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The purposes of this research were to understand the psychological characteristics, social
conditions and practice in prevention of Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) among caregivers in a child
development center; and to study the effectiveness of the psychological characteristics promotion program
on the HFMD preventive behaviors of caregivers. The method used was an exploratory sequential mixed
method research with a two-phase design. The first phase was qualitative research and the participants
included seven caregivers. The data was collected by in-depth interviews and an analysis of the method of
the Miles and Huberman stage. The second phase was a quasi-experimental research. The sample
consisted of twenty caregivers; categorized into two groups of ten caregivers in an experimental and a
control group. The internal consistency or Cronbach alpha coefficient values for sub-scales ranged from 0.89
to 0.99.The pre-test, post-test and follow-up data were collected from the participants. The descriptive
statistics and nonparametric statistics were derived by quantitative analysis of the main features of the
information. The results of first phase found the following: 1) psychological characteristics related to HFMD
preventive behaviors included knowledge, self-efficacy, perceived susceptibility, perceived severity,
perceived benefits and perceived barriers; 2) the social conditions related to HFMD preventive behaviors
included social support and media information; 3) the practice of HFMD preventive behaviors included the
personal hygiene of caregivers, childcare and environmental care within the child development center. The
results of second phase found the following results: 1) the caregivers in the experimental group had
knowledge, self-efficacy, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits and HFMD
preventive behaviors scores with posttest and follow-up scores that were significantly higher than pretest
(p<0.05) and significantly more than the control group (p<0.05); 2) the caregivers in the experimental group
had perceived barriers scores at the posttest and follow-up level that were significantly lower than pretest
(p<0.05) and significantly less than the control group (p<0.05).
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การวิจัยครัง\ นี ม\ ีวัตถุประสงค์ เพือทําความเข้ าใจถึงจิตลัก ษณะ บริ บ ททางสังคม และการปฏิบัติเพือ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากและศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตทีมีต่อพฤติกรรมการ
ป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากของผู้ดูแ ลเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิจัย แบบผสานวิธี แบบสํ ารวจ
ตามลําดับ เริ มจากระยะที 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ร่วมวิจยั จํานวน 7 คน เพือนําผลการ
สัมภาษณ์ มาออกแบบการวิจยั ในระยะที 2 ทีเป็ นการวิจยั กึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้ดแู ลเด็ก จํานวน 20 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน มีค่าความเชือมัน สัมประสิทธิ{แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.89-0.99
โดยมี การเก็ บ ข้ อ มูล เป็ น 3 ระยะ คือ ก่ อ นการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล วิเคราะห์ ข้อ มูล โดยสถิ ติเชิ ง
พรรณนาและสถิตินอนพาราเมตริ ก ผลวิจยั ระยะที 1 พบว่า จิตลักษณะ ได้ แก่ ความเข้ าใจเกียวกับโรค ความมัน ใจในการ
ป้องกันโรค ผลกระทบจากโรค ความเสียงทีจะเป็ นโรค ผลดีจากการป้องกันโรค และอุปสรรคจากการป้องกันโรค ส่วน
บริ บททางสังคม ได้ แก่ การรับข่าวเรื องโรค และการได้ รับการสนับสนุน ส่วนการปฏิบตั ิเพือป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ การรักษาความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และการวิจยั ระยะที 2 สรุ ปได้ ดงั นี \ 1) ผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองมีความรู้ เกียวกับโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้
โอกาสเสียงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติรรมการป้องกัน
โรคมือ เท้ าและปากในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่ อ นการทดลองอย่ างมีนัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ
(p<.05) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) และ 2) ผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองมีการรับรู้อปุ สรรค
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลน้ อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<.05) และน้ อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05)
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