ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครอง
ต่อการรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชือ่ ด้านสุขภาพของผูป้ กครอง
ต่อการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กวัยก่อนเรียนทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ กครอง
เด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุ 21-59 ปี จ�ำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม
30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ วีดทิ ศั น์ คูม่ อื ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรค และเครือ่ งมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Chi-Square, Fisher’s exact test และ Independent t-test
ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ระดับมาก (M = 4.36, SD = 0.46; M = 4.50, SD = 0.38 ตามล�ำดับ) การรับรู้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด (M = 4.63,
SD = 0.31) การรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับน้อยที่สุด (M = 1.42, SD = 1.34) และมีการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค
เป็นประจ�ำ (M = 2.66, SD = 0.21) กลุ่มทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค และพฤติกรรมการป้องกันโรค เพิ่มขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.370, p = .010, t = 2.158, p = .018, t = 1.935, p = .029 และ
t = 2.160, p = .017 ตามล�ำดับ) และมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้อุปสรรค ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (t = -3.083, p = .002)
ผลการศึกษานีพ้ ยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน บุคลากรสุขภาพ และผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือครูผดู้ แู ล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนผ่านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง
ค�ำส�ำคัญ: ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
This quasi-experimental research studied the effects of a health belief development program
on the perception of and preventive behaviors regarding hand-foot-mouth disease (HFMD) among
parents of preschool-aged children in a child development center. The sample was 60 parents aged
21-59 recruited by multi-stage sampling and divided into experimental (n = 30) and control groups
(n = 30). The experimental instrument was the health belief model program: a video and a handbook
for disease preventive behaviors. Data collection tools were questionnaires. Data were analyzed by
descriptive statistics, Chi-Square, Fisher’s exact test and independent t-test.
The results revealed that, after the intervention, the experimental group had high level mean
scores for perceived susceptibility and perceived severity (M = 4.36, SD = 0.46; M = 4.50, SD = 0.38
respectively). The highest mean score was for perceived benefits (M = 4.63, SD = 0.31). A lower mean
score was found for perceived barriers (M = 1.42, SD = 0.34), and a moderate mean score for HFMD
preventive behaviors (M = 2.66, SD = 0.21). There were several changes in health beliefs: in the
experimental group, post-intervention scores for perceived susceptibility, perceived severity, and
perceived benefits of HFMD preventive behaviors were significantly higher than in the control group
(t = 2.370, p = .010; t = 2.158, p = .018; t = 1.935, p = .029, and t = 2.160, p = .017 respectively).
Similarly, the experimental group’s post-intervention perceived barriers score was significantly lower
than the control group’s score (t = -3.083, p = .002).
The results suggest that community nurse practitioners, health workers and related parties
could use this program as a guideline for prevention of hand-foot-mouth disease for preschool-aged
children in child development center through the participation of parents.
Key words: health belief, hand-foot-mouth disease, preventive behaviors, child development center
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ความส�ำคัญของปัญหา
โรคมื อ เท้ า ปาก เป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขส�ำคัญ จากรายงานของ (World Health
Organization, WHO, 2017) พบการระบาดของโรคมือ
เท้า ปาก มากที่สุดในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยพบสาเหตุเกิด
จากการติดเชื้อ Enterovirus 71 (EV71) และ Coxsackie
A16 (CA16) คิดเป็นร้อยละ 88.00 และ 73.00 ตามล�ำดับ
(Rabenau, Richter, & Doerr, 2010) ส�ำหรับประเทศไทย
มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อ Enterovirus
71 (EV71) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในรายที่ได้รับเชื้อ
Enterovirus 71 จะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ จาก
ภาวะแทรกซ้อน เช่น อาเจียนบ่อย หายใจหอบ ซึม ชักเกร็ง
มีภาวะร่างกายขาดน�ำ้ ปอดบวมน�ำ้ ก้านสมองอักเสบ สมอง
และเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ กล้ามเนือ้ เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ ช็อก
และหมดสติ การเสียชีวิตส่วนมากเกิดจากภาวะหัวใจวาย
หรือมีระบบหายใจล้มเหลว (Bureau of Epidemiology,
Department of Disease Control, 2017) โดยพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 70,377 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 107.57 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย ปี
พ.ศ. 2561 มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 69,774 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 105.06 ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 2 ราย และปี พ.ศ.
2562 มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 67,243 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
101.25 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งในจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นเด็กอายุ 2.5-5 ปี (Bureau of
Epidemiology, Department of Disease Control,
2020)
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโร
(Enterovirus) ติดต่อโดยการสัมผัสกับน�้ำมูก น�้ำลาย น�้ำ
ในตุม่ พอง และอุจจาระของผูป้ ว่ ยท�ำให้มอี าการไข้ เจ็บปาก
เจ็บคอ มีผื่นหรือตุ่มน�้ำใส หรือเม็ดแดง ๆ ในปาก ฝ่ามือ
ฝ่าเท้า ซึง่ โรคนีย้ งั ไม่มยี ารักษาและวัคซีนในการป้องกัน ถ้า
มีอาการรุนแรงจะเสียชีวติ ได้ (Bureau of Epidemiology,
Department of Disease Control, 2017) ส่วนใหญ่พบ
การติดต่อในเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น
มีการเรียนรูผ้ า่ นการเล่น และชอบเล่นกับเพือ่ นวัยใกล้เคียง
กัน จึงพบการระบาดในเด็กวัยนี้มากที่สุด ซึ่งเป็นวัยที่มี
ภูมิต้านทานต�่ำ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอาจท�ำให้เสียชีวิตได้
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ง่ายกว่าวัยอื่น (Phuphaibul, 2013) เมื่อเด็กอายุ 3-5 ปี
อยู่ที่บ้านจะมีผู้ปกครองดูแลในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และเมื่อเด็กไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็ก
อยู ่ ร วมกั น เป็ น จ� ำ นวนมาก เล่ น คลุ ก คลี กั น มี ก ารจั ด
ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งใช้ของเล่น
และอุปกรณ์ร่วมกัน การใช้สถานที่ร่วมกัน ท�ำให้เด็กมี
โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อโรคมือ เท้า ปาก จากการใช้ของ
ร่วมกัน จึงพบการแพร่กระจายเชื้อของโรคมือ เท้า ปาก
ภายในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ ง ่ า ย (Vanichanan &
Putthacharoen, 2017)
การป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นวิธีที่ส�ำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า
ปาก และลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี
(World Health Organization, WHO, 2011) ผู้ปกครอง
เด็กถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่ช่วยป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ใน
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก
มากที่ สุ ด และมี บ ทบาทในการดู แ ลเด็ ก ให้ ท� ำ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันเพือ่ การป้องกันโรค เช่น การล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร หลังการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
(Luby & Halder, 2008; Luby, Huda, Halder &
Unicomb, 2011) การใช้ช้อนกลางในการรับประทาน
อาหาร การใช้ผา้ เช็ดหน้าหรือผ้าปิดปากเมือ่ ไอ จาม การจัด
ให้มีแก้วน�้ำ ถ้วย ช้อนและผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวของเด็กขณะ
อยู่ที่บ้านและเมื่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจ
คัดกรองเด็ก ตรวจความผิดปกติของปาก มือ และเท้า ทุกวัน
ก่อนไปศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และก�ำกับดูแลเด็กเล็กให้ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการป้องกันโรค (Bureau of Epidemiology,
Department of Disease Control, 2012) จะช่วยป้องกัน
การระบาดของโรคมือ เท้า ปากในบุตรของตน และในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
จังหวัดอุบลราชธานี มีการระบาดของโรคมือ เท้า
ปาก มากที่สุดของส�ำนักงานควบคุมป้องกันโรคเขต 10
การระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 พบอัตราป่วย 53.33
85.48 และ 98.97 ต่อแสนประชากร ตามล�ำดับ (Bureau
of Epidemiology, Department of Disease Control,
2017) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษา
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละท� ำ นายพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองที่บ้านและ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
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ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจ�ำนวนมาก และมี
การน�ำปัจจัยที่ศึกษามาพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กที่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจ�ำนวนมากแต่การศึกษาการมีสว่ นร่วม
ของผู ้ ป กครองกั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ การพั ฒ นา
โปรแกรมเพือ่ ช่วยให้ผปู้ กครองเด็กมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
โรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการศึกษาน้อย และไม่มีการ
ศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปากให้
เด็กวัยก่อนเรียนโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมก�ำกับดูแลเด็ก
ในปกครองให้ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค และยังพบว่า
พฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้ปกครองเด็กยังไม่สามารถ
ควบคุมและป้องกันโรคได้ การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือ เท้า ปากของผู้ปกครองเพื่อลดการระบาดของโรค
มือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
นั้น ผ่านโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพ ตาม
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
ของ Rosenstock (1974) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลจะปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคนั้น
ขึ้นกับความเชื่อด้านสุขภาพ จากการรับรู้ 3 มโนทัศน์
ได้แก่ (1) การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรค (2) การรับรู้
ความรุนแรงของการเป็นโรค (3) การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรค การศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ
ใช้แนวคิดแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ ของ Rosenstock
(1974) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างการรับรู้และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปากในผู้ปกครองเด็กที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาผลของโปรแกรมการพั ฒ นา
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของผู ้ ป กครองต่ อ การรั บ รู ้ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียน
ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สร้างทัศนคติที่ดี
และฝึกประสบการณ์การป้องกันโรค เพื่อให้เกิดการรับรู้
โอกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคมือ เท้า ปาก ตลอดจน
การรับรู้ประโยชน์และลดการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผูป้ กครองเด็กวัยก่อนเรียน
ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
บุคลากรสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปใช้เป็น
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แนวทางในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการป่วยและ
การเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู ้
โอกาสเสี่ยงของโรคมือ เท้า ปาก การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมือ เท้า ปาก การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และการรับรู้อุปสรรคของ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ก่อนและหลัง
การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
2. เพือ่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
(Rosenstock, 1974) ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลจะปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคนั้นขึ้นกับความเชื่อด้านสุขภาพ
ของบุคคล จากการรับรู้ 3 มโนทัศน์ ได้แก่ (1) การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived susceptibility)
(2) การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นโรค (Perceived
severity) และ (3) การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของ
พฤติกรรมการป้องกันโรค (Perceived benefits of taking
action and barriers to taking action) ผู้วิจัยจึงจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็ก
วัยก่อนเรียน ผ่านกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ
เท้า ปาก การสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ พฤติกรรมการป้องกันโรค
วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคมือ
เท้า ปาก การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเพื่อให้
ผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนเกิดการรับรู้ 4 ด้าน ได้แก่
การรั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ย งของการเป็ น โรค (Perceived
susceptibility) การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นโรค
(Perceived severity) และการรับรู้ประโยชน์และลด
อุ ป สรรคของพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค (Perceived
benefits of taking action and barriers to taking
action) การรับรูด้ งั กล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค

Effects of Health Belief Development Program Among Parents on Perceptions and Hand-Foot-Mouth
Disease Preventive Behaviors for Preschool-Aged Children in Child Development Center

มือ เท้า ปาก ในการวิจยั นีไ้ ม่ได้ทำ� การทดสอบความสัมพันธ์
ทางสถิตขิ องปัจจัยการรับรูฯ้ กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
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โปรแกรม
การพัฒนาความเชื่อ
ด้านสุขภาพ

The Journal of Faculty of Nursing
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ตัวแปรตาม

1. ความเชื่อด้านสุขภาพ
1.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมือ เท้า ปาก
1.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือ เท้า ปาก
1.3 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกัน
		 โรคมือ เท้า ปาก
1.4 การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกัน
		 โรคมือ เท้า ปาก
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

หมายเหตุ : ---------- = ไม่ได้ทดสอบความสัมพันธ์ในการวิจัยนี้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั การวิจยั กึง่ ทดลอง แบบการศึกษา
สองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากร ผูป้ กครองเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน
2,356 คน (Ubon Ratchathani Province Office for
Local Administration, 2018)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย
มีเกณฑ์การคัดเข้า คือ มีอายุ 21-59 ปี ไม่มีโรคประจ�ำตัว
ไม่เคยดูแลเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก และมีเด็กใน
ปกครองทีม่ อี ายุ 3-5 ปี เด็กไม่มโี รคประจ�ำตัว หรือโรคเรือ้ รัง
ได้แก่ โรคหอบหืด โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ ส�ำหรับเกณฑ์
การคัดออก คือ ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบ และมีการย้ายที่อยู่อาศัย
การค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากการค�ำนวณ
ค่าขนาดอิทธิพล (effect size: ES) ประมาณค่าของขนาด
อิ ท ธิ พ ลจากค่ า เฉลี่ ย 2 กลุ ่ ม ได้ ก� ำ หนดค่ า อ� ำ นาจ
ในการทดสอบ (power analysis) = .80 (Cohen, 1988)
โดยน� ำ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการทดลองของ Pensuk &

Banchonhuttakit (2013) เรื่ อ ง ผลของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ของผู ้ ป กครองเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มาค�ำนวณหาค่าขนาด
อิทธิพล ได้เท่ากับ 1.06 เนื่องจากค่าขนาดอิทธิพล มีค่า
มากกว่า .80 ซึ่งเป็นค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ จึงน�ำค่า
ขนาดอิ ท ธิ พ ล .80 มาเปิ ด ตารางประมาณค่ า ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 20 คน
แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองต้องมี
การติดตามวัดผลเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกัน
การสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 50 (Pensuk & Banchonhuttakit, 2013) ได้
กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30 รายต่อกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
30 ราย และ กลุ่มควบคุม 30 ราย
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage sampling) ดังนี้
1. ท�ำการสุม่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโดยพิจารณาจาก
ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นศูนย์ที่มีจ�ำนวนเด็กวัย
ก่อนเรียนมากกว่า 50 คนขึ้น จ�ำนวน 12 ศูนย์ และน�ำมา
ท� ำ การสุ ่ มตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง กลุ ่ ม (Cluster random
sampling) โดยการจับฉลากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจากรายชือ่
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ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มา 2 ศูนย์ ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้ามพร้า และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลปะอาว ซึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์มีบริบท และสิ่งแวดล้อม
คล้ายคลึงกัน
2. ท�ำการสุ่มผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย์ โดยการประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครผู้เข้าร่วม
วิ จั ย และท� ำ การสุ ่ ม ผู ้ ป กครองทั้ ง สองกลุ ่ ม ด้ ว ยวิ ธี สุ ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยน�ำรายชื่อ
ผู ้ ป กครองเด็ ก ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ทั้ ง หมดมาท� ำ ฉลาก
หมายเลข และจับฉลากขึ้นมาทีละรายชื่อจนครบ กลุ่มละ
30 ราย
3. ท�ำการสุม่ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยน�ำ
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ มาจับฉลาก (Random
assignment) ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้ามพร้าเป็น
กลุ ่ ม ทดลอง และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลปะอาวเป็นกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ โปรแกรม
การพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพ วีดิทัศน์ เรื่องโรคมือ เท้า
ปาก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ
สถานการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สาเหตุ และการ
ติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก อาการและอาการแสดง ภาวะ
แทรกซ้อน การตรวจคัดกรองเด็ก การล้างมือ 7 ขั้นตอน
และคู่มือปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ กครอง ได้แก่ อายุ
เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นค�ำถาม
ปลายปิด-เปิด จ�ำนวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ได้แก่ พฤติกรรมของการล้างมือ การใช้ช้อนกลาง แก้วน�้ำ
ถ้วย ช้อนและผ้าเช็ดหน้าส่วนตัว การใช้ผ้าหรือผ้าเช็ดหน้า
ปิดปากเมื่อไอ จาม การก�ำกับดูแลติดตามเด็กให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน
ก่อนมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 13 ข้อ ลักษณะแบบ
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ (3) ปฏิบตั ิ
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บางครั้ง (2) ปฏิบัติน้อยครั้ง (1) และไม่ปฏิบัติเลย (0)
และน�ำผลรวมทุกข้อน�ำมาหาค่าเฉลี่ยรายข้อ โดยมีเกณฑ์
การแปลผลระดั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค เพื่ อ ใช้
ในการพรรณนาข้อมูลเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ
(2.51 - 3.00) ปฏิบัติบางครั้ง (1.51 - 2.50) ปฏิบัติน้อย
ครั้ง (0.51 - 1.50) ไม่ปฏิบัติเลย (0.00 - 0.50) คะแนน
รวมสูง หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ดีกว่าคะแนนต�่ำกว่า
ส่วนที่ 3 การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคมือ เท้า ปาก ประกอบ
ด้วย เครื่องมือ 4 ตอน ลักษณะแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2)
และน้อยที่สุด (1) ดังนี้
		 ตอนที่ 1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค
มือ เท้า ปาก มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้ของใช้ร่วมกัน
การอยู่ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก การเล่นคลุกคลีกัน จ�ำนวน
11 ข้อ
		 ตอนที่ 2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือ เท้า
ปาก มีเนื้อหาครอบคลุมการเกิดแผลในปาก มือ เท้า
ทานอาหารไม่ได้ มีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เสียชีวิต ใช้
ระยะเวลาในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนความยากล�ำบาก
ในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษา จ�ำนวน 10 ข้อ
		 ตอนที่ 3 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีเนือ้ หาครอบคลุมการป้องกัน
การติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ป้องกันการระบาด
ของโรค สร้างสุขนิสัยที่ดีของเด็ก จ�ำนวน 13 ข้อ
		 ตอนที่ 4 การรั บ รู ้ อุ ป สรรคของพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีเนือ้ หาครอบคลุมการสิน้ เปลือง
เวลา ความยุ่งยาก อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 13 ข้อ
		 น�ำผลรวมทุกข้อน�ำมาหาค่าเฉลีย่ รายข้อ โดยมี
เกณฑ์การแปลผลระดับการรับรู้ เพื่อใช้ในการพรรณนา
ข้อมูลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ มีการรับรู้มากที่สุด (4.51 - 5.00)
มีการรับรู้มาก (3.51 - 4.50) มีการรับรู้ปานกลาง (2.51 3.50) มีการรับรู้น้อย (1.51 - 2.50) มีการรับรู้น้อยที่สุด
(1.00 - 1.50) คะแนนรวมสูง หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
โรคมือ เท้า ปาก สูงกว่าคะแนนต�่ำกว่า
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน�ำเครื่องมือ
เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ จ�ำนวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลด้านเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน 2 ท่าน

Effects of Health Belief Development Program Among Parents on Perceptions and Hand-Foot-Mouth
Disease Preventive Behaviors for Preschool-Aged Children in Child Development Center

อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ท่าน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 ท่าน และกุมารแพทย์
เฉพาะทางโรคติดเชื้อ 1 ท่าน ผลการหาค่าดัชนีความตรง
ตามเนือ้ หาของแบบสอบถาม เท่ากับ 1 ทุกชุด หลังจากนัน้
น�ำไปทดลองใช้กับผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชา
สามัคคีทมี่ ลี กั ษณะคล้ายกลุม่ ตัวอย่าง น�ำข้อมูลทีเ่ ก็บได้มา
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน
โรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกัน
โรค และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรค
ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ สู ง (Cronbach’s alpha
coefficient = .88 .91 .95 .96 และ.94 ตามล�ำดับ)
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ น
การอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รหัสจริยธรรม 08-07-2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการประชาสัมพันธ์ขอรับสมัคร
อาสาสมัครผูป้ กครอง นัดหมายผูป้ กครองทีส่ มัครเพือ่ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด�ำเนินการวิจัย และสิทธิ
ในการเข้าร่วมโดยการสมัครใจ และการถอนตัวจากการวิจยั
ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ การรักษาความเป็น
ส่วนตัว และเป็นความลับของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูล
ต่ า ง ๆ มี ค ณะผู ้ วิ จั ย เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้
การน�ำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยท�ำในภาพรวม และ
ท�ำลายข้อมูลทั้งหมดภายหลังการเผยแพร่ผลการวิจัยแล้ว
1 ปี เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้นัดกลุ่มควบคุมอีกครั้ง เพื่อให้
กลุ่มควบคุมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง โดยให้
อยูบ่ นความสมัครใจของกลุม่ ควบคุม พร้อมมอบชุดอุปกรณ์
ของใช้สว่ นตัว และคูม่ อื ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้า ปาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลอง
เอง และมีผู้ช่วยวิจัยร่วมด�ำเนินการทดลองด้วย จ�ำนวน
2 คน ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยได้เตรียมผู้ช่วยวิจัย ใน
เนื้อหา โรคมือ เท้า ปาก การล้างมือ 7 ขั้นตอน การตรวจ
คัดกรอง การก�ำกับดูแลติดตามเด็กให้ปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรค และชีแ้ จงขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรมการสนทนา
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กลุม่ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิ์
ของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม และวิธีการรวบรวมข้อมูลส่งกลับคืนผู้วิจัย
เมื่อเตรียมผู้ช่วยวิจัยแล้ว ด�ำเนินการ เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
โดยมี ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ผู ้ วิ จั ย น� ำ หนั ง สื อ จากคณบดี ค ณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขออนุญาตด�ำเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อน
เก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีการด�ำเนินการวิจัย ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการวิจัย การเข้าร่วมเป็นไปโดยความสมัครใจ เมื่อ
กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ให้ลงนามในใบยินยอม
เข้าร่วมวิจัย หลังจากนั้นจัดให้กลุ่มตัวอย่างนั่งห่างกัน
พอควร แจกแบบสอบถามการวิจยั โดยใช้เวลา 15-20 นาที
ท�ำเสร็จให้ใส่ซองปิดผนึกน�ำมาส่งผู้วิจัย และนัดพบอีก
6 สัปดาห์เพื่อท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง
โดยใช้ แ บบสอบถามชุ ด เดิ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ
ก่อนการทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดลอง
กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์ที่ 0 สร้างการรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
และความรุนแรงของโรค โดยมีกิจกรรม การบรรยายและ
ชมวี ดิ ทั ศ น์ ส ถานการณ์ โรคมื อ เท้ า ปาก สาเหตุ แ ละ
การติดต่อ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน และผลกระทบ
กิจกรรมกลุ่ม “รู้เท่าทันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า
ปาก” แสดงบทบาทสมมติให้ผปู้ กครองเป็นเด็กป่วยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ดินสอพองที่ผสมกับสีผสมอาหารทา
บริเวณมือของผูป้ กครองทีป่ ว่ ย ท�ำการเรียนและเล่นร่วมกัน
ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หลั ง จากนั้ น สนทนากลุ ่ ม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากต้นแบบผู้ปกครองที่เคยดูแล
บุตรทีป่ ว่ ยโรคมือ เท้า ปาก และร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 สร้างการรับรู้ประโยชน์
และรับรูอ้ ปุ สรรคน้อยเมือ่ ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรค
และการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค โดยมีกิจกรรม
การบรรยาย หัวข้อ ประโยชน์ของการล้างมือ การใช้ชอ้ นกลาง
การใช้แก้วน�ำ้ ถ้วย และช้อนส่วนตัว การใช้ผา้ หรือผ้าเช็ดหน้า
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
Volume 28 No. 3 (Jul - Sep) 2020

120

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปิดปากเมื่อ ไอ จาม การตรวจคัดกรองเด็ก และการก�ำกับ
ดูแลเด็กให้ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรค ชมวีดทิ ศั น์เด็ก
วัยก่อนเรียนที่มีร่างกายแข็งแรงส่งผลอย่างไรต่อเด็กและ
ผูป้ กครอง ท�ำกิจกรรม “ท�ำง่าย ๆ แต่ปอ้ งกันโรคได้ด”ี โดย
ชมวีดิทัศน์การล้างมือ 7 ขั้นตอน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
การล้างมือ 7 ขั้นตอน ก่อนการล้างมือให้ผู้ปกครองเช็ดมือ
ด้วยผ้าเย็น และสังเกตดูความสะอาดของมือก่อนการสาธิต
การล้างมือ และกิจกรรม “สถานการณ์จ�ำลองการก�ำกับ
ดูแลเด็กให้ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค” โดยจ�ำลอง
เหตุการณ์กิจกรรมในตอนเช้าของเด็กก่อนที่จะไปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผปู้ กครองวิเคราะห์อปุ สรรคในการก�ำกับ
ดูแลเด็กให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรค มีการสนทนากลุ่ม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันโรค มอบชุดอุปกรณ์ปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรค และมอบคู่มือปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ติดตามผลการปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคและหาแนวทางการแก้ไขเป็นราย
บุคคล โดยการเยี่ยมบ้านของผู้ปกครองแต่ละคน ใช้เวลา
คนละ 1 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ ด้วยสถิติพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ด้วยสถิติ Chi-Square Fisher’s exact test และ
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ทดสอบค่าเฉลีย่ การเปลีย่ นแปลงของการรับรูต้ ามความเชือ่
ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
.05 เมือ่ ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของ สถิติ Independent
t-test พบว่า มีการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal
distribution)
ผลการวิจัย
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 86.70) เท่ากัน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีอายุระหว่าง 21-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 43.30 และ
ร้อยละ 40.00 ตามล�ำดับ) กลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 39.07 ปี
(SD = 10.48) ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 39.63 ปี
(SD = 10.06) กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษา (ร้อยละ 70.00
และร้อยละ 60.00 ตามล�ำดับ) และทดสอบความแตกต่าง
ของสัดส่วนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (p-value = 1.000, .948 และ
.592 ตามล�ำดับ)
วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ตามความเชื่อด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมการป้องกันโรค ก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับรูต้ ามความเชือ่ ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง
		 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การรับรู้ตาม
ความเชื่อ
ด้านสุขภาพ
การรับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค

กลุ่มทดลอง (n = 30)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
M
SD ระดับ M
SD ระดับ
3.63
3.76
4.19
2.73

0.51 มาก
0.41 มาก
0.43 มาก
1.30 ปานกลาง

4.36
4.50
4.63
1.42

0.46 มาก
0.38 มาก
0.31 มากที่สุด
0.34 น้อยทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุม่ ทดลอง มีการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของการเกิดโรค การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค ก่อนและ
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กลุ่มควบคุม (n = 30)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
M
SD ระดับ M
SD ระดับ
3.51
3.83
4.32
2.73

0.63 มาก
0.68 มาก
0.48 มาก
0.55 ปานกลาง

3.76
4.13
4.47
2.55

0.55 มาก
0.63 มาก
0.36 มาก
1.30 ปานกลาง

หลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก (M = 3.63, SD = 0.51;
M = 4.36, SD = 0.46; M = 3.76, SD = 0.41; M = 4.50,

Effects of Health Belief Development Program Among Parents on Perceptions and Hand-Foot-Mouth
Disease Preventive Behaviors for Preschool-Aged Children in Child Development Center

SD = 0.38 ตามล�ำดับ) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การป้องกันโรค ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับมาก (M = 4.19,
SD = 0.43) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด
(M = 4.63, SD = 0.31) การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การป้องกันโรค ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (M
= 2.73, SD = 1.30) หลังการทดลองมีการรับรู้อุปสรรค
น้อยที่สุด (M = 1.42, SD = 0.34) ในกลุ่มควบคุม มีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรง
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ของโรค การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันโรค
ก่อนและหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก (M = 3.51, SD
= 0.63; M = 3.76, SD = 0.55; M = 3.83, SD = 0.68;
M = 4.13, SD = 0.63; M = 4.32, SD = 0.48; M = 4.47,
SD = 0.36 ตามล�ำดับ) การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การป้องกันโรค ก่อนและหลังการทดลอง มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง (M = 2.73, SD = 0.55; M = 2.55,
SD = 1.30 ตามล�ำดับ)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันโรค ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง
		 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตัวแปร
		
		
พฤติกรรมป้องกันโรค

กลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มควบคุม (n = 30)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
M
SD ความถี่ M
SD ความถี่ M
SD ความถี่ M
SD ความถี่
2.15

0.53 บางครั้ง 2.66

0.21 ประจ�ำ	 2.19

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มีการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคเป็นบางครั้ง (M = 2.15,
SD = 0.53) และหลังการทดลองมีการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรคเป็นประจ�ำ (M = 2.66, SD = 0.21) และ
ในกลุ่มควบคุม มีการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคเป็น
บางครั้งทั้งก่อนและหลังการทดลอง (M = 2.19, SD =

0.56 บางครั้ง 2.39

0.42 บางครั้ง

0.56; M = 2.39, SD = 0.42 ตามล�ำดับ)
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ตาม
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วยการทดสอบค่าทีแบบอิสระแบบ
ทางเดียว ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
		 ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตัวแปร

n

Mdiff

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมือ เท้า ปาก
กลุ่มทดลอง
30
0.74
กลุ่มควบคุม
30
0.25
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือ เท้า ปาก
กลุ่มทดลอง
30
0.74
กลุ่มควบคุม
30
0.30
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
กลุ่มทดลอง
30
0.44
กลุ่มควบคุม
30
0.15
การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
กลุ่มทดลอง
30
-1.31
กลุ่มควบคุม
30
-0.18

SDdiff

t

p-value (1-tailed)

0.64
2.370
0.92		

.010

0.53
2.158
0.98		

.018

0.62
1.935
0.55		

.029

1.41
-3.083
1.41		

.002
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ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวแปร
พฤติกรรมการป้องกันโรค
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n

Mdiff

SDdiff

t

30
30

0.51
0.19

0.54
2.160
0.60		

p-value (1-tailed)
.017

*p (1-tailed) < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุม่ ทดลองมีการเปลีย่ นแปลง
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ < .05 (t = 2.370, p (1-tailed)
= .010) การรับรู้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ < .05 (t = 2.158,
p (1-tailed) = .018) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม.
การป้ อ งกั น โรค เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ < .05 (t = 1.935, p (1-tailed) = .029)
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ < .05 (t = 2.160,
p (1-tailed) = .017) และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ < .05 (t = -3.083, p (1-tailed)
= .002)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. ผูป้ กครองกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรม ฯ มีการ
เปลีย่ นแปลงการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรค ก่อนและ
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจาก
การศึกษานี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของโรค โดยให้ผู้ปกครองชมวีดิทัศน์สถานการณ์ของโรค
ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด ท�ำให้ผู้ปกครองเกิด
ความรู้ และความเข้าใจการติดต่อ และการแพร่ระบาดของ
โรคมากขึ้น หลังจากนั้นจัดกิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ
“รู้เท่าทันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก” บรรยาย
สาเหตุ แ ละการติ ด ต่ อ สนทนากลุ ่ ม และแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นจากต้นแบบผู้ปกครอง และวิเคราะห์โอกาส
เสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ผู ้ ป กครองเกิ ด การรั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ย งของ
การเกิดโรคเพิม่ ขึน้ ท�ำให้หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการ
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เปลี่ยนแปลงการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค เพิ่มขึ้น
มากกว่ า กลุ ่ มควบคุ ม สอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาที่ พ บว่ า
กิจกรรมการบรรยาย เกี่ยวกับ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง แหล่ง
แพร่กระจายเชือ้ การติดต่อ และวิเคราะห์ความเสีย่ ง ท�ำให้
ผู้ปกครองเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือ เท้า
ปาก เพิ่มขึ้น (Pensuk & Banchonhuttakit, 2013)
2. ผู ้ ป กครองกลุ ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมฯ
มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรุนแรงของโรค ก่อนและ
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจาก
การศึกษานีไ้ ด้จดั กิจกรรมเพือ่ การสร้างการรับรูค้ วามรุนแรง
ของโรค โดยให้ผปู้ กครองรับฟังการบรรยายและชมวีดทิ ศั น์
เกี่ยวกับ อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน และผล
กระทบเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ท�ำให้ผู้ปกครอง
มีความรู้ และความเข้าใจความรุนแรงของโรคมือ เท้า
ปากมากขึ้น หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองต้นแบบที่เคยดูแล
บุตรที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การดูแลบุตรทีป่ ว่ ย และวิเคราะห์ความรุนแรงของการเกิด
โรค ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือ
เท้า ปาก มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Sanongyard,
Jametim, Dhanawan & Maungchang (2016) ซึ่ง
พบว่า กิจกรรมการบรรยายและชมวิดที ศั น์ เกีย่ วกับ อาการ
และอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน และผลกระทบเมื่อ
เจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้
ความรุนแรงของโรคมือ เท้า ปากมากขึ้น
3. ผู้ปกครองกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม ฯ มี
การเปลีย่ นแปลงการรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การป้องกันโรค ก่อนและหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุม เนื่องจากในการศึกษานี้ได้จัดกิจกรรม โดยให้
ผู้ปกครองรับฟังการบรรยายประโยชน์ของการล้างมือ
การใช้ช้อนกลาง การใช้แก้วน�้ำ ถ้วย และช้อนส่วนตัว
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การใช้ผ้าหรือผ้าเช็ดหน้า ปิดปากเมื่อ ไอ จาม การตรวจ
คัดกรองเด็ก และการก�ำกับดูแลเด็กให้ปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันโรค พร้อมทั้งชมวีดิทัศน์เด็กวัยก่อนเรียนที่มี
ร่างกายแข็งแรงส่งผลอย่างไรต่อเด็กและผู้ปกครอง ท�ำให้
ผู ้ ป กครองเข้ า ใจประโยชน์ ข องการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
การป้องกันโรค และสุดท้ายให้ผู้ปกครองสนทนากลุ่มและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในประโยชน์ ข องการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการป้องกันโรค ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้
ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคมากขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า การสร้างการรับรูป้ ระโยชน์
ของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค โดยการบรรยาย
ชมวีดิทัศน์และปฏิบัติพฤติกรรมการล้างมือ การตรวจ
คัดกรองเด็ก ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรคเพิม่ ขึน้ (Sanongyard
et al., 2016)
4. ผู้ปกครองกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ มี
การเปลีย่ นแปลงการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การป้องกันโรค ก่อนและหลังการทดลอง ลดลงมากกว่า
กลุ่มควบคุม ในการศึกษานี้ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน การตรวจคัดกรอง และมีการก�ำกับ
ติดตามเด็กให้ทำ� พฤติกรรมการป้องกันโรคเพือ่ ให้ผปู้ กครอง
เกิ ด ความสะดวกและง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรค พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันโรค ได้แก่ ผ้าเช็ดมือ สบู่ ช้อน ถ้วย
แก้ ว น�้ ำ ผ้ า เช็ ด หน้ า และมอบคู ่ มื อ ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
การป้องกันโรค ให้นำ� ไปใช้ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผปู้ กครองเกิดการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนือ่ ง
หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติ
และเยีย่ มบ้านผูป้ กครอง ท�ำให้กลุม่ ทดลองมีการเปลีย่ นแปลง
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับ
การศึกษา พบว่า การฝึกทักษะการล้างมือ ตรวจคัดกรอง
และมอบชุดสบู่เพื่อน�ำไปปฏิบัติ ท�ำให้ผู้ปกครองมีการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า
ปาก ลดลง (Sanongyard et al., 2016)
5. ผู้ปกครองกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ มี
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการป้องกันโรค ก่อนและ
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งการสร้าง
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การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของโรค การสร้างการรับรูค้ วามรุนแรง
ของโรค การสร้างการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรค
ของพฤติกรรมการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กวัย
ก่อนเรียนมีการรับรู้ตามความเชื่อด้านสุขภาพ ส่งผลให้
ผูป้ กครองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกัน
โรคเป็นประจ�ำ ในเรื่อง ล้างมือเมื่อกลับจากนอกบ้าน
จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวให้เด็กในปกครองไปศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตรวจดูตมุ่ ใสบริเวณปาก มือ เท้า ของเด็กก่อน และ
หลังกลับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลให้เด็กในปกครอง
ล้างมือหลังกลับจากนอกบ้าน และเมือ่ กลับจากศูนย์พฒ
ั นา
เด็ ก เล็ ก ดู แ ลก� ำ กั บ ให้ เ ด็ ก ใช้ แ ก้ ว น�้ ำ ถ้ ว ย ช้ อ น และ
ผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวไม่ปะปนกับผู้อื่น ท�ำให้ผู้ปกครองมีการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้ผู้ปกครองมีการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค
ท� ำ ให้ ห ลั ง การทดลองกลุ ่ ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เพิม่ ขึน้ มากกว่า
กลุ ่ ม ควบคุ ม สอดคล้ อ งกั บ Peansukwech &
Banchonhuttakit (2017) พบว่า การสร้างการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของการเกิดโรค การสร้างการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
การสร้างการรับรู้ประโยชน์ให้มากและมีการรับรู้อุปสรรค
น้ อ ยเมื่ อ จะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค ท� ำ ให้
ผูป้ กครองมีการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน และบุคลากรสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำโปรแกรม ฯ ไปใช้เพื่อป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก ในผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเปิดรับเด็กเล็กใหม่
เข้ามาในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยการจัดอบรมให้ผปู้ กครอง
ที่เป็นรายใหม่ทุกราย
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถน�ำกิจกรรมไปจัด
เป็นแผนงานในด้านการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในแต่ละ
ปี โดยการจัดอบรมก่อนเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้
ผูป้ กครองเด็กวัยก่อนเรียนทีเ่ ป็นรายใหม่ทกุ รายทีน่ ำ� เด็กมา
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นบางครั้งในหัวข้อ การใช้
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
Volume 28 No. 3 (Jul - Sep) 2020

124

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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