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Abstract
 Purpose: This research aims to investigate the relationship between knowledge of melioid, perceived 
susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, and accessibility to melioid prevention 
resources, social support and re-infection preventive behaviors among people infected with melioid. 
 Design: A descriptive correlational study.
 Methods: The sample was 109 melioid infected patients receiving treatment or follow up for the treatment 
at a melioid clinic. Data were collected using interview form and analyzed using descriptive statistics, Pearson’s 
product moment correlation coefficient, and Spearman’s rank correlation coefficient.
 Main findings: Melioid re-infection preventive behaviors of the sample (91.8%) were at moderate level. 
Perceived susceptibility and perceived benefits were positively associated with melioid re-infection preventive 
behaviors (r = .25, p < .01; r = .24, p < .05 respectively). Perceived barriers was negatively associated with  
melioid re-infection preventive behaviors (r = - .40, p < .01). Others factors were associated with melioid  
re-infection preventive behaviors without any statistical significance.
 Conclusion and recommendations: Melioid infected patients should be helped to enhance their perceived 
susceptibility and perceived benefits of preventive behaviors. Nurses and other healthcare personnels should 
work collaboratively with patients and their family in exploring how to decrease perceived barriers. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับโรค การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของ

โรค การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค การเข้าถึงทรัพยากรใน

การป้องกันโรค และแรงสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ำาของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนา

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเช้ือเมลิออยด์จำานวน 109 คน ท่ีมารับบริการรักษาและมาตรวจตามนัดท่ีคลินิก 

โรคเมลิออยด์แห่งหน่ึง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สันและสเปียร์แมน

 ผลการวิจัย: พฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ำาของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.8) อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้โอกาส

เส่ียงต่อการเกิดโรคและการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือ

ซ้ำาของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์ (r = .25, p < .01; r = .24, p < .05) ตามลำาดับ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค มีความ

สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ำาของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์ (r = - .40, p < .01) ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ำาของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค และรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรม

ป้องกันโรค นอกจากน้ันพยาบาลและบุคลากรสุขภาพอ่ืนควรร่วมมือกับผู้ป่วยและครอบครัวในการหาแนวทางช่วยลดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค
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