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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมินความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกนัวณัโรคปอด ในกลุ่มผู ้
อพยพชาวพม่าท่ีอาศยัอยู่ในค่ายผูอ้พยพ บ้านใหม่ในสอย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบ
ภาคตดัขวาง โดยทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ในค่ายผูอ้พยพบา้นใหม่ในสอย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์แบบตวัต่อโดยใชแ้บบสอบถาม ไดถู้กนาํมาวเิคราะห์ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (เวอร์ชัน่ 17) และ
ใชส้ถิติไคสแควร์ เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรซ่ึงพิจารณาจากระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี p-value นอ้ยกวา่ 
0.05  ระดบัของความรู้จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ระดบัตํ่าและระดบัสูงโดยใช ้ร้อยละ 70 ของคะแนนดา้นความรู้
เป็นเกณฑ ์ในขณะเดียวกนัระดบัของเจตคติและพฤติกรรมการป้องกนัวณัโรคไดถู้กแบ่งออกเป็นสามระดบั โดยใชพ้ิสัย
ของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ระดบัตํ่า ระดบักลาง และระดบัสูงตามลาํดบั ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีมีเป็นเพศชาย และ
หญิงอาย ุ18 ปีข้ึนไปรวมทั้งส้ิน 438 คน ผลการศึกษาพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้เก่ียวกบัวณัโรค
ปอดเท่ากบั 17.7 + 4.9 คะแนน (จาก 32 คะแนน) และ ร้อยละ69.9 ของกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้อยูใ่นระดบัตํ่า ทั้งน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามีคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติต่อวณัโรคปอดเท่ากบั 51.6+8.1 คะแนน(จาก 69 คะแนน) และร้อยละ47.9 
มีเจตคติในระดบัตํ่าสูง ร้อยละ 40.4 อยูใ่นระดบักลาง ร้อยละ11.6 อยูใ่นระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการป้องกนัวณั
โรคปอดของกลุ่มตวัอย่างพบว่ามีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 28.3+5.3 (จาก 36 คะแนน)โดยร้อยละ 55.5 มีพฤติกรรมการ
ป้องกนัวณัโรคปอดอยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 32 อยู่ในระดบักลาง และร้อยละ 12.6 อยู่ในระดบัตํ่า ผลการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยสถิติไคสแควร์พบว่า ระดบัความรู้และระดบัเจตคติมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงลบอยา่งมี
นยัสําคญั (p<0.001) ระดบัความรู้และระดบัพฤติกรรมการป้องกนัวณัโรคปอดมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงลบอย่างมี
นยัสาํคญั (p<0.001) และพบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัเจตคติและระดบัพฤติกรรมการป้องกนัวณัโรคปอดอยา่งมี
นยัสาํคญั (p<0.001)เช่นกนั นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัพบวา่พฤติกรรมการป้องกนัวณัโรคปอดและการรับรู้ตามแบบแผนความ
เช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model), การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค, การรับรู้ความรุนแรงของโรค, การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค และการรับรู้ต่ออุปสรรคมีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญั
(p<0.001) 
 จากช่องว่างของระดบัความรู้ดา้นวณัโรคปอดแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้ และ
การส่ือสารท่ีเก่ียวกบัวณัโรคปอดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยขอ้คน้พบทั้งหมดจากงานวิจยัสามารถนาํไปพฒันา โปรแกรม
การศึกษา และกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งน้ีเพื่อสร้างการตระหนกัรู้และพฤติกรรมการป้องกนั
วณัโรคอยา่งย ัง่ยนื 
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 The aims of this study were to assess knowledge, attitude, and preventive 
behavior of pulmonary tuberculosis among Myanmar refugees. A cross-sectional 
study was conducted in March 2013 at Ban Mai Nai Soi temporary shelter, Mae 
Hong Son, Thailand. Data collected from structured questionnaire by face-to-face 
interview were analyzed using SPSS software (version 17). Chi-square test was used 
for analysis of variables relationship and considered statistically significant at  
p-value less than 0.05. Based on 70% cutoff point from total expected score, 
knowledge score was categorized into low level/need an improvement and high level 
of knowledge. Attitude and preventive behavior scores were categorized into low 
level, moderate level and high level base on the range of score. This survey involved 
438 male and female Myanmar refugees age 18 years old and above in Ban Mai Nai 
Soi temporary shelter, Mae Hong Son province, Thailand. The study found out that 
mean of knowledge score was 17.7 + 4.9 (out of 32) and 69.9% of the participants 
referred to low level of knowledge. Mean score of attitude was 51.6+ 8.1 (out of 69) 
and 47.9% of respondents were categorized as a high level of attitude and 40.4% 
respondents were categorized as moderate level of attitude.  It was found that 11.6% 
of respondents were accounted for low level of attitude on pulmonary tuberculosis. 
Regarding preventive behavior, it was found that mean score was 28.3 + 5.3 (out of 
36) and  55.5% had high level, 32.0% had moderate level and 12.6% had low level 
of preventive behavior respectively. The results upon Chi-square test revealed 
significant negative relationships between knowledge and attitude level (p<0.001), 
knowledge level and preventive behavior level (p<0.001). There was a positive 
relationship between attitude level and preventive behavior level (p<0.001). 
Additionally, there were positive relationships of preventive behavior level and four 
aspects of perceptions which concerned perceived susceptibility, perceived 
seriousness, perceived benefit of prevention practice and perceived barrier, and 
preventive behavior level with statistically significant (p<0.001). 
 This study highlighted the gap of knowledge among the respondents which it 
needs for IEC programs (information, education and communication) on pulmonary 
tuberculosis among this population. Therefore, all evidences from this study should 
be taken to develop educational programs together with BCC strategy (behavior 
change communication) to remove the gap and create sustainable awareness and 
behavior regarding pulmonary tuberculosis. 
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