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เบญจมาภรณ์ ฉายพึ่ง : พฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพต่อกลุ่มอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ของ บุคคลากรทาง

การแพทย ์จงัหวดัอ่างทอง ประเทศไทย (HEALTH SEEKING BEHAVIORS IN  INFLUENZA-LIKE 

ILLNESS AMONG HEALTHCARE PROVIDERS IN ANGTHONG PROVINCE, THAILAND) 

 อ. ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั: นพ. โรเบิร์ต แซดวคิ แชปแมน, 111 หนา้ 

 การศึกษาน้ีจดัข้ึนเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อและความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ
ต่อกลุ่มอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ของแพทย ์ ทนัตแพทยแ์ละพยาบาลท่ีท างานในโรงพยาบาล 7แห่งในอ่างทอง 
จ านวน 290 คนผลการศึกษาพบวา่ ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 35ถึง 50 ปี 92.8 %เป็น
เพศหญิง โดยท่ีมี พยาบาล 84.8%  แพทย ์และ ทนัตแพทยก์ลุ่มละ 7.6 %  65 (22.4%)มีโรคประจ าตวัและมีอาการ
คลา้ยไขห้วดัใหญ่เม่ือ1-3เดือนก่อน 38.3 %การลา้งมือขณะท างานเป็นวธีิท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด 97.6% และมีการใชถุ้ง
มือ เสมอ 74.5% บุคคลากรไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 92.4% โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีถูกใชม้ากท่ีสุดในการ
รับรู้ขอ้มูลสุขภาพ 205 (70.7%) และ 45.2%ของบุคคลากรมีความมัน่มากในการดูแลตนเองเม่ือมีอาการคลา้ย
ไขห้วดัใหญ่การฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่เม่ือปี2012 คิดเป็น 67.9% บุคคลากรส่วนใหญ่ระมดัระวงัการแพร่
เช้ือไขห้วดัสู่ผูป่้วย 228 (78.6%) และ 233 (80.3%) คิดวา่การฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่เป็นความรับผิดชอบ
ของตนเองและมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัไขห้วดั 55.2% 
 พฤตกิรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพทีไ่ม่เหมาะสมคือพฤตกิรรมทีไ่ม่ปฏิบตัใิดๆเม่ือเกิดกลุ่มอาการคลา้ย
ไขห้วดั มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กบั เพศชาย ค านึงถึงการแพร่ไขห้วดัสู่ผูป่้วย การใชเ้คร่ือง
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และระยะเวลาล่าสุดท่ีเคยเป็นหวดั เพศชายมีโอกาสในการไม่ปฏิบติัใดๆมากกวา่เพศ
หญิง(OR= 10.09, p-value <0.001, 95%CI 3.122-32.612)และพฤตกิรรมซื้อยาโดยไม่มคี าแนะน าโดยท่ีระดบั
คะแนนความรู้สูงเก่ียวกบัเหตุผลของการพกัอยูท่ี่บา้นเม่ือเกิดกลุ่มอาการคลา้ยไขห้วดั มีโอกาสซ้ือยาโดยไม่มี
ค าแนะน านอ้ยกวา่ระดบัคะแนนความรู้ต ่ากวา่ (OR=0.86, p-value <0.015, 95%CI 0.764-0.971) พฤตกิรรม
แสวงหาการดูแลสุขภาพทีเ่หมาะสม คือพฤตกิรรมซื้อยาโดยมคี าแนะน าสมัพนัธ์กบัความเช่ือ ระยะเวลาล่าสุดท่ี
เคยเป็นหวดั และการใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลซ่ึง ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมากมี
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมเหมาะสมมากกวา่ผูท่ี้ใชน้อ้ย (OR= 1.29,p-value <0.016, 95%CI 1.049-1.582)
พฤตกิรรมการไปพบแพทย์ มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั เพศชายการแต่งงาน ความรู้เก่ียวกบั
สาเหตุของไขห้วดั ส่ือและระดบัความเช่ือ โดยผูใ้ชส่ื้อมีแนวโนม้ท่ีจะไปพบแพทยม์ากกวา่ไม่ใชส่ื้อ (OR= 2.89,p-
value<0.011, 95%CI 1.279-6.521) พฤตกิรรมพกัอยู่ทีบ้่านสมัพนัธ์กบัอาชีพทนัตแพทย ์ และความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือหวดั โดยทนัตแพทยจ์ะพกัอยูท่ี่บา้นมากกวา่แพทย ์(OR= 8.50, p-value < 0.014, 95%CI 1.549-
46.611) 
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 ANGTHONG PROVINCE, THAILAND. 

 ADVISOR: ROBERT SEDGWICK CHAPMAN, M.D., M.P.H. 111 pp.  

 This cross-sectional study aimed to describe and determine relationship 

betweeninfluencing factors and health seeking behaviors (HSB) in influenza-like 

illness (ILI) among 290 of physicians, dentists, and nurses in 7 hospital in Angthong. 

The most were 35 - 50 years old and 92.8% were female. They were nurses 84.8%, 

physicians and dentists7.6% for each group. Only 65,22.4% had underlying disease 

and 38.3% got ILI during 1-3 months ago. Hand washing was the most way they 

behave (97.6%) and gloves were always used 74.5%. Annual checkup was performed 

92.4%. Television was a mass media which used the most (205, 70.7%). 42.5% were 

confidence to take care themselves when they got ILI 67.9% got influenza vaccination 

in 2012. They were aware more about influenza transmission to their patients (228, 

78.6%) and 233 (80.3%) thought influenza vaccination was a part of their 

responsibility.  55.2% had basic knowledge about influenza 
 Inappropriate behavior; These influencing factors including male, more 

awareness of influenza transmission to patient, using PPE, and time since the most 

recent ILI were influencing factors of do nothing HSB. Male was more likely to do 

this HSB than female (OR= 10.09, p-value<0.001, 95%CI 3.122-32.612). And high 

score of knowing reason for staying at home was less likely to do self-medication 

without suggestion (OR= 0.86, p-value<0.015, 95%CI 0.764-0.971). Appropriate 

behavior; Influencing factors of self-medication with suggestion were using PPE, 

perception score and time since the most recent ILI. Using PPE was more likely to do 

this HSB than less use (OR= 1.29, p-value<0.016, 95%CI 1.049-1.582). Influencing 

factor of see doctor were male, married (ref=single), knowing cause of ILI, exposed 

to mass media, and perception score. Exposed to mass media was more likely to see 

doctor than unexposed (OR= 2.89, p-value<0.011, 95%CI 1.279-6.521). Influencing 

factor of rest at home were knowing how to prevent seasonal influenza and dentist 

(ref= doctor). Dentist was more likely to rest at home than doctor (OR= 8.50, p-value 

<0.014, 95%CI 1.549-46.611). 
*Very few of the study factors were significant with health seeking behaviour, suggesting that more researches needed to 

understand the determinate of the these behaviours. 
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