
บทคดัย่อ 
 

ช่ือรายงานการค้นคว้าอสิระ   ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของบุคลากร  

                                                       สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัสระบุรี 

ช่ือผู้เขียน     นางสาวกีรติ  มะลิกอง 

ช่ือปริญญา     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 

ปีการศึกษา    2562 

 
  

  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ โดยวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการ

มูลฝอยติดเช้ือ และเพื่อหาวธีิการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของบุคลากร

สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน   

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน  

ทั้ง 10 โรงพยาบาล ในจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 346 คน ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดย

สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน ความรู้  การปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการมูล

ฝอยติดเช้ือ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคจากมูลฝอยติดเช้ือ และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรสาธารณสุข และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี 

และร้อยละ การวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร ใชค้่าสถิติค่าเฉล่ีย  x   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบค่า (t-test) แบบ independent t-test 

ส่วนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ใชสิ้ติ Person Correlation  

   ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชน 

ทั้ง 10 โรงพยาบาล ในจงัหวดัสระบุรี ร้อยละ 85 เป็นเพศหญิง มีสถานภาพ โสด ร้อยละ 60.6 และเป็นผูท่ี้มี

อาย ุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 มากเกินกวา่คร่ึงมีการศึกษาในปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ร้อยละ 69.4  ต  าแหน่งหนา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวชิาชีพ ร้อยละ 39.7  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน

หรือรับราชการ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.7 และเกินกวา่คร่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัมูลฝอย

ติดเช้ือ1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.9 ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการอบรมในเร่ืองการป้องกนัและระงบัการแพร่

เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 55 ทั้งน้ียงัพบวา่ บุคลากรสาธารณสุขท่ีมีอายแุละเพศ

แตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือไม่แตกต่างกนั และ บุคลากรสาธารณสุขท่ีมี 



 
 

ระดบัการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติด

เช้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับการส ารวจความรู้ของบุคลากรสาธารณสุข

เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ พบวา่มากกวา่เกินคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัการ

จดัการมูลฝอยติดเช้ือระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.5 ร้อยละ 21.5 มีความรู้ระดบัสูง และ ร้อยละ 2.1 

มีความรู้ระดบัต ่า   โดยผูป้ฏิบติัมีความรู้ในขั้นตอนการรวบรวมมูลฝอยและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วน

บุคคลนอ้ยกวา่ขั้นตอนอ่ืนๆ และเม่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของความรู้และการปฏิบติั พบวา่ ความรู้เก่ียวกบั

การจดัการมูลฝอยติดเช้ือและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

   ส าหรับการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคของผูป้ฏิบติังาน พบวา่มีคะแนนในระดบัสูง แสดงให้

เห็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูป้ฎิบติังานและจากการค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบวา่ การรับรู้โอกาส

เส่ียงของการเกิดโรคและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผลการส ารวจพบวา่ ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ระดบัสูง นอกจากน้ียงัพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  This research was conducted to evaluate the efficiency of infectious waste management of the 

public health’s personnel in Community Hospitals, Saraburi Province. Analyzing the relationships of 

various factors affecting the efficiency of infectious waste management. Find suitable methods or 

measures for managing infectious waste of public health personnel in community hospitals. The samples 

were 346 of public health’s personnel working in Community Hospitals, Saraburi Province. 

 The descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation were 

employed in the study. Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient was used to reveal the 

relationship between the factors studied and the infectious waste management efficiency.  

  It was found from the survey that 85% of the public health personnel in the study area are 

female. 60.6 are Single and 38.5 % years old Less than or equal to 30 years. More than half graduated in 

the bachelor's degree of 69.4 % and 39.7% of them were nurse 44.7 %.working 1-5 years. More than half 

had the experience in infectious waste 1-5 years was 70.9%. Most of them never received training on 

prevention and suppression of spread or danger caused by infectious waste 55%. The results showed that 

Public health personnel with different age and gender There is not difference in the level of practice 

concerning infectious waste management were statistical significance at the level of 0.05. And public 

health personnel with different educational levels and working periods. There are different levels of 

practice in managing infectious waste were statistical significance at the level of 0.05. The samples had 

moderate, high and low levels of knowledge in the infectious waste management at 76.5 %, 21.5 %, and  



2.1% respectively. Furthermore, the samples had the knowledge in the collecting step and use personal 

protective equipment less than others. 

 The results from the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient test illustrated that the 

level of knowledge in the infectious waste management and the opportunity of public health‘s personnel 

to acquire new knowledge in the risk of disease occurred from infectious waste was low significant to the 

infectious waste management at 0.01 level. The level of motivation to work was high, however, it was not 

significant to the efficiency of the infectious waste management. 
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