศ . ก าร
สนับสนุนทางสังคม และความเชื่อด้านสุขภาพ
กับ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มารับ
บริ การของโรงพยาบาลพรหมพิ ราม จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก. วารสารการพยาบาลและสุ ข ภาพ
2555; 6(2): 77-88.
วิชยั ขัตติยวิทยากุล และคณะ. สาเหตุการเกิดโรคปอด
อักเสบชนิ ดรุ นแรงในชุมชนในผูใ้ หญ่ บริ เวณ
พื้นที่ที่มีการระบาดซ้ าซากของโรคไข้หวัดนก
ใน สั ต ว์ ปี กจั ง ห วั ด อุ ต รดิ ต ถ์ พ .ศ. 2551.
วารสารวิชาการสาธารณสุ ข 2554; 20(3): 397404.
ศิ ริ ชั ย ก าญ จ น วาสี ท วี ว ั ฒ น์ ปิ ต ยาน น ท์ แ ล ะ
ดิ เรก ศรี สุ โ ข. การเลื อ กใช้ส ถิ ติ ที่ เหมาะสม
ส าหรั บ การวิ จั ย . พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 6. กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิ จัย ขอขอบพระคุ ณ รั ฐ บาลไทย ส านั ก งาน
ร่ วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวง
การต่างประเทศ ที่ให้ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์
และผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครและคณาจารย์สาขาวิชาการ
พยาบาลผู ้ใ หญ่ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิ ท ยาลัย
ขอนแก่น
เอกสารอ้ างอิง
กฤษณา คาลอยฟ้ า. พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเอง
ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนาม
น าง จั ง ห วั ด น ครราชสี มา. The Journal of
Boromarajonani College of Nursing,
Nakhonratchasima 2554; 17(1): 17-30.
ปฐญาภรณ์ ลาลุ น , นภาพร มัธ ยมางกู ร และอนั น ต์
มาลารัตน์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคความดัน โรคหิ ตสู งที่ มารั บบริ การแผนก
ผู ้ ป่ วยน อกอายุ ร กรรมโรงพยาบ าลศู น ย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยาม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี . Journal of Medicine and
Health Sciences 2554; 18(3): 160-169.
พยุงรั ต น์ มี ชัย. แบบแผนความเชื่ อด้านสุ ข ภาพและ
พฤติ กรรมการดู แ ลตนเอง ของประชาชนวัย
กลางคน ใน เมื องป ากเซ แขวงจ าป าสั ก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2014;
วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ.
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สถิติและข้อมูลชุมชนแห่ งหนึ่ งในประเทศสาธารณรัฐ
ป ระชาธิ ป ไต ยป ระช าชน ลาว .ท ะเบี ยน
สามะโนครัว; 2555.
สมาคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทย. แนวทางการรั กษา
โรคปอดอักเสบชุมชนในประเทศไทย (สาหรับ
ผูใ้ หญ่ ). กรุ งเทพฯ: สมาคมอุรเวชช์จดั พิม พ์;
2544.
สุดา สี บุญเรื อง, จารุ บุตร อังสนากุล และธีระพงษ์
ตัณฑวิเชียร. การติดเชื้อนิวโมคอคคัสและการ
ป้ องกันการติดเชื้อรุ นแรงในผูใ้ หญ่และ
ผูส้ ูงอายุ. จุลสารเสาวภาสาหรับประชาชน
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