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อจิตพอล ซิงห์ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการกาจัดขยะมีคมที่ผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภทที่

2

ใช้ที่บ้าน ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย.

(KNOWLEDGE, ATTITUDE

AND PRACTICE ON DISPOSAL OF SHARP WASTE, USED FOR HOME
MANAGEMENT OF TYPE-2 DIABETES MELLITUS, IN NEW DELHI,
INDIA) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.โรเบิร์ต เอส แชฟแมน, M.D., M.P.H., 69 หน้า.

การศึกษาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะมีคมที่
บ้านของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเก็บข้อมูลโดยใช้แบบถามแบบตอบ
ด้วยตนเองข้อคาถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปลักษณะการจัดการเกี่ยวกับเบาหวานที่บ้านความรู้
ทัศนคติพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะของมีคมกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภทที่สองที่ใช้อินซูลินที่บ้านโดยสุ่มจากผู้ที่มารับบริการของคลินิกจานวน20แห่งในกรุงนิวเดลี
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น303คนโดยมีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สถิตไคว์สแคว์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกาจัดขยะมีคมที่บ้าน ผลการวิจัยพบว่าเพียง3.6%ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เข็มที่ปลอดภัยเพียง14.3ของกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เกี่ยวกับการกาจัดขยะมี
คมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ส่วนใหญ่84.4%ของกลุ่มตัวอย่างทิ้งเข็มลงในถังขยะที่บ้านทุก
วันการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเภสัชกรและเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกาจัด
ขยะมีคมในกลุ่มผู้ใช้อินซูลินที่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.001) การศึกษานี้ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่าง ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร, ลักษณะการใช้ของมี
คมของกลุ่มตัวอย่าง, ความรู้ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการจัดการของมีคมในบ้าน ผลการศึกษานี้ระบุ
ว่ามีความจาเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ของการกาจัดของมีคมต่อคนที่ใช้สารอินซูลีนในบ้าน ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือการให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการได้รับความรู้จากแหลงอื่นๆ
เป็นสิ่งที่สาคัญในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการกาจัดขยะมีคมที่บ้านอย่างถูกวิธี
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DISPOSAL OF SHARP WASTE, USED FOR HOME MANAGEMENT OF
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This cross-sectional study explored the present practices on household sharp
waste management among Type 2 diabetics in Delhi, India. A self-administered
questionnaire was used to collect and describe the socio-demographic parameters,
diabetes home management characteristics, knowledge, attitude, practices and
influencing factors towards household sharp waste management. Twenty diabetic clinics
in Delhi enrolled a total of 303 type 2 diabetics, who were above 18 years of age and
administering insulin at home. Chi-square and correlation were used to assess the
associations of factors with level of practice on sharp management at home.
Only 3.6 % of respondents stated correct knowledge about safe disposal method. The
study showed that 43(14.2%) of responders had any kind of information on sharp waste
management from their healthcare provider. Regarding practices, (84.4%) of respondents
threw away their sharps in household garbage bins every day. Influencing factors like
education form healthcare provider and pharmacist/friends were significantly associated
with good disposal practices by home insulin users (p-value <.001). Education, garbage
pick-up by someone, duration of insulin use, type of device to inject, number of needle
used per week, number of lancets disposed per week, frequency of home blood glucose
monitoring and frequency of visit to physician were associated with level of knowledge
and attitude towards household waste management. The study did not find significant
association between socio demographic, sharp use characteristics, knowledge and attitude
with practices on sharp management at home. This research indicates that there is an
urgent need for imparting correct knowledge regarding sharp disposal to home insulin
users. Results also suggested that education by healthcare provider or other source is the
single most important factor associated with good practice on sharp waste management at
home. Further research is needed to support appropriate policies to educate and promote
safe and appropriate management of sharps at the household level.
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