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บทคัดย่อ 
การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ และศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยมีขอบเขตการวิจัยเพ่ือมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ
จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (statistical  Package for Social  Sciences) โดยใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออยู่ในปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีอิทธิพต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อคือ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ และทัศนคติในการจัดการขยะติด
เชื้อ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้ก่อให้เกิดความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ ส่วนปัญหา 
อุปสรรคในการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลคือ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
การจัดการขยะติดเชื้อ  การขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดการขยะ การไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาที่
เกิดขึ้นและมองว่าปัญหาขยะติดเชื้อไม่ใช่เรื่องของตนเอง แต่เป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลที่จะต้องหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการฝึกอบรมโดย
การจัดวิทยากรที่มีความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รู้ในเรื่องดังกล่าว และเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ โดยเฉพาะเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล หนังสือเรียนหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ การติดตาม
ประเมินผลในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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บทน า 
  ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรคและเป็นพาหะน าโรคต่างๆ โดยเฉพาะขยะมูลฝอยซึ่งเกิดจาก
สถานพยาบาลที่เรียกกันว่า ขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากวิธีการและขั้นตอนต่างๆในการรักษาพยาบาล เช่นกระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ผ้ากอซ ส าลี สิ่งขับถ่ายหรือของเหลว ที่ออกจากร่างกายของผู้ป่วย เช่น เลือด น้ าเหลือง เศษ
ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งปัญหาขยะติดเชื้อเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม 
เพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดการขยายตัวและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อจะไม่ประสบผลส าเร็ จ
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
แพร่กระจายของขยะติดเชื้อออกสู่ชุมชน  
 ปัญหาขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งกว่าปัญหาขยะมูลฝอยทั่วไป 
เนื่องจาก อันตรายที่เกิดจากขยะติดเชื้อในปัจจุบันหากไม่ได้มีการจัดการหรือก าจัดที่เหมาะสมถูกวิธีแล้ว ขยะ
ติดเชื้อเหล่านี้จะแพร่กระจายเชื้อโรคออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดการติดเชื้อและการระบาดของโรคซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล ซึ่งต้องสัมผัสกับขยะติดเชื้อเป็นประจ าจึงเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเสี่ยงภัยกับการติดเชื้อ
ที่เกิดจากขยะติดเชื้อ  
 จากการศึกษาการจัดการขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งก าเนิดขยะติดเชื้อในประเทศ (กรม
อนามัย,๒๕๕๐) เมื่อ ปีพ.ศ. 2545  พบว่ามีปริมาณขยะติดเชื้อท่ีเกิดจากสถานบริการสาธารณสุข              วัน
ละ  56.2 ตัน  ปีพ.ศ. 2546 มีปริมาณขยะติดเชื้อทั่วประเทศ ประมาณ 22,500 ตัน หรือประมาณวันละ 61.6 
ตัน และปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณขยะติดเชื้อทั่วประเทศปีละ ประมาณ 28,000 ตัน หรือมากกว่าวันละ 56 ตัน 
ซึ่งขยะติดเชื้อเหล่านี้ถูกน ามาก าจัดโดยการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล ร้อยละ 65  ก าจัดโดย
บริษัทเอกชน ร้อยละ 7 และก าจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 28 (กรมควบคุมมลพิษ ,2550) ครั้ง
นี้ขยะติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นขยะติดเชื้อที่มีแหล่งมาจากการรักษาพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและ
โรงพยาบาลภาคเอกชน โดยมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งได้แก่  ผ้าพันแผล  เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนอวัยวะของ
ร่างกายที่เกิดจากการผ่าตัด รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสี สารเคมีอันตราย ยาเสื่อมสภาพ 
ของมีคม ซากสัตว์ทดลอง เป็นต้น (กู้เกียรติ ก้อนแก้ว และคณะ ,2554) ทั้งนี้สถานพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่มี
การจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลเหล่านี้   จึงมักถูกทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมท าให้ประชาชนทั่วไปเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ โรค
พยาธิ รวมทั้งการเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง (บัวทิพย์ เพ็งศรี,2553:2) 
 ปัญหาขยะติดเชื้อมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังเห็นได้จากขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นใน
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯมีประมาณวันละ 13.09 ตัน  ภาคกลางประมาณวันละ 11.9 1 ตัน ภาคเหนือ
ประมาณวันละ 9.9 7 ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณวันละ 14.17  ตัน และภาคใต้ประมาณวันละ 7.0 
7 ตัน รวมปริมาณขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ ประมาณวันละ 56.21 ตัน (อภินันท์ สุขบท
,2556:2) โดยทั่วไปแล้วการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลของภาครัฐส่วนใหญ่ ยังเป็นการก าจัดด้วยการ
เผาในเตาเผาขยะติดเชื้อ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของ
การเผาขยะติดเชื้อ (กรมอนามัย, 2550) พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจาก



กลิ่นและควันฟุ้งกระจายจากการเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ 
สถานพยาบาลบางแห่ง ยังท าการเผาขยะติดเชื้อเองเป็นบางประเภท ส่วนขยะติดเชื้อที่เหลือส่งให้เทศบาลเป็น
ผู้น าไปก าจัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเทศบาลจะก าจัดขยะติดเชื้อรวมกับการก าจัดขยะมูลฝอยทั่วๆไป โดยโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เผาขยะติดเชื้อเองมีจ านวนร้อยละ 62.43 ส่วนอีกร้อยละ 23.29 ส่งให้กับ
บริษัทเอกชนรับใบกันสาดส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 14.28 ทางโรงพยาบาลใช้วิธีการก าจัดด้วยการส่ง
ขยะติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีเตาเผาขยะ 
 โรงพยาบาลลืออ านาจเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีขนาด 30 เตียง มี
จ านวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ยวันละ 200-300 ราย มีปริมาณขยะติดเชื้อรวมเฉลี่ยวันละ 40 กิโลกรัม มีปริมาณขยะติด
เชื้อรวมในปี 2560 ประมาณ 6,545 กิโลกรัม มีปริมาณขยะติดเชื้อรวมในปี 2561 ประมาณ 6,952 กิโลกรัม มี
ปริมาณขยะติดเชื้อรวมในปี 2562 ประมาณ 7,932 กิโลกรัม (ข้อมูลรายงานประจ าปี 2563 ) ครั้งนี้ทาง
โรงพยาบาลหรือว่ามีหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุม
การจัดการขยะของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง  และในปัจจุบันการก าจัดขยะติดเชื้อด าเนินการด้วยการจ้างเหมา 
เทศบาลวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานีมาจัดเก็บซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะติดเชื้อเหล่านั้นในแต่ละ
ปี เป็นจ านวนถึง 95,184บาท (ข้อมูลรายงานประจ าปี, 2562) 
 ในปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับอันตรายของขยะติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากปัญหาขยะติด
เชื้อเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศโดยทั่วไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับขยะติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ควรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ทั้งในด้านแหล่งก าเนิด ประเภท ลักษณะ
รวมทั้งระบบการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกวิธี คือ การเก็บรวบรวม การคัดแยก การขนส่ง และการก าจัด เพ่ือให้
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ดังนั้นในการจัดการ
ขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ จึงควรได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะติดเชื้อทุก
คน ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้ว จะส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม ท าให้เกิดการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไป 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปริมาณขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลลืออ านาจ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้การจะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ
ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ โดยผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลลืออ านาจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลืออ านาจ  
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ  
  
 
 
 



รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลลืออ านาจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ 
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานท าความสะอาด จ านวน  47 คน โดยน ามาค านวณหากลุ่มตัวอย่างจาก
การใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจาก
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะติดเชื้อตามผลงานพยาบาลและแผนกที่
ปฏิบัติงานที่ก าหนด เมื่อใดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องการในแต่ละหน่วยงานก็มีการจับฉลากจ านวนตามบัญชี
รายชื่อโดยเก็บข้อมูลจากต าแหน่งพยาบาลจ านวน   17  คน ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลจ านวน  7 คน และ
ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาดจ านวน 4 คน เพ่ือนส่งให้ตอบแบบสอบถามตามรายชื่อกับซองเอกสารให้กับ
หัวหน้าแต่ละกลุ่มงาน จ านวนของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่ 28 คนจากจ านวน
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 47 คน  
 
ประชากรเป้าหมาย 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมุ่งศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลือ
อ านาจ ดังนั้นประชากรเป้าหมายจึงก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
ลืออ านาจ ได้แก่ งานบริการผู้ป่วยใน และงานบริการผู้ป่วยนอก  
 จากการส ารวจข้อมูลรายงานประจ าปี เดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2563 มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลลืออ านาจ โดยเลือกกกลุ่มเป้าหมายเพียง 3 กลุ่ม คือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
และพนักงานท าความสะอาด จ านวนทั้งหมด 28 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลงานการวิจัยเอกสารวิชาการต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้อใน
โรงพยาบาลลืออ านาจประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต าแหน่งงานและแผนกท่ีปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติด
เชื้อในโรงพยาบาลหรืออ านาจมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดเกี่ยวกับความถี่และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับทั้งจากสื่อมวลชนได้แก่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วารสารหรือนิตยสารสิ่งตีพิม พ์เช่นแผ่นพับใบปลิว
โปสเตอร์เป็นต้นและจากสื่อบุคคลได้แก่หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพ่ือนร่วมงานโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  

ความถี่ในการรับข่าวสาร    คะแนน 
ประจ า(ทุกวัน)       4  
บ่อยมาก (1 - 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์)   3 
บ่อย (2-3 ครั้งใน 1 เดือน)    2  
นานๆครั้ง (1 ครั้ง ใน 1 เดือน)     1 

  ไม่เคย       0 



ในการจัดกลุ่มคะแนนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจผู้วิจัย
ไ ด้ น า ค่ า ค ะ แ น น ที่ ไ ด้ ม า จั ด ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ข ย ะ ติ ด เ ชื้ อ โ ด ย ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 :34) แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี ้

คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป( คะแนน16-30คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มีการ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อในระดับสูง 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 - 75 ของคะแนนเต็ม (คะแนน 12-15 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อในระดับปานกลาง 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม (คะแนน0- 11 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มีการ
รับรู้ข่าวสาร 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้อใน

โรงพยาบาลลืออ านาจจ านวน 25 ข้อลักษณะค าถามปลายปิด 2 ตัวเลือกมีตั้งค าถามข้อความเชิงบวกใน
ข้อความเชิงลบคละกัน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน(ข้อความเชิงบวก)คือค าตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนนสอบผิด
ให้คะแนน 0 คะแนน(ข้อความเชิงลบ)ตอบถูกให้คะแนน 0 คะแนนสอบผิดให้คะแนน 1 คะแนน 

ในการจัดกลุ่มคะแนนความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้อใน
โรงพยาบาลลืออ านาจผู้วิจัยได้น าค่าคะแนนที่ได้มาจากระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อโดยใช้เกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 :34) 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้  
 คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มข้ึนไป( คะแนน16-20คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อในระดับสูง 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 - 75 ของคะแนนเต็ม หมายถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ
ในระดับปานกลาง 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ
ในระดับต่ า (คะแนน 9-15 คะแนน) 

 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลลืออ านาจจ านวน 15 ข้อเป็นค าถามแบบประเมินค่ามีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
ระดับทัศนคติ   ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 
เห็นด้วย    3   1 
ไม่แน่ใจ    2   2 
ไม่เห็นด้วย   1   3 

ในการจัดกลุ่มคะแนนทัศนคติการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรืออ านาจผู้วิจัยได้น า
ค่าคะแนนที่ได้มาจากระดับทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2557 :34) แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป(คะแนน 43-45 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อในระดับสูง 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 - 75 ของคะแนนเต็มหมายถึง เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการจัดการขยะ
ติดเชื้อในระดับปานกลาง 



คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม(คะแนน 32 ถึง 42 คะแนน)หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อในระดับ 3  
ส่วนที่ 5 เป็นค าถามวัดการรับรู้ภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลลือ

อ านาจจ านวน 11 ข้อโดยพิจารณาจากการให้ความส าคัญต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่เช่นการตรวจสุขภาพ
ร่างกายเป็นประจ าในด้านต่างๆได้แก่การเอกซเรย์การตรวจเลือดการวัดความดันโลหิตและการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของแพทย์รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพโดยใช้ข้อค าถามปลายปิด 2 
ตัวเลือกลักษณะค าถามมีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบและมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

 ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 
ตอบใช่  ได้คะแนน 1 คะแนน   0 คะแนน 
ตอบไม่ใช่ ได้คะแนน 0 คะแนน   1คะแนน 
ในการจัดกลุ่มคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้ าที่ในโรงพยาบาลลือ

อ านาจผู้วิจัยได้น าค่าคะแนนที่ได้มาจากระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพในการจัดการขยะติดเชื้อโดยใช้เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2557 :34) 

 คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป(คะแนน 8-10 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มีการรับรู้
ภาวะสุขภาพในการจัดการขยะติดเชื้อในระดับสูง 
 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 -  75 ของคะแนนเต็มหมายถึงเจ้าหน้าที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพใน
การจัดการขยะติดเชื้อในระดับปานกลาง 
 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 5 (คะแนน 4  7 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
การรับรู้ภาวะสุขภาพในการจัดการขยะติดเชื้อในระดับต่ า 

 
ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ

โดยแยกเก็บข้อมูลส่วนพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้านคือในด้านการคัดแยกขยะติดเชื้อและด้านการเก็บรวบรวม
ขยะติดเชื้อเป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ต าแหน่งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานท าความสะอาดส่วน
ด้านการเก็บขนขยะติดเชื้อเป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาดโดยใช้ค าถาม
ปลายปิดมี 3 ตัวเลือกลักษณะค าถามมีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบและมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดังนี้คือ  

 ระดับการปฏิบัติ   ข้อความเชิงบวก   ข้อความเชิงลบ 
 ปฏิบัติถูกต้องทุกครั้ง   3    1 
 ปฏิบัติบางครั้ง    2    2 
 ไม่เคยปฏิบัติ    1    3 
  
ในการจัดกลุ่มคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ(การคัด

แยกขยะติดเชื้อจ านวน 9 ข้อ) ผู้วิจัยได้น าค่าคะแนนที่ได้มาจัดระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อรวม 42 
คนโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2557 :34) แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

  
 คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป(คะแนน 23-27 คะแนน)หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อที่ถูกต้องในระดับสูง 



 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ถึง 75 คะแนนเต็มหมายถึงเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะติด
เชื้อที่ถูกต้องในระดับกลาง 
 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ( คะแนน 15 ถึง 20 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่
มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อที่ถูกต้องในระดับต่ า 
ในการจัดกลุ่มคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลลืออ านาจ(การ

เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อจ านวน 10 ข้อ) ผู้วิจัยได้น าค่าคะแนนที่ได้มาจัดระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ
รวมสิ่ง 2 คนโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 :34) 

คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (คะแนน 26-30 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อท่ีถูกต้องในระดับสูง 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 - 75 คะแนนเต็ม n(คะแนน 23-25 คะแนน) หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อท่ีถูกต้องในระดับปานกลาง 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ( คะแนน 16-22 คะแนน))หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อท่ีถูกต้องในระดับต่ า 
  
ในการจัดกลุ่มคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ(การเก็บ

ขนขยะติดเชื้อจ านวน 17 ข้อ) ผู้วิจัยได้น าค่าคะแนนที่ได้มาจากระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อใช้เกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 :34) 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนร้อยละ 76 ของคะแนนเต็มขึ้น(ไปคะแนน 41 - 46 คะแนน)หมายถึงเจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อที่ถูกต้องในระดับสูง 
 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ถึง 75 ของคะแนนเต็ม  (คะแนน 38-40 คะแนน)หมายถึงเจ้าหน้าที่
มีพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อที่ถูกต้องในระดับปานกลาง 
 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ( คะแนน 33 ถึง 37 คะแนน) อหมายถึง
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อที่ถูกต้องในระดับต่ า 

 
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย   

การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย อาจารย์ที่ปรึกษา และผ้ทูรงคณุวฒุิ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 40 คน  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบ
วัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ ได้ค่า Cronbach`s Coefficient เท่ากับ 0.74 และส่วนที่ 2 แบบวัด
พฤติกรรมในการจัดการขยะติดเชื้อ การรับรู้ภาวะสุขภาพ และทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อ  ได้ค่า 
Cronbach`s Coefficient เท่ากับ 0.71 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลือ

อ านาจ  จ านวนทั้งสิ้น  28  คน 



การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแจกแจงความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลลืออ านาจใช้สถิติการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว one way analysis of variance  รายการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่จากความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทาง
จิตวิทยาโดยใช้สถิติของ Sheffe 
 
ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 93.1  มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.4 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.6  ขณะที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ระหว่าง  2-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ต่ ากว่า 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.1   ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพยาบาล คิดเป็นร้อย 60.7  และแผนกที่ปฏิบัติงาน นั้นส่วนใหญ่เป็น
งานบริการผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 60.7 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
 เพศ   
    ชาย  2 7.5 
    หญิง 26 93.1 
 กลุ่มอาย ุ
    19-29 ปี                                                                                           
    30-39 ป ี
    40-49 ป ี
    50-59 ป ี

 
2                                                         
12 
10 
4 

 
7.5 
42.4 
35.7 
14.3 

     X = 35 ปี Max = 58 ปี Min = 24 ปี   
 ระดับการศึกษา   
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 11 39.3 
    ปริญญาตรี 15 53.6  
    สูงกว่าปริญญาตรี  2                              7.5 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
1 เดือน – 1 ปี 

 
   1 

 
3.5 

2 – 10 ปี                                                                        15                  53.6 
11 – 20 ปี                                                                       8                   28.6   
21 – 34 ปี                                                                       4                   14.3 
 X = 12 ปี  Max = 34 ปี  Min = 2 เดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10.000 บาท                                                           8                  28.6 
10,001 – 20,000 บาท                                                        9                  32.1 
20,001 – 30,000 บาท                                                        5                  17.9 
30,001 – 40,000 บาท                                                        3                  10.7 
มากกว่า 40,000 บาท                                                          3                  10.7 
X = 17,462 บาท  Max = 49,000 บาท Min = 8,000 บาท 
ต าแหน่งงาน 
พยาบาล                                                                           17                60.7 
ผู้ช่วยพยาบาล                                                                      7                  25 
พนักงานท าความสะอาด                                                          4                  14.3 
แผนกที่ปฏิบัติงาน 
งานบริการผู้ป่วยใน                                                                11                 39.3 
งานบริการผู้ป่วยนอก                                                              17                 60.7 
 
 

ปัจจัยทางจิตวิทยาของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสาร

เกี่ยวกับขยะติดเชื้อในระดับต่ า ร้อยละ 56.4  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อใน
ระดับสูง ร้อยละ 50.4  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อในระดับต่ าร้อยละ  52.4 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองในระดับสูงร้อยละ 58.6 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ 

ระดับคะแนนการรับรู้ข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
ระดับต่ า (0-11 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (12 – 15 คะแนน)  
ระดับสูง (16-30 คะแนน) 
รวม 
X = 10.66 S.D. =  6.89 Max = 30 Min = 0  

15 
5  
8                           
28 

 56.4 
 19.0 
 24.6 
 100 

 



ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  
ขยะติดเชื้อ 
ระดับคะแนนความรู้ จ านวน       ร้อยละ 
คะแนนความรู้ระดับต่ า (9-15 คะแนน) 
คะแนนความรู้ระดับสูง (16-20 คะแนน) 
รวม 
X = 15.44 S.D. =  1.35 Max = 20 Min = 9  

14 
14 
28 
                         

        49.6 
        50.40 
        100 

 
 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ        
ขยะติดเชื้อ 
ระดับคะแนนทัศนคติ จ านวน ร้อยละ 
คะแนนทัศนคตริะดับต่ า (33-42 คะแนน) 
คะแนนทัศนคตริะดับสูง (43-45 คะแนน) 
รวม 
X = 41.76 S.D. =  1.84 Max = 45 Min = 33 

13 
15 
28 
                         

52.4 
 47.6 
 100 
     

 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง 
ระดับคะแนนทัศนคติ จ านวน ร้อยละ 
การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองระดับต่ า (4-7 คะแนน) 
การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองระดับสูง (8-10 คะแนน) 
รวม 
X = 7.69 S.D. =  1.07 Max = 10 Min = 4 

12 
16 
28 
                         

 41.4 
 58.6 
 100 
     

 
พฤติกรรมการจัดการขยะทั้ง 3 ด้าน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะทั้ง 3 ด้าน (การคัดแยกขยะติดเชื้อ การเก็บรวบรวมขยะติด
เชื้อ และการเก็บขนขยะติดเชื้อ) ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อในระดับต่ าร้อยละ 57.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเก็บรวบรวม
ขยะติดเชื้อในระดับต่ า ร้อยละ 46.5  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อในระดับ
ปานกลางร้อยละ 47.2 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อ 
ระดับคะแนนพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อ จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อระดับต่ า (15-22 คะแนน) 
พฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อระดับสูง (23-27 คะแนน) 
รวม 
X = 25.62 S.D. =  1.81 Max = 27 Min = 15 

16 
12 
28 
                         

 47.2 
 42.8 
 100 
     

 



ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรมการเก็บรวบรวม       ขยะ
ติดเชื้อ 
ระดับคะแนนพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมระดับต่ า (16-22 คะแนน) 
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมระดับปานกลาง (23-25 คะแนน) 
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมระดับสูง (26-30 คะแนน) 
รวม 
X = 24.64 S.D. =  2.21 Max = 30 Min = 16 

13 
4 
11 
28 
                         

 46.5 
 17.2 
 36.3 
 100 
     

 
 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อ 
ระดับคะแนนพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อ จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมการเกบ็ขนขยะติดเชื้อระดับต่ า (33-37 คะแนน) 
พฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อระดับปานกลาง(38-40 
คะแนน) 
พฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อระดับสูง (41-46 คะแนน) 
รวม                                                                              
X = 88.61 S.D. =  3.90 Max = 46 Min = 33 

 5 
 13 
 
10 
28 
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 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการคัด
แยกขยะ พบว่า ต าแหน่งงานมีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงานพนักงานท าความสะอาด มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อ ต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างต าแหน่งงานพยาบาล และกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงานผู้ช่วยพยาบาล ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีความ
แตกต่างกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อมี 2 ปัจจัยคือ ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และทัศนคติในการ
จัดการขยะติดเชื้อพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา กับพฤติกรรมการ
เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกับพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีความแตกต่างกับพฤติกรรมการเก็บ
รวบรวมขยะติดเชื้อมี 2 ปัจจัยคือ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อและทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อมี
พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการเก็บ
ขนขยะติดเชื้อพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
เศรษฐกิจที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเก็บขน
ขยะติดเชื้อแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 -20,000  และ 20,001 - 30,000 
บาท ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาไม่มีความแตกต่างกับพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้ออย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05  
 



อภิปรายผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการขยะในภาพรวมระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมในแต่ละด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อ และพฤติกรรมการเก็บรวบรวม
ขยะติดเชื้อในระดับต่ า ส่วนพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้ออยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจมีผลเนื่องมาจาก
การขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้ออยู่ในระดับต่ าถึงร้อยละ 56.4  และจากการศึกษาในด้านการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อยังชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อถึงร้อย
ละ 94.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอก็อาจจะท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อและพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น
ทางโรงพยาบาลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการขยะติดเชื้อ ควรจะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านของ
แหล่งก าเนิดขยะติดเชื้อ ผลกระทบที่ได้รับจากขยะติดเชื้อ การป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ขยะติดเชื้อ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อไปในทางที่ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนั้นเมื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
จัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ต าแหน่งงาน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ และทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อ ใน
ด้านพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และทัศนคติการจัดการ
ขยะติดเชื้อ ในด้านพฤติกรรมการเก็บขนขยะติดเชื้อ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัยอ่ืนๆคือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  แผนกที่ปฏิบัติงานและการรับรู้ภาวะสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 
ข้อยุติ   
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออ านาจ ได้แก่ 
ต าแหน่งงาน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ ทัศนคติในการจัดการขยะติดเชื้อ และการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1.  ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรณรงค์ในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อผ่านสื่อต่างๆให้มากขึ้น ทั้ง
ในโทรทัศน์ภายในโรงพยาบาล  หนังสือเวียน และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เพราะข้อมูลข่าวสาร ที่มีอยู่
ยังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปัญหาอ่ืนๆ และในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ก็ควรจะรู้ณรงค์ควบคู่ไปด้วย 
ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถท าได้โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในรูปของ
กิจกรรม อาจมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ หรือมีการศึกษาดูงานยังโรงพยาบาล
ที่มีรูปแบบการจัดการขยะติดเชื้อที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งก าเนิดของขยะติด
เชื้อ ผลกระทบที่ได้รับจากขยะติดเชื้อ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะติดเชื้อ ดังนั้นการ
ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อจึงมีความส าคัญเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน



เรื่องเดียวติดเชื้ออย่างถูกต้อง อันจะน าไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกันต่อไป ทั้งนี้การจัด
อบรมอาจท าในรูปของการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาก็ได้ โดยให้วิทยากรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อมาถ่ายทอดความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน โดยเริ่มตั้งแต่การคัด
แยกขยะติดเชื้อ การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ และการเก็บขนขยะติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

3. จัดโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญและนวัตกรรมใหม่
เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ อีกทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง
และสร้างจิตส านึกท่ีดี 

4. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย และแผนการ
ด าเนินงานหรือหาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้แต่ล ะ
หน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันและมีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการขยะติด
เชื้ออย่างต่อเนื่อง 

5. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้มองปัญหาขยะติดเชื้อดังกล่าว เป็น
ปัญหาร่วมกัน โดยอาจจัดในรูปของการสัมมนาในประเทศ  ทั้งแหล่งก าเนิดผลกระทบการป้องกัน
ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะติดเชื้อ เพ่ือที่จะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆเช่นกลุ่มผู้บริหาร

สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  
2. ควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลอ่ืนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือ

เปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์แล ะ

โรงพยาบาลทั่วไป 
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นายยงยุทธ สุพล หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ทุกท่าน ที่ท าให้ การวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   

สถานะองค์ความรู้   
การจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ผ่านมา เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่มาจากระดับนโยบาย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการค้นหาปัจจัยในการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ และน ามาแก้ไขพัฒนา ท าให้ได้
แนวทางการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และนโยบายของโรงพยาบาล จึงมีโอกาสที่จะเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต 
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