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การวิจัยครัง้ นี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่อทาความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บ ททางสังคม และการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากและศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากของผู้ดูแ ลเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย แบบผสานวิ ธี แบบส ารวจ
ตามลาดับ เริ่ มจากระยะที่ 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ร่วมวิจยั จานวน 7 คน เพื่อนาผลการ
สัมภาษณ์ มาออกแบบการวิจยั ในระยะที่ 2 ที่เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้ดแู ลเด็ก จานวน 20 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน มีค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ 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 ระยะที่ 1 พบว่า จิตลักษณะ ได้ แก่ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค ความมัน่ ใจในการ
ป้องกันโรค ผลกระทบจากโรค ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค ผลดีจากการป้องกันโรค และอุปสรรคจากการป้องกันโรค ส่วน
บริ บททางสังคม ได้ แก่ การรับข่าวเรื่ องโรค และการได้ รับการสนับสนุน ส่วนการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ การรักษาความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และการวิจยั ระยะที่ 2 สรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) ผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติรรมการป้องกัน
โรคมื อ เท้ าและปากในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่ อ นการทดลองอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<.05) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.05) และ 2) ผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองมีการรับรู้อปุ สรรค
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลน้ อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<.05) และน้ อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.05)
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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).

Keyword : Hand Foot and Mouth Disease, Caregiver, HFMD preventive behaviors, Child Care Centre
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ปริ ญญานิพนธ์ นี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ และความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
ตลอดจนการให้ คาแนะนาและข้ อคิดเห็นที่ เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งสาหรั บการปรั บแก้ ไขข้ อบกพร่ องจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์ ที่ได้ ให้ ความเมตตา
กรุ ณ าเป็ นที่ ปรึ กษาและให้ ความช่วยเหลือชี แ้ นะแนวทางในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาและการทา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ้ ด้ ว ยความเอาใจใส่ ต ลอดมา รวมทัง้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วัฒ นา วิ นิ ต วัฒ นคุณ
ประธานสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ กรรมการสอบปาก
เปล่า ที่ได้ เสียสละเวลาพร้ อมทังให้
้ ข้อชี ้แนะที่เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ วู ิจัย ทาให้ ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ แ ละกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รสาขาการวิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้ กรุณาอบรมสัง่ สอนความรู้ ให้ แก่
ผู้วิจยั ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือในการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์สภ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์
จันประเสริ ฐ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.ทัศน์รินทร์ สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รจเรศ หาญริ น ทร์ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิ พงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการทาการประเมินคุณภาพเครื่ องมือในงานวิจยั
ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ กาลังใจจากครอบครัวจุมมาลี และครอบครัวทับแสง ที่ได้ คอยช่วยเหลือทังก
้ าลัง
ทรัพย์ กาลังใจ ให้ แก่ผ้ วู ิจยั จนประสบผลสาเร็ จมาได้ เป้นอย่างดี
สุด ท้ า ยนี ข้ อขอบคุณ เจ้ า หน้ าที่ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย พี่ ๆ เพื่ อ น ๆ และน้ องๆ จากสถาบัน วิ จัย
พฤติก รรมศาสตร์ รวมถึ งบุคคลอี กหลายท่านที่ ไม่ ได้ กล่าว ณ ที่ นี ้ ที่ ได้ คอยให้ ก ารสนับ สนุนและความ
ช่วยเหลือแก่ผ้ วู ิจยั มาโดยตลอด
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ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
โรคมือเท้ าและปาก (Hand Foot and Mouth Disease: HFMD) เป็ นโรคติดต่อโรคหนึ่งที่
เป็ นปั ญหาสาคัญในระบบสาธารณสุข พบการระบาดได้ ทุกภูมิภาคทัว่ โลก รวมทังภู
้ มิภาคเอเชีย
ซึ่งพบการระบาดในหลายประเทศ เช่ น จี น เวีย ดนาม สิ งค์ โปร์ กัม พูช า ไทย เป็ น ต้ น (World
Health Organization, 2013) โรคนี ้เกิดจากเชื ้อไวรัสในกลุ่มเอ็นเทอโร (Enterovirus) มีหลายสาย
พันธุ์ ไวรัสที่พบเป็ นสาเหตุของโรค คือ ไวรัสค็อกแซกกี เอ (Coxsackie A) หรื อบี (Coxsackie B)
และไวรัสเอ็นเทอโร 71 (Enterovirus 71) โดยทัว่ ไปโรคนี ้มีอาการที่ไม่รุนแรง อาการที่พบบ่อย คือ
มีไข้ นามาก่อน อีก 1-2 วัน จะมีแผลในปากและลาคอคล้ ายแผลร้ อนใน บางรายจะมีจะตุ่มน ้าใส
บนฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า และลาตัว ทังนี
้ ้ อาการดังกล่าวสามารถหายได้ เอง แต่ในผู้ป่วยบางรายพบอาการ
แทรกซ้ อนรุนแรง ซึง่ มักมีไข้ สงู ร่วมกับอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมอง
อักเสบ แขนขาอ่อนแรง ซึ่งอาจรุ นแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้ (Chang, Jacobsen, Lin, & Teng, 2011;
Graham, 2018; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ในปั จจุบนั ยังไม่มียาต้ านไวรัสหรื อ
วัคซีนสาหรับใช้ รักษาและป้องกันโรคโดยตรง (Centers for Disease Control and Prevention,
2019a; Li, Yin, An, & Feng, 2015)
องค์การอนามัยโลกภาคพื ้นแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) ได้ รายงานสถานการณ์โรคมือเท้ า
และปากในเดื อ นกรกฎาคม 2561 พบจานวนผู้ป่ วยในหลายประเทศ เช่น จี น ญี่ ปุ่ น สิงค์ โปร์
เวี ย ดนาม (377,629, 4,096, 1229 และ 2,378 ตามล าดั บ ) ซึ่ ง มี แ นวโน้ มเพิ่ ม สู ง ขึ น้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน (WHO Western Pacific, 2018) ในส่วนสถานการณ์ ในประเทศ
ไทย ข้ อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยสะสม 10,430 ราย คิดเป็ น อัตราป่ วย 15.94
ต่อแสนประชากร ยังไม่พ บผู้เสียชี วิต ส่วนใหญ่ เกิ ดการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กที่ อยู่รวมกัน เป็ น
จานวน เช่น โรงเรี ยนอนุบาล ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก (Chang et al., 2011; สานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562) การระบาดของโรคนี ้พบได้ ทุกจังหวัด ทังนี
้ ้ จังหวัด
มหาสารคามมีรายงานการระบาดของโรคมือเท้ าและปากอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ
โดยในช่วงปี 2557-2561 พบผู้ป่วยจานวน 2,003 ราย และมีผ้ เู สียชีวิตจานวน 1 ราย (สานักงาน
ป้อ งกัน ควบคุม โรคที่ 7 ขอนแก่ น , 2562) จากข้ อ มูล ดัง กล่าวแสดงให้ เห็ น ว่า การระบาดของ
โรคมือเท้ าและปากมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี และมีความรุ นแรงมากขึ ้นสะท้ อนจากจานวนผู้ป่วย
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และผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะกลุม่ เสี่ยงที่เป็ นเด็กเล็กและที่อยูร่ วมกันจานวนมาก เช่น โรงเรี ยนอนุบาล
สถานรับเลี ้ยงเด็ก และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป็ นสถานที่ ดู แ ลและให้ การศึ ก ษาแก่ เด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 3-5 ปี
(ส านัก บริ ห ารการศึก ษาท้ องถิ่ น กรมการปกครอง, 2546) มี เป้ า หมายส าคัญ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ปกครองที่ต้องไปทางาน ไม่มีเวลาในการที่จะดูแลเด็กด้ วยตนเอง ซึ่งมีผ้ ปู กครองนาเด็กไปฝาก
เลี ้ยงในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นจานวนมาก เห็นได้ จากข้ อมูลสถิติด้านการศึกษา พบว่า มีเด็กก่อน
วัยเรี ยนที่ผ้ ปู กครองนาไปฝากดูแลในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย จานวน 19,429 แห่ง และมีเด็กจานวน 889,423 คน (สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ ก าร, 2560) ดังนัน้ การที่ เด็กมาอยู่รวมกัน เป็ น จานวนมากในศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก เมื่ อ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าปากจะสามารถแพร่กระจายเชื ้อสู่เด็กคนอื่นได้ ง่าย สาเหตุที่ทาให้ เกิดการ
แพร่กระจายและติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้ ง่ายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เนื่องจากศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กจะรับดูแลเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ เสี่ยงและมีโอกาสป่ วยด้ วยโรคติดต่อได้ ง่าย เนื่องจาก
ระบบภูมิค้ มุ กันโรคของเด็กยังทางานไม่สมบูรณ์ ประกอบกับการอยูร่ ่วมกันของเด็กจานวนมาก ทา
ให้ มีโอกาสเกิดการแพร่ กระจายเชื ้อได้ ง่ายทังทางตรง
้
เช่น การไอและจามรดกัน การสัมผัสสิ่งคัด
หลัง่ ระหว่างบุคคลหนึง่ สูบ่ คุ คลหนึง่ และการแพร่กระจายเชื ้อทางอ้ อมจากสิง่ แวดล้ อมและอุปกรณ์
ของใช้ ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กซึง่ มีการใช้ ร่วมกัน รวมไปถึงการที่มีสขุ นิสยั ที่ไม่เหมาะสมของผู้ดแู ล
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตัวผู้ปกครอง และเด็กที่อยู่ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กแห่งเดียวกัน (Dales,
Cakmak, Brand, & Judek, 2004; Lu et al., 2004; กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2552; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2549; กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, 2558)
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ เด็กที่มาเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีโอกาสได้ รับเชื ้อ
โรคเข้ าสู่ร่างกายได้ มากกว่าเด็กที่ได้ รับการดูแลที่บ้าน สอดคล้ องกับผลการวิจัย ในต่างประเทศ
พบว่า เด็กที่เลี ้ยงในศูนย์รับเลี ้ยงเด็ก มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่ วยด้ วยโรคในระบบทางเดินหายใจ และ
โรคหูชนั ้ กลางอักเสบมากกว่าเด็กที่เลี ้ยงอยู่ที่บ้าน (Collet et al., 1994; Schwartz et al., 1994)
และจากการศึกษาอุบตั ิการณ์ ของการเกิดโรคติดเชือ้ ในสถานรับเลี ้ยงเด็กกลางวันที่ดูแลเด็กวัย
ทารก-หัดเดิน พบว่า ในช่วง 1 ปี เด็กจะมี ความชุกของการติดเชือ้ ที่ทาให้ เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ 4.2 ครัง้ พบว่า โดย เป็ นการติดเชื ้อไวรัสเพียง 1 ชนิด (ร้ อยละ 67) ติดเชื ้อร่ วมกับไวรัสตัว
อื่ น เช่ น rhinovirus, adenovirus, human corona viruses (ร้ อยละ 27) และติ ด เชื อ้ ร่ ว มกั บ
parainfluenza (ร้ อยละ 12) (Fairchok et al., 2010) ซึ่งปั ญ หาการแพร่ กระจายเชือ้ โรคในระบบ
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ทางเดินหายใจเป็ นปั ญหาสุขภาพที่สาคัญของเด็ก เล็ก ซึ่งโรคมือเท้ าและปากเป็ นโรคที่ สามารถ
แพร่กระจายเชื ้อผ่านระบบทางเดินหายใจได้ ดังนัน้ จึงทาให้ เด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคนี ้เพิ่มมากขึ ้น
การที่ เด็ ก เจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคมื อ เท้ าและปาก จะส่ง ผลกระทบในหลายด้ าน อย่า งเช่ น
ผลกระทบต่อตัวเด็ก ทาให้ เกิ ดความไม่สุขสบาย ทุกข์ ท รมานจากการเจ็บป่ วย ต้ องหยุดเรี ยน
(ดาว เวียงคา, จุฑามาศ ผลมาก, ปรัชญาพร ธิสาระ, และ สุทิตย์ เสมอเชื ้อ, 2560) ผลกระทบต่อ
ผู้ปกครอง ซึ่งต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการรักษา ขาดงาน สูญเสียรายได้ และมีภาระต้ องมาดูแลบุตรที่
ป่ วย รวมถึงผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้ปกครองที่ต้องทนทุกข์ทรมานต่อการเจ็บป่ วยของเด็ก และมี
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื ้อจากเด็กด้ วย (รัตนา ธงยศ, 2552) ผลกระทบต่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้ อง
ปิ ดให้ บริ การ ได้ รับคาตาหนิและขาดความน่าเชื่อถือจากผู้ปกครอง (Yang et al., 2010; จักรพงศ์
เอีย้ วตระกูล และคณะ, 2555) นอกจากนี ้ หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ องสูญ เสียทรัพยากรและ
งบประมาณในการป้องกัน ดูแล และรั กษาเป็ น จานวนมาก (Upala, Apidechkul, Suttana, &
Aimkosa, 2017; Wang et al., 2016; World Health Organization, 2019) ดังนัน้ วิธีการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือ
เท้ าและปากได้
สาหรับวิธีการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ดีที่สดุ คือ การมุ่งเน้ นให้ เด็กและผู้ดแู ลเด็กใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีพฤติกรรมรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้ างมือด้ วยสบูท่ กุ ครัง้ ก่อนรับประทาน
อาหาร หลังการเข้ าห้ องน ้า การไม่ใช้ ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็ นต้ น ซึง่ การปฏิบตั ิ
ดังกล่าวจะสามารถป้องกันการเกิดโรคติดเชื ้อต่างๆ ได้ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไวรัสตับอักเสบเอ
และโรคมื อเท้ าและปาก (Jinadu, Adegbenro, Esmai, Ojo, & Oyeleye, 2007; Luby, Halder,
Huda, Unicomb, & Johnston, 2011; Torner Gràcia et al., 2012; กรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ที่พบว่าการที่ผ้ ดู แู ลเด็กรักษาสุขอนามัยเป็ นอย่างดี
สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื ้อโรคต่างๆ ของเด็กได้ (Kotch et al., 1994; Kotch et al.,
2007) ในประเทศก็พบผลไปทิศทางเดียวกัน คือ ผู้ดแู ลเด็กที่มีพฤติกรรมการดูแลเด็กที่ดีจะช่วยลด
การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจและการเกิดอุจจาระร่ วงของเด็กลงได้ (r = -0.37 และ -0.28
ตามลาดับ) (เกศรา เสนงาม, แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร, และ ลักขณา คงแสง, 2555) ดังนัน้ การส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรักษาสุขอนามัยที่ถกู ต้ องและมีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ จะช่วยป้องกันโรคติด
เชื ้อต่างๆ รวมทังโรคมื
้
อเท้ าและปากให้ แก่เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
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จากสถานการณ์ ปัญหาของโรคมือเท้ าและปากที่มีความรุ นแรงมากขึ ้น ทาให้ กระทรวง
สาธารณสุข ให้ ความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ กาหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการระบาดของโรคมือเท้ าและปาก สาหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี ้ยงเด็ก และสถานศึกษา
ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู ูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุม โรค ซึ่งมี
แนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เช่น การตรวจคัดกรองเด็กตังแต่
้ ก่อนเข้ าโรงเรี ยน การ
รักษาสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลที่ดี การแยกของใช้ ของเด็กแต่ละคน การดูแลให้ เด็กล้ างมือ
ด้ วยสบู่ทกุ ครัง้ ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย การทาความสะอาดห้ องเรี ยนและอุปกรณ์
ด้ วยนา้ ยาทาความสะอาดเป็ นประจาทุกวัน การจัดห้ องเรี ยนให้ มีการระบายอากาศที่ดี การทา
ความสะอาดอุปกรณ์ ต่างๆ เป็ นต้ น (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) จะเห็นได้ ว่า
แนวทางดังกล่าวข้ างต้ นมีความชัดเจนและผู้ดแู ลเด็กสามารถปฏิบตั ิตามได้
ถึงแม้ จะมีแนวทางที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบตั ิกลับพบว่าผู้ดแู ลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง ยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและขาดความต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการวิจัยที่ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก
พบว่า ผู้ดแู ลเด็กขาดการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากที่ถูกต้ องและปฏิบตั ิไม่
ต่อเนื่อง เช่น ผู้ดูแลเด็กไม่คดั กรองโรคมือเท้ าและปากทุกวัน (จักรพงศ์ เอี ้ยวตระกูล และคณะ,
2555; ณิชกานต์ ไชยชนะ, 2548; รวิวรรณ คาเงิน และ กิจติยา รัตนมณี, 2550) นอกจากนี ้ พบว่า
ผู้ดแู ลเด็กไม่ล้างมือก่อนป้อนอาหารให้ แก่เด็ก ไม่ล้างมือหลังจากเข้ าห้ องน ้า ไม่ดแู ลให้ เด็กล้ างมือ
ด้ วยสบู่ห ลังจากทากิ จกรรมภายนอก ไม่แยกของใช้ ของเด็กแต่ละคนออกจากกัน ไม่ท าความ
สะอาดของเล่นเด็กทุกวัน ไม่ทาความสะอาดห้ องเรี ยนหรื อห้ องกิจกรรมด้ วยการเช็ดถูด้วยน ้ายาฆ่า
เชื อ้ เป็ น ต้ น (บุญ เลิศ จัน ทร์ ห อม, 2557; พัชราภรณ์ ไพศาขมาส, 2554; ภัท ร วาศนา, 2558;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) จากผลการวิจยั ดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้ดแู ลเด็กมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ไม่ถกู ต้ องและขาดความสม่าเสมอ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อ
หาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากให้ แก่ผ้ ดู แู ลเด็ก
สาหรับการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในกลุ่ม
บุคคลที่ให้ การดูแลเด็ก (ผู้ปกครอง พี่เลี ้ยง ผู้ดแู ลเด็ก) ที่ผ่านมา มีการวิจยั ใน 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1)
การวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อวัดระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ดรคมื อ เท้ าและปากในระดั บ สู ง (โสภา ไชยแก้ ว, 2552; จั ก รพงศ์
เอี ้ยวตระกูล และคณะ, 2555; อาพัน ไชยงาเมือง, 2552) 2) การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผลวิจัยพบว่ามีว่าปั จจัยภายในบุคคล เช่น ความรู้ ทัศนคติ การ
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รับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร (แสงดาว เกษตรสุนทร, นงเยาว์ เกษตร์ ภิบาล,
และ จิตตาภรณ์ จิตรี เชื ้อ, 2558; นาตยา สุขจันทร์ ตรี , ชมนาด วรรณพรศิริ, สาโรจน์ สันตยากร,
และ ทวีศกั ดิ์ ศิริพรไพบูลย์, 2555; วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล และ ปรี ย์กมล รัชนกุล, 2558; สมพงษ์
ภูผิวฟ้า, 2557) และปั จจัยภายนอก เช่น ความพอเพียงของทรัพยากร บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง
(แสงดาว เกษตรสุน ทร และคณะ, 2558; นาตยา สุข จัน ทร์ ต รี และคณะ, 2555) ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก 3) การวิจัยเชิงคุณภาพในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มี การ
ระบาดของโรค ทาศึกษาการปฏิบัติติของผู้ดแู ลเด็กและเด็ก พบว่าทังเด็
้ กผู้ดแู ลเด็กมีการล้ างมือ
จริ งแต่ไม่ถกู ต้ องทัง้ 7 ขันตอน
้
เด็กมีการใช้ ผ้ากันเปื อ้ นร่ วมกัน และไม่มีการสวมถุงมือเพื่อป้องกัน
โรค (พัชราภรณ์ ไพศาขมาส, 2554) และ 4) งานวิจยั กึ่งทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก มีการศึกษาแบบมีสองกลุ่มเปรี ยบเทียบกัน วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติ กรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (กมลชนก ตัน ติ พัฒ นะมนตรี , 2560; จารุ วรรณ สนองญาติ ,
เนติย า แจ่มทิ ม , วิลาวัณ ย์ ธนวรรณ, และ ยุคนธ์ เมื องช้ าง, 2559; พรรณรัตน์ เป็ น สุข , 2555;
อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
จากการทบทวนงานวิจยั กึ่งทดลองที่ผ่านมา แสดงให้ เห็นปั ญหาในการวิจัยสองประการ
คือ 1) ยังขาดข้ อมูลเชิงลึกจากมุมมองของผู้ดแู ลเด็กเกี่ยวกับเงื่อนไขและการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรค
มื อ เท้ า และปากว่า เป็ น อย่ า งไร ซึ่ง จะท าให้ เกิ ด ความเข้ าใจและน าไปสู่ก ารพัฒ นากิ จ กรรมที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ดูแลเด็ก และ 2) การวัดผลของโปรแกรมพบว่ายังขาดการวัด
ความคงทนของตัวแปรในการทดลอง ซึง่ งานวิจยั ส่วนใหญ่วดั เพียงก่อนและหลังได้ รับโปรแกรม ซึง่
จะได้ เฉพาะข้ อมูลในเรื่ องของผลของการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ หลังได้ รับโปรแกรม ดังนัน้ การพัฒ นา
โปรแกรมเพื่อใช้ พฒ
ั นาพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากให้ เกิดความยัง่ ยืนนั น้ ควรศึกษา
ข้ อมูลเชิงลึกจากมุมมองผู้ดูแลเด็กและนามาใช้ พัฒ นากิ จกรรมในโปรแกรม และควรวัดผลว่า
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นนันท
้ าให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดความคงทนในตัวแปรการทดลองหรื อไม่อย่างไร
ดังนันเพื
้ ่อเติมเต็มองค์ความรู้ ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เพื่อทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้ วยการนาแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ มาอธิบายปรากฏการณ์
ให้ ครอบคลุ ม ทั ง้ จิ ต ลั ก ษณะและบริ บ ททางสั ง คม โดยเลื อ กศึ ก ษาวิ จั ย กั บ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ มี
ประสบการณ์ ในการทางานดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่พบการระบาดของโรคมือเท้ าและ
ปาก ซึ่งจะได้ ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรค
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มือเท้ าและปาก เพื่อนาไปสู่การสร้ างกิจกรรมในโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
การศึกษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยดาเนินวิธีวิจัยภายใต้ ปรัชญาการแสวงหาความรู้ ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ด้วยกระบวนทัศน์ปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) ที่มงุ่ เน้ นแสวงหา
ความจริ งที่ สามารถนาไปปฏิบตั ิ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีคุณประโยชน์ ซึ่งสนับสนุนการใช้
เทคนิควิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในการร่ วมกันศึกษาหาคาตอบในปั ญหาวิจยั เดียวกัน
โดยเชื่ อ ว่ า ความจริ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ต ายตัว และมี ลัก ษณะเป็ นภาวะพลวัต รต่ อ เนื่ อ งกั น ไป ใน
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริ งจึงไม่ยึดติดวิธีการเข้ าสูค่ วามจริ งด้ วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง
โดยเฉพาะ และในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ผ่านมาใช้ การ
ศึกษาวิจยั ด้ วยเชิงปริ มาณเป็ นหลัก ดังนัน้ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และช่องว่างในการศึกษา ผู้วิจยั
จึ ง น าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ย ผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) รู ป แบบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Design) ตาม แน วท างของ Creswell and Plano Clark (2011) ม าใช้ ใน ก าร
ดาเนินการวิจยั เพื่อให้ ได้ มมุ มองที่หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่งในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยได้ ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพนาการวิจัยเชิงปริ ม าณ โดยเริ่ มจากใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณี ศึกษา (Case study) ในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการ
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และนาข้ อมูลที่ ได้ มา
วิเคราะห์ และตีความหมายอย่างละเอียดในปรากฏการณ์ ที่ สนใจภายใต้ สถานการณ์ จริ งตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ โดยตรงต่อผู้ปฏิบตั ิงาน สาหรับนาไปใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน และเป็ นประโยชน์สาหรับนักวิชาการหรื อผู้ที่ สนใจนาไป
ศึกษาวิจยั ในประเด็นที่ เกี่ยวข้ องให้ กว้ างขวางและลุ่มลึกต่อไป (องอาจ นัยพัฒน์ , 2554) และนา
ผลการวิจยั ที่ได้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพมาพัฒนานิยามเชิงปฏิบตั ิการ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง เพื่อใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง
(Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการ
ทดลอง หลั ง การทดลอง และติ ด ตามผล (pretest-posttest follow-up design) เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปากของผู้ดูแ ลเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ง ผลที่ เกิ ด ขึ น้ ในงานวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ะท าให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทย โดยจะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากที่ถกู ต้ องและยัง่ ยืน ส่งผลทาให้ อตั ราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิต งบประมาณในการป้องกันและ
รักษาของภาครัฐลดลง โดยท้ ายที่สดุ จะทาให้ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดจากโรคมือเท้ าและ
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คาถามการวิจัย
1. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก มีจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ เพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากเป็ นอย่างไร
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นอย่างไร
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดังนี ้
1. เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ จิ ต ลัก ษณะ บริ บ ททางสัง คม และการปฏิ บัติ เพื่ อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริบททางสังคม และการ
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก รวมทังศึ
้ กษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่อนั เป็ นประโยชน์ ดังนี ้
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ เกิดองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่ มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก ด้ วยวิธีการการวิจัยแบบผสานวิธี โดยนาความรู้ จาก
สาขาวิชาต่างๆ ได้ แก่ จิต วิ ท ยา สังคมวิท ยา มาใช้ ในการท าความเข้ าใจ ท านาย และส่งเสริ ม
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
2. ประโยชน์เชิงการนาไปปฏิบตั ิ สาหรับผู้ดแู ลเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และโรงพยาบาลชุมชน ได้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทของการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก
ร่ วมกัน และใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนพัฒ นาส่งเสริ มให้ ผ้ ูดูแลเด็กมี ความพร้ อมและ
ศักยภาพในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่ วย
การเสียชีวิต และค่าใช้ จ่ายในการป้องกันโรคและการรักษาได้

19
3. ประโยชน์เชิงนโยบาย สาหรับผู้รับผิดชอบในเรื่ องกาหนดนโยบาย (Policy Maker)
ของกระทรวงมหาดไทย ในการน าองค์ ค วามรู้ ที่ ได้ ไปใช้ เป็ น แนวทางการก าหนดยุท ธศาสตร์
แผนการปฏิ บัติ ง าน และระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ดูแ ลเด็ ก มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากอย่างต่อเนื่อง
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขอบเขตการวิจยั ออกเป็ น ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ขอบเขตด้ านเนื ้อหา และขอบเขต
ด้ านกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื น้ ที่ ในการวิจัย ทัง้ สองระยะ คื อ ศูน ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ก สังกัด องค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม มูลเหตุสาคัญที่ผ้ วู ิจยั เลือกพื ้นที่ดงั กล่าวเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีจานวน
ผู้ป่วยด้ วยโรคมือเท้ าและปากอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีการศึกษาเพื่อแก้ ไขปั ญหาโรคมือเท้ าและ
ปากในระดับพื ้นที่อย่างเป็ นรู ปธรรม ประกอบกับพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่ที่ผ้ วู ิจยั สามารถติดต่อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลในการศึกษาได้ สะดวกและเข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ เนื่องจากผู้วิจยั เป็ นคนในพื ้นที่
และปฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพในพื ้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นผู้วิจยั จึงนาระเบียบวิธีวิจยั การวิจยั ผสานวิธี (Mixed Methods
Research) รู ป แบบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Design) ตามแนวทางของ Creswell and Plano
Clark (2011) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ
บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กแบบกรณีศกึ ษา (Case study)
การวิ จั ย ระยะที่ 2 เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิ ด
2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
(pretest-posttest follow-up design) เป็ นการนาข้ อค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาสร้ างนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการ แบบวัด และกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ร่วมกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy)
(Bloom, 1956) แบบแผนความเชื่ อ ด้ านสุ ข ภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock,
Strecher, and Becker (1988) และแนวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)

20
ของ Bandura (1986) นอกจากนี ้ ได้ ป ระยุกต์ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม (Participatory
Learning) ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ในโปรแกรมเพื่อทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
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ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิจัย ผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) รู ป แบบเชิ ง
สารวจ (Exploratory Design) ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) โดยการวิจยั
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (Case study) เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิต
ลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนัน้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะนามาใช้ ใน
การศึกษานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามระยะการวิจยั ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย (Participant) คือ ผู้ดูแลเด็กที่
ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึ่งทาการเลือกผู้ร่วมวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑ์การเลือกดังนี ้ 1) เป็ นผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีรายงานการ
ระบาดของโรคมือเท้ าและปากติดต่อกันในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 2) มีประสบการณ์ การทางาน
ดูแลเด็กตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป และ 3) สามารถให้ ข้อมูลและแสดงถึงความพร้ อมและยินยอมในการให้
ข้ อมูล รวมจานวน 7 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 คือ ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกณฑ์ การ
คัดเลือ ก ดังนี ้ 1) ปฏิบัติงานดูแลเด็ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม อย่างน้ อย 1 ปี 2) มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากน้ อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ 3) มีความสามารถฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ อย่างดี และ
4) สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลาการทากิจกรรม จานวน 20 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ระยะที่ 2 การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental
design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล (pretest-posttest follow-up design) แบ่งตัวแปรเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแปรจัด
กระทาและตัวแปรตาม ดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่ การได้ รับโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดนิยามของคาสาคัญเพื่อให้ เข้ าใจตรงกันและนาเสนอใน
ส่วนนี ้ สาหรับนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ใช้ สาหรับการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั นาเสนอไว้
ในบทที่ 2
1. ประสิทธิ ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึน้ ของคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก และมีคะแนนการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในกลุ่มทดลองน้ อยกว่า
เมื่ อเที ย บกับ ก่ อนการทดลองและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม และเมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ม ควบคุม ซึ่ง
สามารถประเมินได้ จากแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปาก ของผู้ดแู ลเด็ก หมายถึง ชุดกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก โดยเนือ้ หาและ
กิจกรรมพัฒนาขึ ้นจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 โดยนามาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม
(Bloom's Taxonomy) (Bloom, 1956) แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุข ภาพ (Health Belief Model)
ของ Rosenstock et al. (1988) และแนวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
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ของ Bandura (1986) นอกจากนี ้ ได้ ป ระยุกต์ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม (Participatory
Learning) ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ในโปรแกรม ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
ทางจิตและพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก โดยการฝึ กอบรมทากิจกรรมเป็ นระยะเวลา
จานวน 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
3. โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง โรคติดเชือ้ ในเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
สาเหตุ เกิ ด จากการติ ด เชื อ้ ไวรั ส กลุ่ ม Enterovirus อาการที่ พ บส่ ว นใหญ่ มี ไ ข้ ออกผื่ น ซึ่ ง มี
ลักษณะเฉพาะ คือ มีต่มุ น ้าใสบริ เวณมือเท้ าและปาก บางรายมีอาการรุ นแรงเกิดภาวะปอดบวม
น ้า และสมองอักเสบจนเสียชีวิตได้
4. ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผู้ที่ทาหน้ าดูแลและเตรี ยมความพร้ อมเพื่อพัฒ นาเด็กแบบ
องค์รวม สังกัดองค์ปกครองส่วนท้ องถิ่น
5. ศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก หมายถึ ง สถานที่ ศึก ษาดูแ ลและให้ ก ารศึก ษแก่ เ ด็ ก อายุ
ระหว่าง 3-5 ปี โดยมีฐานะเทียบเท่ากับสถานศึกษา
6. องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น หมายถึง เทศบาล และองค์ การบริ หารส่วนตาบล
(อบต.)
7. จิตลักษณะ หมายถึง สาเหตุภายในของผู้ดแู ลเด็ก ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ เพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
8. บริ บททางสังคม หมายถึง สาเหตุภายนอกตัวผู้ดแู ลเด็กที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
9. การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การทากิจกรรมของผู้ดแู ลเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กที่ตนดูแลได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ าปาก
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การศึกษาค้ นคว้ าเอกสารในส่วนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการวิจัยเรื่ อง จิต
ลักษณะ การปฏิบตั ิ และผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก : การวิจยั แบบผสานวิธี ผู้วิจยั ได้
แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 9 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดแู ลเด็ก
ตอนที่ 2 หลักการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในเด็ก
ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก : ตัวแปร ความหมาย และการวัด
ตอนที่ 5 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่
มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ตอนที่ 6 การวิจยั แบบผสานวิธี
ตอนที่ 7 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 9 สมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดแู ลเด็ก
ความหมายของผู้ดแู ล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า มีการให้ ความหมายของคาว่า “ผู้ดแู ล” หรื อ
”Caregiver” ไว้ อย่างเช่น ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์ (2549) ให้ ความหมายผู้ดแู ลว่า หมายถึง บุคคลที่ทา
กิจกรรมในการดูแลให้ ผ้ รู ับการดูแล (Care Receiver) แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ผู้ดแู ลแบบ
เป็ นทางการ เป็ นกลุม่ ผู้ดแู ลที่เป็ นวิชาชีพจากสถานพยาบาล หรื ออาสาสมัครที่เคยได้ รับการฝึ กฝน
มาก่ อ นและได้ รั บ เงิ น เป็ นค่ า ตอบแทน เรี ย กว่ า Formal careers ซึ่ง อาจรวมถึ ง บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ พยาบาล รวมทังพนั
้ กงานหรื อเจ้ าหน้ าที่จากศูนย์ที่ให้ บริ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และ 2)
ผู้ดแู ลแบบไม่เป็ นทางการ คือผู้ที่ให้ การดูแลผู้ป่วยที่ไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมมาก่อน การดูแลอาจ
ยาวนานถึง 24 ชัว่ โมงต่อวัน มักพบว่ามีความสัมพันธ์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และที่สาคัญก็คือไม่ได้ รับ
เงินเป็ นค่าตอบแทน แต่เป็ นการดูแลที่มาจากความรัก ความสานึกในบุญคุณ หรื อหน้ าที่อนั สืบ
เนื่องมาจากการสมรสหรื อครอบครัว เช่น คู่สมรส ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนบ้ าน เรี ยกว่า
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Informal Career/Family Caregiver/Family Caretaker ส่ ว น Lindsey Davis (1997) กล่ า วว่ า
ผู้ดแู ล หมายถึง ญาติหรื อบุคคลที่ให้ ความช่วยเหลือที่บ้านเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นคู่สมรส
บิ ด ามารดา บุ ต ร ญาติ พี่ น้ อง หรื อ อาจเป็ นบุ ค คลใกล้ ชิ ด อื่ น ๆ และ Horowitz (1985) ได้ ใ ห้
ความหมายของผู้ดแู ลไว้ 2 ลักษณะ ซึ่งจาแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบในกิจกรรมการดูแล
และการให้ เวลาในการดูแล ได้ แก่ 1) ผู้ดูแลหลัก หมายถึง บุคคลที่ ทาหน้ าที่ หลักในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่อผู้ป่วยโดยตรง (give direct care) โดยมุ่งเน้ นการกระทาเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ด้ านร่ างกาย เช่น การดูแลด้ านความสะอาดของร่ างกายผู้ป่วย การจัดเตรี ยมยาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ เป็ นต้ น โดยให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องมากกว่าคนอื่น
และ 2) ผู้ดแู ลรอง หมายถึง บุคคลอื่นที่อยู่ในเครื อข่ายของการดูแล มีหน้ าที่จดั การด้ านอื่นซึง่ ไม่ใช่
การดูแลที่กระทาต่อผู้ป่วยโดยตรง เช่น เป็ นธุระแทนในการจัดหารถพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาล การประสานกับชุมชนด้ านความช่วยเหลือ เป็ นต้ น โดยอาจปฏิบตั ิกิจกรรมแทนผู้ดแู ล
หลักในกรณี ผ้ ูดูแลหลักไม่สามารถกระท าหน้ าที่ ได้ หรื อให้ การช่วยเหลือ ผู้ดูแลหลักในการดูแล
ผู้ป่วยแต่ให้ เวลาในการดูแลน้ อยกว่า
สรุ ปได้ ว่า ผู้ดูแล หมายถึง บุคคลที่ ให้ ความช่วยเหลือและดูแลแก่บุคคลที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองเพื่อตอบสนองความต้ องการทังทางร่
้
างกาย จิตใจ และสังคม
ความหมายของผู้ดแู ลเด็ก
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีนกั วิจยั และนักวิชาการได้ ให้ ความหมายคา
ว่า “ผู้ดูแ ลเด็ ก ” ดัง เช่ น จารุ ว รรณ แหลมไธสง (2559) กล่าวว่า ผู้ดูแ ลเด็ ก หมายถึ ง บุค คลที่
ปฏิบัติงานรับผิดชอบในการอบรมเลีย้ งดูหรื อให้ การศึกษาแก่เด็กอายุไม่เกิ น 6 ปี และส่งเสริ ม
พัฒนาการการเรี ยนรู้ ให้ เด็กเล็กมีความพร้ อมด้ านร่ างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ส่วน อาพัน ไชยงาเมือง (2552) และ แสงดาว เกษตรสุนทร และคณะ (2558) ให้ ความหมายที่
เหมือนกันว่า เป็ นบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการอบเลี ้ยงดูเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ส่งเสริ ม
พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก เฝ้าระวังปั ญหาสุขภาพ ดูแลจัดสภาพแวดล้ อมให้ สะอาดถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้ รับการอบรมและประเมินความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานของ
ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก และ ชฎาพร อินต๊ ะ (2560) กล่าวว่า ผู้ดูแลเด็ก คือ บุคคลที่ รับเด็กไว้ ดูแล
ระหว่างที่อยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เริ่มตังแต่
้ รับเด็กจนกระทัง่ ส่งเด็กกลับบ้ าน
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สรุปได้ วา่ ผู้ดแู ลเด็ก หมายถึง ผู้ที่มีหน้ าที่ดแู ลและจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่เด็ก เพื่อให้
เด็กเกิดพัฒนาการในทุกด้ านอย่างสมวัย รวมทังการดู
้
แลเรื่ องสุขภาพ ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ดแู ลเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการอบรมเลี ้ยงดู
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ด้านปฐมวัย และมีความชานาญใน
การดูแลเด็ก ดังนัน้ ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กถือว่าเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการดูแล
เด็กในภาพรวม รวมถึงการดูแลและส่งเสริ มสุขอนามัย ตลอดจนการป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ ้น
โดยเฉพาอย่างยิ่งโรคมือเท้ าและปากที่มีแพร่ระบาดได้ ง่ายภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กด้ วย
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เป็ นการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความหมายของผู้ดแู ล
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในส่วนต่อไป จะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับหลักการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากในเด็ก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 2 หลักการป้ องกันโรคมือเท้ าและปากในเด็ก
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
โรคมือเท้ าและปากพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักพบการระบาดในช่วงที่อากาศ
เย็นและชื ้น ดังนัน้ การป้องกันโรคมือเท้ าปากที่จะมีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องเข้ าใจธรรมชาติของโรคนี ้
ซึง่ ผู้วิจยั ขอนาเสนอรายละเอียด ดังนี ้
1. สาหตุ โรคมือเท้ าและปากเป็ นโรคติดเชื ้อ เกิดจากเชื ้อไวรัสที่ในกลุ่มไวรัสเอนเทอ
โรหรื อไวรัสที่สามารถเจริ ญเติบโตในลาไส้ ที่พบบ่อย คือ ไวรัสค็อกแซกกี เอ หรื อบี และไวรัสเอน
เทอโร 71 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) เชื ้อเอนเทอโรไวรัส 71 สามารถทนทาน
ต่อแอลกอฮอล์ และอยู่ในสภาพแวดล้ อมได้ เป็ นเวลานาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้ อมที่ค่อนข้ าง
เย็นหรื อชื ้นแฉะเชื ้ออาจอยูไ่ ด้ นานถึง 6-8 สัปดาห์ (Heymann, 2008)
2. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีโอกาสที่จะได้ รับเชื ้อและมีอาการที่รุนแรงจากโรคมือเท้ าและ
ปาก คือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี และมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยที่รุนแรงมากกว่า
เด็กโต การระบาดจะพบมากในสถานที่ที่เด็กอยูร่ วมกันจานวนมาก เช่น โรงเรี ยนอนุบาล สถานรับ
เลี ้ยงเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เป็ นต้ น โดยมีปัจจัยที่ทาให้ เกิดการระบาด เช่น สถานที่ที่มีความ
แออัด สุขอนามัยสิ่งแวดล้ อม และระบบการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดี หรื อการมีพฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง
เช่น การใช้ มือหยิบจับอาหาร การใช้ อปุ กรณ์ ร่วมกัน เช่น ช้ อน แก้ วน ้า เป็ นต้ น การไม่ใช้ หน้ ากาก
อนามัยปิ ดปากหรื อจมูกเมื่อไอหรื อจาม หรื อการสัมผัสกับผู้ป่วย หรื อการใช้ สิ่งของร่ วมกับผู้ป่วย
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
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3. อาการ หลังจากได้ รับเชื ้อ 3-5 วัน ผู้ป่วยจะเริ่ มมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมา
จะเจ็บปาก กลืนน ้าลายไม่ได้ ไม่ยอมรับประทานอาหาร และเบื่ออาหาร เนื่องจากมีตมุ่ แดงอักเสบ
ภายในช่องปาก ต่อมาจะมี ตุ่ม หรื อผื่ น นูน สีแดงเล็ก มักไม่ คัน ตามฝ่ ามื อ นิ ว้ มื อ ฝ่ าเท้ า หัวเข่า
ข้ อศอก หรื อก้ น เมื่อเป็ นตุ่มแดงที่ลิ ้น ซึง่ ต่อมาจะแตกออกเป็ นแผลหลุมตื ้นๆ อาการจะทุเลา และ
หายเป็ นปกติ ภายใน 7-10 วัน สาหรับผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้ อนรุนแรง โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื ้อ
เอนเทอไวรัส 71 เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบอัมพาตคล้ ายโปลิโอ กล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบ
น ้าท่วมปอด เป็ นต้ น ซึง่ จะรุนแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
4. การติดต่อ โรคมือเท้ าและปาก ติดต่อได้ โดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื ้อที่อาศัยอยู่
ในน ้ามูก น ้าลาย หรื ออุจจาระของผู้ป่วย หรื อผู้ที่มีเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ หรื อการไอจามรดกัน การ
ติดต่อส่วนใหญ่ ในเด็กเกิดจากการสัมผัสของเล่นหรื อสิ่งของอื่นๆ ที่เปื อ้ นนา้ ลายหรื อนา้ มูกของ
ผู้ป่วย จากนันเด็
้ กใช้ มือซึง่ สัมผัสเชื ้อเหล่านันมาหยิ
้
บขนมหรื ออาหารเข้ าปาก นอกจากนี ้ อาจเกิด
จากการแพร่ ผ่านอุจจาระของเด็กที่ป่วยซึ่งเชื ้อจะออกมากับอุจจาระมากที่สดุ ในช่วงสัปดาห์แรก
ของการป่ วย (กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
5. การรักษา โดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายได้ เอง เนื่องจากยังไม่มียาต้ าน
ไวรัส จึงใช้ การรักษาตามอาการ เช่น การใช้ ยาลดไข้ ยาแก้ ปวด ยาชาเฉพาะที่เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดในช่องปาก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ผู้ปกครองควรเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้ ให้ เด็กรับประทานอาหาร
อ่อนๆ ดื่มน ้า น ้าผลไม้ และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้ าเป็ นเด็กอ่อนอาจต้ องป้อนนมให้ แทนการดูดดม
เพื่อลดการปวดแผลในปาก ตามปกติโรคนีม้ กั ไม่รุนแรงและไม่มีอาการแทรกซ้ อน หากมีอาการ
เช่น ไข้ สูง ซึม ไม่ยอมรับประทานอาหาร อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก ต้ องรี บพาไป
โรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดอาการแทรกซ้ อนจนเสียชีวิตได้ (Centers for Disease Control
and Prevention, 2019b; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
6. แนวทางการป้องกันโรค วิธีการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ดีที่สดุ คือ การรักษา
สุขอนามัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เช่น การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้ างมือหลังจาก
การถ่ายอุจจาระ หลังจากทาความสะอาดก้ นเด็กที่ถ่ายอุจจาระ ก่อนเตรี ยมอาหาร ก่อนให้ นมบุตร
และก่อนรับประทานอาหารทุกครัง้ (Luby et al., 2011) และการไม่ใช้ สิ่งของร่ วมกัน เช่น ช้ อน
แก้ วน ้า หลอดดูด เป็ นต้ น เป็ นวิธีที่สามารถป้องกันและช่วยลดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ
และโรคมื อ เท้ าและปากได้ (Centers for Disease Control and Prevention, 2019b; Jinadu
et al., 2007; Luby et al., 2011) ในสถานรับเลี ้ยงเด็กควรดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และ
อุปกรณ์ เครื่ องใช้ รวมทังการใช้
้
น ้ายาฆ่าเชื ้อโรคอย่างสม่าเสมอ ในส่วนผู้ดแู ลเด็กต้ องสุขอนามัย
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ของตนเอง เช่น ตัดเล็บให้ สนั ้ หมัน่ ล้ างมือด้ วยน ้าและสบู่ การดูแลให้ เด็กขับถ่ายอุจจาระลงส้ วม
มีการกาจัดและทาลายเชื ้อในอุจจาระอย่างถูกวิธี
สรุ ปได้ ว่า โรคมือเท้ าและปาก เป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื ้อไวรัส สายพันธุ์ที่มีความ
รุ นแรงที่สดุ คือ เอนเทอโรไวรัส 71 โดยเชื ้อไวรัสเข้ าสู่ร่างกายจากการสัมผัสโดยตรงทางปากหรื อ
อาจปนเปื อ้ นในน ้ามูกน ้าลายของผู้ป่วย เด็กที่ได้ รับเชื ้อไวรัสจะมีอาการไข้ มีแผลในปาก และปวด
ร่ วมด้ วย บางคนอาจพบผื่นที่มือและเท้ า ความรุ นแรงของโรคอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้ โรคนี ้ยังไม่มี
วัค ซี น ส าหรั บ ใช้ ในการป้ อ งกัน ดัง นัน้ วิ ธี ก ารป้ อ งกัน โรคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยัด คื อ
การปฏิ บัติ ตามสุขบัญ ญั ติ รัก ษาสุขความสะอาดส่วนบุคคล การดูแลรักษาความสะอาดของ
สถานที่
การป้องกัน โรคมือเท้ าและปากให้ ถูกต้ องและมีประสิทธิ ภาพนัน้ ผู้ดูแลเด็ก ต้ องมี
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับปั จจัยของการเกิดโรคติดเชือ้ ธรรมชาติการเกิ ดโรค ตลอดจนแนวทางการ
ป้องกันควบคุมโรค ซึง่ จะทาให้ สามารถป้องกันโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ปั จจัยของการเกิดโรค
การทาความเข้ าใจถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคทั ง้ ในโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนัน้
สามารถใช้ แนวคิด “ปั จจัยทังสามประการทางระบาดวิ
้
ทยา (Epidemiologic Triad)” มาใช้ เพื่อทา
ความเข้ าใจได้ โดยมีปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบ 3 ประการ ได้ แก่ สิ่งที่ทาให้ เกิดโรค (Agent) บุคคล
(Host) และสิ่งแวดล้ อม (Environment) (กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2542; ศรี เมือง
พลังฤทธิ์, 2553; สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) อธิบายได้ ว่า
เมื่อเชื ้อโรคเข้ าสู่ร่างกายของคน บางคนอาจเกิดโรคและแสดงอาการอย่างรวดเร็ ว ขณะที่บางคน
ไม่แสดงอาการใดๆ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั 1) คุณสมบัติของเชื ้อ เช่น ความสามารถในการก่อโรคของเชื อ้
ความรุ น แรงของเชื อ้ ระยะฟั กตัวของเชื อ้ ที่ เข้ าสู่ร่างกายและปริ ม าณของเชื อ้ ที่ ได้ รับ 2) สภาพ
ร่างกายผู้รับเชื ้อโรค โดยเฉพาะทารก เด็กเล็ก และผู้สงู อายุ ที่มีระดับภูมิต้านทานโรคของร่างกาย
ไม่ดีพอ ทาให้ เจ็บป่ วยได้ ง่าย และมีอาการรุ นแรงมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ สาหรับคนที่มีร่างกาย
แข็งแรงภูมิต้านทานของร่ างกายดี เมื่อได้ รับเชื ้ออาจไม่เกิดโรคหรื อหากเกิดโรคก็อาจแสดงอาการ
ไม่รุนแรง และ 3) สิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีผลต่อการแพร่กระจายของโรคและการเกิดโรคได้ เช่น ถ้ าสภาพ
อากาศหนาวเย็นจะยิ่งทาให้ เชือ้ ไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้ อมได้ นานขึน้ และมีโอกาสที่คนจะ
ได้ รับเชื ้อไวรัสจึงมากขึ ้น (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
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สรุ ปได้ ว่า การเกิ ดโรคของบุคคลนัน้ เกิ ดจากการเสียสมดุลระหว่างปั จจัย 3 ประการ
ได้ แก่ ตัวเชื ้อที่ทาให้ เกิดโรค สภาพร่ างกายของผู้ที่ได้ รับเชื ้อโรค รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่เอื ้อหรื อ
สนับสนุนให้ เชื ้อโรคอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมได้ นานขึ ้น
สาหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ เด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก ได้ แก่ 1) เชื ้อก่อโรค
เชื อ้ ไวรั ส ในกลุ่ม เอนเทอโรไวรั ส มี ห ลายสายพั น ธุ์ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ ความรุ น แรงของโรค
ไม่สามารถทาลายด้ วยแอลกอฮอล์ และสามารถติดต่อกันได้ ง่ายผ่านทางนา้ ลาย ตุ่มนา้ ใส และ
อุจจาระ นอกจากนี ้ เชื ้อก่อโรคมีหลากหลายสายพันธุ์สามารถทาให้ เด็กติดเชื ้อซ ้าได้ อีก หากติดเชื ้อ
จากสายพันธุ์อื่น 2) ตัวเด็ก ได้ แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี หรื อเด็กในโรงเรี ยนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา เนื่องจากเด็กช่วงอายุดงั กล่าวยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เต็มที่มีโอกาส
ติดเชื ้อได้ ง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การไม่ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร การหยิบจับสิ่งของเข้ าปาก การเล่นคลุกคลีกันอย่างใกล้ ชิดกับเด็กที่ ป่วย เป็ นต้ น และ
3) สิ่งแวดล้ อมในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก ซึ่งสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเด็กที่ทาให้ เกิด โรคมือเท้ าและปาก
แบ่งเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้ อมที่มีชีวิต คือ ผู้ดแู ลเด็ก และเด็ก
คนอื่น การที่ผ้ ูดแู ลเด็กมี พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้ อง เช่น การไว้ เล็บยาว ใช้ มือหยิบจับอาหาร
ป้อนเด็ก การไม่ล้างมื อ เป็ น ต้ น ในส่วนสิ่งแวดล้ อมที่ ไม่มีชีวิต ได้ แก่ สถานที่ อากาศ ของเล่น
เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ห้ องน ้า ห้ องส้ วม เป็ นต้ น การที่เด็กอยู่ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่แออัดและ
อากาศไม่ถ่ายเท มีอปุ กรณ์ ล้างมือและทาความสะอาดที่ไม่เพียงพอ จะทาให้ เด็กมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้
ธรรมชาติการเกิดโรค (Natural history disease)
ธรรมชาติการเกิดโรคเป็ นการดาเนินของโรคติดเชื ้อตามธรรมชาติมี 4 ระยะ (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558 ) ดังนี ้ 1) ระยะแรก เป็ นระยะก่อนได้ รับเชื ้อ เป็ นระยะที่ร่างกาย
ยังไม่ได้ รับเชือ้ เข้ าสู่ร่างกาย แต่มีปัจจัยเสี่ยงหรื อองค์ประกอบที่ ส่งเสริ มหรื อเอื ้อต่อการเกิดโรค
ได้ แก่ ความรุ นแรงของเชือ้ ก่อโรค สภาพร่ างกายของผู้ได้ รับเชือ้ ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง และ
สิ่งแวดล้ อมที่ มี ก ารปนเปื อ้ นและเอือ้ ต่อการแพร่ กระจายเชื อ้ โรค 2) ระยะที่ 2 เป็ น ระยะก่อนมี
อาการ (ระยะฟั ก ตัว ) เมื่ อ เชื อ้ โรคเข้ าสู่ร่างกาย ร่ างกายจะพยายามท าลายและก าจัด เชื อ้ ถ้ า
ร่ างกายไม่สามารถก าจัดเชื อ้ นัน้ ได้ จะท าให้ เกิ ดความผิดปกติของร่ างกาย ซึ่งในระยะนี ย้ ังไม่
ปรากฏอาการของโรคให้ เห็น 3) ระยะที่ 3 เป็ นระยะแสดงอาการของโรค เมื่อร่ างกายไม่สามารถ
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ทาลายหรื อกาจัดเชื ้อโรคได้ จะทาให้ เกิดการเจ็บป่ วยขึ ้น โดยอาการแสดงและความรุนแรงของโรค
ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเชื ้อที่ได้ รับ ดังนัน้ การตรวจสุขภาพเป็ นประจา การค้ นหา และแยกผู้ป่วยที่ติด
เชื ้อตังแต่
้ ระยะต้ นๆ ของการเจ็บป่ วย จะเป็ นการตัดวงจรการแพร่เชื ้อโรค สามารถให้ การดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องและทันเวลา ทาให้ สามารถลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้ อนของโรค ป้องกัน
การเกิ ด ความพิ ก าร และเสีย ชี วิต ได้ และ 4) ระยะสุด ท้ าย เป็ น ระยะฟื ้น ตัวของโรค เป็ น ระยะ
หลังจากร่างกายเกิดโรค โดยผู้ป่วยอาจได้ รับการรักษาหรื อไม่ก็ตาม ซึง่ ส่วนใหญ่หายเป็ นปกติ แต่
บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้ อน พิการ หรื อรุนแรงถึงเสียชีวิต
กล่าวโดยสรุ ป ธรรมชาติการเกิดโรค เป็ นกระบวนการดาเนินของโรคติดเชื ้อ แบ่งเป็ น 4
ระยะ ได้ แก่ ระยะก่อนได้ รับเชื ้อ ระยะก่อนมีอาการของโรค ระยะมีอาการของโรค และระยะฟื น้ ตัว
ของโรค ดังนัน้ การป้องกัน โรคมือเท้ าและปากที่ ได้ ผลคุ้มค่ามากที่ สุด จึงควรทาการป้องกันใน
ระยะก่อนได้ รับเชื ้อ ได้ แก่ การส่งเสริ มสุขภาพของเด็กและผู้ดแู ลเด็ก เด็กได้ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ปรุ งสุก สะอาด มีน ้าดื่มและน ้าใช้ ที่สะอาดเพียงพอ ได้ รับการดูแลเรื่ องสุขอนามัยส่วน
บุคคล เน้ นความสะอาดของที่อยู่อาศัย เครื่ องใช้ ส่วนตัว สิ่งแวดล้ อมที่ถกู สุขลักษณะ สะอาด ไม่
แออัด อากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงแดดส่องถึง ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตของเด็ก
ได้
ระดับของการป้ องกันโรค
แนวคิดในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามแนวคิดของ Gordis (2009) ได้ แบ่ง
ระดับการป้องกันโรค ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ 1) การป้องกันโรคขันที
้ ่หนึ่ง (Primary Prevention)
เป็ นการป้ อ งกั น ในระยะที่ ยั ง ไม่ มี โ รคเกิ ด ขึ น้ โดยการก าจั ด หรื อ ลดสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด โรค
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดโรคขึ ้น ต้ องมุ่งไปที่ระยะที่มีความไวต่อการเกิดโรค (Stage of Susceptibility)
โดยถือหลักดังนี ้ เปลี่ยนความไวต่อการเกิดโรค (Susceptibility) ของประชากร เช่น การฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรค การปรั บ ปรุ งแก้ ไขภาวะโภชนาการให้ ดี ขึ น้ ลดโอกาสผู้ที่ มี ค วามไวในการติ ด เชื อ้
(Susceptible Individual) ที่จะไปสัมผัสโรค และกาจัดหรื อลดสาเหตุที่จะทาให้ เกิดโรค การบริ การ
สาธารณสุขที่ สาคัญ ในการป้องกัน ขัน้ แรกนี ้ คื อ การส่งเสริ มสุขภาพ (Health Promotion) เช่น
งานด้ านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ งานโภชนาการ งานอนามัยสิ่งแวดล้ อม งานวางแผนครอบครัว
งานอนามัย แม่ แ ละเด็ ก งานสุข ภาพจิ ต เป็ น ต้ น และการคุ้ม กัน เฉพาะ (Specific Protection)
เป็ นการป้องกันสาเหตุของโรคโดยตรงในชุมชน อาจทาได้ โดยการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน
โรค การก าจัด สาเหตุข องโรคโดยตรงและการควบคุม พาหะน าโรค 2) การป้ อ งกัน ขัน้ ที่ ส อง
(Secondary Prevention) เป็ นการป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ ้นแล้ ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความรุ นแรง
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ของโรค ป้องกันการแพร่ กระจายของโรค หยุดยัง้ การดาเนินการของโรค ช่วยลดระยะเวลาการ
เจ็บป่ วย และลดระยะการติดต่อของโรค คือ การวินิจฉัยในระยะเริ่ มแรกและให้ การรักษาทันที
(Early Diagnosis and Prompt Treatment) ซึ่ง ประกอบด้ ว ย การค้ น หาผู้ป่ วยที่ ยัง ไม่ มี อ าการ
(Early Detection of Asymptomatic Cases) ซึ่งส่วนใหญ่ ตรวจพบได้ โดยการตรวจคัดกรองโรค
(Screening of Disease) เช่ น การตรวจเลื อ ดเพื่ อ หาเชื อ้ มาลาเรี ย การวั ด ความดั น โลหิ ต
เพื่ อค้ น หาผู้ป่ วยความดัน โลหิ ต สูง (Hypertension) การวินิ จฉัยได้ อ ย่างรวดเร็ วเมื่ อพบอาการ
(Early Diagnosis of Symptomatic Cases) การตรวจร่ างกาย การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และ
การทดสอบ ควรทาโดยเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ เพื่อการรักษาได้ ทันท่วงทีลดระยะเวลาของโรค
ช่วยป้องกันลดความพิ การ และโรคแทรกซ้ อน ในกรณี ที่ เป็ นโรคติดเชื อ้ จะเป็ น การป้องกัน การ
แพร่ กระจายของโรคจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง และ 3) การป้องกัน ขัน้ ที่ สาม (Tertiary
Prevention) เป็ นการป้องกันในระยะที่เกิดความพิการมีอาการของโรคมาก (Stage of Disability
or Advanced Disease) เป็ นการช่วยลดภาวะแทรกซ้ อนของโรค ลดความพิการของโรคตลอดจน
ผลเสียภายหลังการเกิดโรค เป็ นการป้องกันในขณะที่โรคเป็ นมากแล้ ว นับว่าเสี่ยงต่ออันตรายและ
ได้ ผลน้ อยกว่าสองระดับ แรก ประกอบด้ วย การก าจัด ความพิ การ (Disability Limitation) เช่น
การน าส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วย การให้ ความรู้ แก่ ผ้ ู ป่ วยในการป้ อ งกั น ความพิ ก าร การฟื ้ น ฟู ส ภาพ
(Rehabilitation) การฟื น้ ฟูสภาพของผู้ป่วยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีโอกาสใช้ ส่วนที่พิการ
นั น้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด และสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นงานได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข เช่ น
กายภาพบาบัด การฟื น้ ฟูสภาพทางจิต และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพทางสังคม
สรุปได้ ว่า ระดับของการป้องกันโรค แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1) การป้องกันขันที
้ ่หนึ่ง
เป็ นการป้องกันในระยะที่ยงั ไม่เป็ นโรค 2) การป้องกันขันที
้ ่สอง เป็ นการป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ ้นแล้ ว
เพื่อลดความรุ นแรงของโรค และป้องกันการแพร่ กระจายของโรค และ 3) การป้องกันขันที
้ ่ สาม
เป็ นการป้องกันในระยะที่เกิดความพิการ ลดภาวะแทรกซ้ อนของโรค และลดความพิการภายหลัง
การเกิดโรค
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ดแู ลเด็กให้ อยู่ในระดับปฐมภูมิ ซึง่ เป็ นวิธีการป้องกันก่อนที่ จะเกิดโรคมือเท้ าและปากขึ ้นใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การป้องกันในระยะนี ้เป็ นการป้องกันโรคที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น
การคัดกรองเด็กก่อนเข้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การแยกของใช้ สว่ นตัว การจัด
สภาพแวดล้ อมให้ ถกู สุขลักษณะ เช่น การทาความสะอาดของเล่น การกาจัดขยะที่ถกู วิธี การทา
ความสะอาดพื ้น เป็ นต้ น
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จากที่ ก ล่าวมาแล้ วข้ า งต้ น นัน้ เป็ น การประมวลเอกสารเกี่ ย วกับ โรคมื อเท้ าและปาก
ปั จจัยของการเกิ ดโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค และระดับในการป้องกันโรค ในส่วนต่อไปจะ
กล่าวถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก ของผู้ดแู ลเด็กซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
การวิจยั ในระยะที่ 1 ผู้วิจยั ใช้ การศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา เพื่อทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผู้วิจยั ได้ กาหนดแนวคิดทฤษฎีเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนามาเทียบเคียงกับผลการศึกษา โดยผู้วิจยั จะไม่นาแนวคิดทฤษฎี
มาเป็ นกรอบหรื อครอบงาปรากฎการณ์ที่ศกึ ษา ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการศึกษา ดังนี ้
แบบจาลองการอธิบายโรค (Explanatory Model)
เป็ น แบบจ าลองที่ ใช้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ โรคซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความเชื่ อ วัฒ นธรรม
ประเพณี ประสบการณ์ และสามารถใช้ ทาความเข้ าใจมุมมองของบุคคลในการรับรู้เกี่ยวกับโรคใน
ด้ านพฤติกรรม การรับรู้สาเหตุของการเกิดโรค การรับรู้เกี่ยวกับระยะเวลาและลักษณะของอาการ
ลักษณะอาการของโรค ความรุ นแรงของโรค และการรักษา (Kleinman, 1980) ผู้วิจัยนาแนวคิด
ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับข้ อค้ นพบเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ า ใจต่อโรคมือเท้ าและปากตามมุมมอง
ของผู้ดแู ลเด็กว่าเป็ นอย่างไร
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีนีอ้ ธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเกิด ปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม
และปั จจัยส่วนบุคคล ซึง่ ภายในทฤษฎีประกอบแนวคิดสาคัญ ได้ แก่ แนวคิดของการเรี ยนรู้โดยการ
สังเกต (Observational Learning) แนวคิดการกากับตน (Self-regulation) และแนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง อธิบายได้
ว่า เมื่อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะเลือกทางานที่มีลกั ษณะท้ าทาย มีแรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองให้ ยิ่งสูงขึ ้น รวมถึงใช้ ความพยายามและความอดทนในการ
ทางานมากขึ ้น (Bandura, 1986) ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองมาเทียบเคียง
กับข้ อค้ นพบว่าผู้ดแู ลเด็กมีความมัน่ ใจในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากอย่างไร
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แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
แนวคิดนี ้อธิบายถึงการสนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
มือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก หากได้ รับการสนับสนุนที่ดีจะช่วยบรรเทาความเครี ยดและทาให้
ปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนาไปสู่การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ อย่าง
ถูกต้ อง ผู้ดแู ลเด็กอาจได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังทางตรง
้
และทางอ้ อม เช่น หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็ก เพื่อนร่วมงาน บุคลากรทางการแพทย์
เป็ นต้ น ทั ง้ นี ้ Jacobson (1986) ได้ แบ่ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านอารมณ์ ด้ านปั ญญา/ความรู้ และด้ านสิ่งของ ทัง้ นี ้ เพราะการทาหน้ าที่ของผู้ดูแลเด็กต้ องมี
ปฏิสมั พันธ์ กับเครื อข่ายทางสังคมในรู ปแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงใช้
แนวคิดเกี่ ยวกับการสนับสนุนทางสังคมมาเทียบเคียงกับข้ อค้ นพบที่ได้ จากบริ บททางสังคมว่า
ผู้ดแู ลเด็กได้ รับความช่วยเหลือในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากจะส่งผลต่อการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากอย่างไร
ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ เป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ใช้ ในการทาความเข้ าใจพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ในส่วนต่อไปจะ
กล่าวถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ในแง่ของตัวแปร
ตาม ความหมาย และการวัด ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลสาหรับนาไปใช้ ในการพัฒนาเครื่ องมือและรู ปแบบ
กิจกรรมในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กต่อไป
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก: ตัวแปร ความหมาย และการวัด
ความหมายของพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก ในการศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นตัว แปรตามที่ มี
ความส าคัญ ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ท บทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ามาใช้ เป็ น ใน
การศึกษาความหมายและแนวทางในการวัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ทังนี
้ ้ การที่
จะเข้ าใจในความหมายของพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากได้ นัน้ ควรมีความเข้ าใจ
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมสุขภาพและเชื่อมโยงไปสู่การมีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก ดังนี ้
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พฤติกรรม (Behavior)
คาว่า “พฤติกรรม” มีผ้ ูให้ ความหมายในมุมมองที่หลากหลาย เช่น Bloom (1956)
ได้ นิยามความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง ปฏิกิริยาที่บุคคลนันแสดงออกมาทั
้
งภายในและ
้
ภายนอกร่ างกายตัวบุคคล และได้ แบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 3 ด้ าน คือ พฤติกรรมด้ านพุทธิปัญญา
(Cognitive domain) พฤติกรรมด้ านเจตคติ (Affective domain) และพฤติกรรมด้ านการปฏิบัติ
(Psychomotor domain) และ Twaddle (1981) ก าหนดว่ า พฤติ ก รรมหมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าหรื อ
กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต ในส่วนพฤติกรรมของคนคือการมี ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทังภายใน
้
และภายนอก ทังที
้ ่สงั เกตได้ และสังเกตไม่ได้ แตกต่างกันไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมและความ
คาดหวังจากสมาชิกในครอบครัว
จากการทบทวนข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของคนและ
สิ่งมี ชีวิตผ่านทางร่ างกาย ความคิด ความรู้ สึก ทัง้ ที่ สั งเกตได้ และไม่ได้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่
กระตุ้น ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสหสาขาวิชา
การจึงมุ่งไปที่ พ ฤติก รรมด้ านการปฏิ บัติ (Psychomotor domain) ร่ วมกับ การน าปั จจัยทางจิ ต
ลักษณะที่สาคัญบางประการซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของพฤติ กรรมด้ านความรู้ สึก (Affective domain)
มาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)
จากการทบทวน พบว่า มี นัก วิ ช าการที่ ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า “พฤติ ก รรม
สุ ข ภาพ ” ไว้ ดั ง นี ้ Good (1973) นิ ย ามความหมายของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพว่ า หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังภายในร่
้
างกายแลภายนอกร่ างกายซึง่ มุ่งหวังให้ ผ้ เู รี ยนมีหรื อเกิดการ
เปลี่ย นแปลงขึน้ ในเรื่ องสุขภาพทัง้ สิ่งที่ ส ามารถสังเกตได้ และการเปลี่ยนแปลง สอดคล้ องกับ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ (2536) กล่าวถึง พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่บุคคลกระทาเกี่ยวข้ องกับสุขภาพอนามัย ไม่ว่าสิ่งนันจะสั
้
งเกตได้ หรื อไม่ได้ รวมถึงสิ่งที่
เกิ ดขึน้ ภายในตัวบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้ โดยใช้ เครื่ องมื อ เช่น ความคิด ความเชื่ อ ความรู้ สึก
ความชอบความสนใจ ต่อมา เฉลิมพล ตันสกุล (2543) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
หมายถึ ง การปฏิ บัติก ารแสดงออกของบุคคลในการกระท าหรื องดเว้ น การกระท าในสิ่งที่ มี ต่อ
สุขภาพโดยอาศัยความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิทางสุขภาพที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กัน
อย่างเหมาะสม และ อัง ศิ นัน ท์ อิ น ทรก าแหง (2552) ได้ ให้ ค วามหมายว่า พฤติ ก รรมสุข ภาพ
หมายถึง การกระทา การปฏิบัติ การแสดงออก และท่าที ที่ จะกระทา ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ดผลดีหรื อ
ผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ การกระทาหรื อปฏิบตั ิของบุคคลที่

34

3052046736

มีผลดีหรื อผลเสียต่อสุขภาพ และการงดเว้ นไม่การกระทาหรื อปฏิบตั ิของบุคคลมีผลดีหรื อผลเสีย
ต่อสุขภาพ
จากความหมายดัง กล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การ
แสดงออกหรื อการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ทังที
้ ่สงั เกตได้ และสังเกตไม่ได้ ทาไปโดย
มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริ ม ป้องกัน บารุ งรักษาสุขภาพทังในช่
้ วงที่ร่างกายปกติ และเมื่อมีการ
เจ็บป่ วย ดังนัน้ พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากเป็ นพฤติกรรมสุขภาพที่ผ้ ดู แู ลเด็กต้ อง
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้ เด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก
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พฤติกรรมการป้ องกันโรค
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2527) ได้ อธิบายความหมายของพฤติกรรมการป้องกันโรคไว้
ว่า เป็ นพฤติกรรมอนามัยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการประพฤติหรื อปฏิบตั ิของบุคคลที่จะช่วยส่งเสริ ม
สุขภาพและป้องกันโรค ซึง่ เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ต่อมา ประภาเพ็ญ
สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ (2536) กล่าวว่า พฤติกรรมการป้องกัน โรคเป็ น ประพฤติปฏิ บัติของ
บุคคลเพื่อไม่ให้ มีการเกิดโรคขึ ้น ได้ แก่ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การไม่สบู บุหรี่ เป็ นต้ น และ ลือชัย ศรี เงินยวง และ ทวีทอง หงษ์ วิวฒ
ั น์ (2533) กล่าวว่า พฤติกรรม
การป้องกันโรคเป็ นการดูแลตนเองในสภาวะปกติเป็ นการดูแลตนเองเพื่อให้ สุขภาพอนามัยของ
ตนเองและสมาชิ กในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบู รณ์ เสมอ เป็ นพฤติกรรมที่ ทาในขณะที่ มี
สุขภาพแข็งแรง
สรุ ป ได้ ว่า พฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรค หมายถึ ง การกระท าของบุค คลในสภาพที่
ร่ างกายแข็งเพื่อมิให้ ตนเองและผู้อื่นเจ็บป่ วยด้ วยโรคต่างๆ เช่น การกินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ
การรักษาความสะอาดของที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีนกั วิจยั ได้ ให้ ความหมาย
ของพฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก ดังเช่น สัน ติ พ งษ์ กัณ ทะวารี (2549) กล่าวว่า
เป็ นการกระทาใดๆ ของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่จะป้องกันไม่ให้ เกิด โรคมือเท้ าและปาก
ในเด็กเล็กที่ได้ ทาการดูแล ส่วน อาพัน ไชยงาเมือง (2552) ได้ ให้ นิยามว่า เป็ นการกระทากิจกรรม
ของผู้ดแู ลเด็กที่มีหน้ าที่รับผิดชอบอบรบเลี ้ยงดูเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อไม่ให้ เด็กเล็กที่ดแู ล
เกิดโรคมือเท้ าและปาก ต่อมา โสภา ไชยแก้ ว (2552) ให้ นิยามที่ไปทานองเดียวกันคือการปฏิบตั ิ
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากไว้ ว่า หมายถึง การกระทาของผู้ดแู ลในการป้องกันไม่ให้ เด็กเล็ก
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เกิดโรคมือเท้ าและปาก สอดคล้ องกับ กชกร เป็ นแผ่น (2552) ที่ได้ ให้ ความหมายของการปฏิบตั ิใน
การป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปากไว้ ว่ า หมายถึ ง การกระท ากิ จ กรรมของผู้ดูแ ลเด็ ก ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบดูแลเลี ้ยงดูเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อไม่ให้ เด็กที่ดแู ลเกิดโรคมือเท้ า และ อนุรักษ์
หงษ์ ล อยลม (2556) ให้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก หมายถึ ง
การกระทาหรื อการปฏิบตั ิตวั ของผู้ปกครองเด็กเพื่อป้องกันการติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก
สามารถสรุ ปได้ ว่า พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การกระทา
ของผู้ดแู ลเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก
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องค์ ประกอบของพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย พบว่า ได้ มีนักวิชาการจาแนกองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากในบริ บทของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ดังเช่น
สันติพงษ์ กัณทะวารี (2549) ได้ แบ่งพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ 1) การปฏิบัติด้านอนามัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก 2) การปฏิบัติในการดูแลเด็ก 3) การ
ปฏิบัติในการทาความสะอาดเตรี ยมและปรุ งอาหาร และ 4) การปฏิบตั ิในการทาความสะอาด
ทั่วไป ในส่วนของ อาพัน ไชยงาเมือง (2552) ได้ แบ่งพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านอนามัยส่วนบุคคลของผู้ดแู ล 2) ด้ านการดูแลเด็ก และ 3) ด้ านการ
ดูแลความสะอาดในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก ต่อมา โสภา ไชยแก้ ว (2552) จาแนกออกเป็ น 3 ด้ าน
คือ 1) การปฏิบัติด้านอนามัย ส่วนบุคคลของผู้ดู แล 2) การปฏิบัติในการดูแลเด็ก และ 3) การ
ปฏิบตั ิในการดูแลความสะอาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สอดคล้ องกับ กชกร เป็ นแผ่น (2552) ที่ได้
แบ่งพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ออกเป็ น 3 ด้ าน เช่นเดียวกัน ประกอบด้ วย 1) ด้ าน
อนามัยส่วนบุคคลของผู้ดแู ล 2) ด้ านการปฏิบตั ิในการดูแลเด็ก และ 3) ด้ านสิ่งแวดล้ อมและการ
ดูแลความสะอาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ต่อมา อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) จาแนกพฤติกรรม
เป็ น 3 ด้ านย่อย คือ 1) ส่งเสริ มการคัดกรองโรคเบื ้องต้ น 2) ส่งเสริ มสุขอนามัยส่วนบุคคล และ 3)
ส่งเสริมอนามัยสิง่ แวดล้ อม
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ข้ างต้ น สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มี 3 ด้ านที่สาคัญ ได้ แก่ 1) การส่งเสริ มสุขอนามัยของ
ตนเอง หมายถึง การที่ผ้ ดู แู ลเด็กดูแลรักษาความสะอาดของตนเองอย่างสม่าเสมอ เช่น การล้ างมือ
ให้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนการเตรี ยมอาหาร หรื อก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย ตัดเล็บ
ให้ สนั ้ การรักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร เช่น การใช้ ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้ แก้ วน ้า
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ร่วมกัน เป็ นต้ น 2) การส่งเสริมสุขอนามัยของเด็ก หมายถึง การที่ผ้ ดู แู ลเด็กดูแลรักษาความสะอาด
ให้ แ ก่ เด็ ก อย่ า งสม่ า เสมอ เช่ น การสอนและพาเด็ ก ล้ างมื อ ให้ ส ะอาดก่ อ นรั บ ประทานอาหาร
หลังเข้ าห้ อง หลังจากการทากิจกรรมกลางแจ้ ง การตัดเล็บให้ สนั ้ การดูแลไม่ให้ เด็กนาของเข้ าปาก
เป็ นต้ น และ 3) การส่งเสริ มอนามัยสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การที่ผ้ ดู แู ลเด็กดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างสม่าเสมอ เช่น จัดสภาพห้ องให้ มี
อากาศถ่ายเทสะดวก การทาความสะอาดพืน้ ห้ องเรี ยน ห้ องนา้ ด้ วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ การทาความ
สะอาดของเล่นเด็ก การทิ ้งขยะ การจัดการสิ่งสกปรกที่ถกู ต้ อง เช่น อุจจาระ น ้ามูก น ้าลาย เป็ นต้ น
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การวัดพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีนกั วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาแบบ
วัดพฤติกรรมป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในบริ บทของกลุม่ ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ดังเช่น
สันติพงษ์ กัณทะวารี (2549) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก จานวน 52
ข้ อ มี ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .79 มี ลักษณะคาถามเป็ น แบบ
มาตราส่ ว นประมาณ ค่ า (Rating Scale) 4 ระดั บ จาก “ไม่ เ คยปฏิ บั ติ ” ให้ 0 คะแนน ถึ ง
“ปฏิบัติเป็ นประจา” ให้ 3 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนใน
ลักษณะตรงข้ าม ต่อมา อาพัน ไชยงาเมือง (2552) ได้ สร้ างแบบวัดการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก จ านวน 85 ข้ อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบั บ เท่ า กับ .73
มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ จาก “ไม่ปฏิบตั ิเลย”
ให้ 1 คะแนน ถึง “ปฏิบตั ิเป็ นประจา” ให้ 4 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบ
ให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม ส่วน โสภา ไชยแก้ ว (2552) เป็ นแบบวัดการปฏิบตั ิในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก มีจานวน 81 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ
.73 มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ จาก “ไม่ปฏิบตั ิ
เลย” ให้ 1 คะแนน ถึง “ปฏิบตั ิเป็ นประจา” ให้ 4 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถาม
เชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม และ นาตยา สุขจันทร์ ตรี และคณะ (2555) ได้ สร้ างแบบวัด
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก มีจานวน 20 ข้ อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .75 มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ
จาก “ไม่ปฏิบตั ิเลย” ให้ 1 คะแนน ถึง “ปฏิบตั ิเป็ นประจา” ให้ 3 คะแนน ซึง่ เป็ นข้ อคาถามเชิงบวก
ทังหมด
้
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จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก จะเห็นได้ ว่า นักวิจยั ส่วน
ใหญ่วดั พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก โดยการเก็บด้ วยแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น ซึ่งใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะวัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ด้ วยแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น
ผลการสัมภาษณ์จากการวิจยั ระยะที่ 1 ร่วมกับการศึกษาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สาหรับครูและผู้ดแู ลเด็กของ สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (2554) และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก
(กชกร เป็ นแผ่น , 2552; พรรณรัตน์ เป็ น สุข , 2555; สิวารี ย์ พิมพ์ ประเสริ ฐ , 2553; อุดมลักษณ์
เพียรสุขเวช, 2556) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 ข้ อ
แต่ล ะข้ อ เป็ น มาตราประมาณค่า 4 ระดับ จาก เป็ น ประจ า (4 คะแนน) ถึ ง ไม่ เคยปฏิ บัติ เลย
(1 คะแนน) เป็ นข้ อคาถามเชิงบวกทังหมด
้
มีพิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 25-100 คะแนน การแปล
ผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
สูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีงานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากในกลุม่ บุคคลที่ให้ การดูแลเด็ก แบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี ้
1. รู ปแบบที่ 1 เป็ นศึกษาระดับของพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากว่ามี
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากอยู่ในระดับใด และนาไปสู่การหาแนวทางส่งเสริ มต่อไป
เช่น งานวิจยั ของ อาพัน ไชยงาเมือง (2552) ศึกษาการปฏิบตั ิในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ดแู ลในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอเมืองเชียงราย และการศึกษาของ โสภา ไชยแก้ ว (2552)
ศึกษาการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาทังสองเรื
้
่ องพบผลที่สอดคล้ องกันคือ การปฏิบตั ิในการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านอนามัยส่วนบุคคลของผู้ดแู ล ด้ านการดูแล
เด็ ก และด้ า นการดูแ ลความสะอาดในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก อยู่ในระดับ สูง และการศึก ษาของ
จักรพงศ์ เอี ้ยวตระกูล และคณะ (2555) ที่ศึกษาความรู้ และการปฏิบตั ิในการควบคุมป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของบุคลากรในสถานบริการเลี ้ยงเด็ก เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า บุคลากรใน
โรงเรี ยนอนุบาล สถานรับเลี ้ยงเด็ก และศูนย์เด็กเล็กมีความรู้ ในการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
ผ่านเกณฑ์ แต่ความรู้ ด้านการป้องกันไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเข้ าใจมาตรการในการตรวจคัด
กรองเด็กที่ควรทาที่หน้ าประตูโรงเรี ยน ซึง่ พบว่าเป็ นมาตรการที่สาคัญที่สามารถหยุดยังการระบาด
้
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ไม่ให้ เข้ าสูส่ ถานเลี ้ยงเด็ก และยังมีปัญหาในการรายงานโรค การศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ได้ ข้อเสนอแนะ
ว่าควรมีการศึกษาแบบ Cohort study เปรี ยบเทียบอุบตั ิการณ์ ของการติดเชื ้อในโรงเรี ยนที่มีและ
ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคมื อเท้ าและปาก ที่ บริ เวณหน้ าโรงเรี ยน และหากพิสูจน์ ได้ ชัดเจนว่า
สามารถลดการระบาดเข้ าสู่โรงเรี ยนได้ จริ ง อาจจะทาการศึกษาแบบ Interventional study ต่อไป
โดยเน้ นการอบรมที่ครู คดั กรองซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญและประหยัดเวลา ค่าใช้ จ่าย หากผลเป็ นไปดัง
คาดก็ย่อมสามารถจะนาไปกาหนดนโยบายในการเน้ นที่ก ารตรวจคัดกรองที่บริ เวณหน้ าโรงเรี ยน
ต่อไป
2. รูปแบบที่ 2 ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์เกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก พบว่า มีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก ของผู้ดูแลเด็ก เช่น งานวิจัยของ นาตยา สุขจันทร์ ตรี และคณะ (2555) ทาการศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากในเด็กเล็กของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์เด็ก
เล็ก อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ปั จจัยด้ านความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ ในการ
ป้องกันโรคสามารถทานายพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากได้ ร้อยละ 9.3 ต่อมา สมพงษ์
ภูผิวฟ้า (2557) ทาการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ล
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอห้ วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ การปฏิ บัติ ตัว เกี่ ย วกับ การป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก (r = 0.511, p<0.01) ส่ว น แสงดาว
เกษตรสุนทร และคณะ (2558) ได้ ศึกษาปั จจัยทานายความตังใจในการคั
้
ดกรองโรคมือเท้ าและ
ปากของครู พี่เลี ้ยงในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในภาคใต้ พบว่า ปั จจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้ างอิงและการ
รับรู้ การควบคุมพฤติกรรมสามารถร่ วมกันทานายความตังใจในการคั
้
ดกรองโรคมือเท้ าและปาก
ของครู พี่เลี ้ยงได้ ร้อยละ 23.2 นอกจากนี ้ วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล และ ปรี ย์กมล รัชนกุล (2558)
ศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ โรคมือเท้ าและปาก ของผู้ดูแลเด็กในสถานรับ
เลี ้ยงเด็กเล็กวัยก่อนอนุบาลและผู้ปกครอง พบว่า ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ประสบการณ์
การดูแลเด็กป่ วยของผู้ดแู ลเด็ก และการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรค สามารถร่ วมกัน
ทานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้ ร้อยละ 14
3. รู ป แบบที่ 3 ศึ ก ษาในลัก ษณะของการทดลองเพื่ อ จัด โปรแกรมการพั ฒ นา
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ได้ มีงานวิจยั ที่ศึกษาในประเด็นนีจ้ านวนน้ อย ดังเช่น
งานวิจยั ของ อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพและแรงสนับสนุนทาง
สัง คมของผู้ดูแ ลเด็ ก และผู้ป กครองเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ขอนแก่ น
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เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองสองกลุ่มเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ โอกาสเสี่ยง การรับรู้ ความรุ นแรง การรับรู้ ถึงประโยชน์ การรับรู้ ต่ออุปสรรค
และการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในวัยเด็กสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลที่ได้ จากการศึกษาสามารถนาไปส่งเสริ มพฤติกรรมการ
การคัดกรองโรคเบื ้องต้ น ส่งเสริ มสุขอนามัยส่วนบุคคล และส่งเสริ มอนามัยสิ่งแวดล้ อมในศูนย์
พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กแห่งอื่น ได้ และการได้ รับอุปกรณ์ สนับสนุนการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
ล่วงหน้ าทาให้ สามารถป้องกันโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. รู ปแบบที่ 4 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ในลักษณะของ
การวิจัยเชิงคุณ ภาพ ซึ่งในขณะที่ ผ้ ูวิจัยทาการศึกษาพบเพียงหนึ่งงานวิจัย เป็ นการศึกษาของ
พัชราภรณ์ ไพศาขมาส (2554) เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ศกึ ษาถึงการปฏิบตั ิของผู้ดแู ลเด็กและ
สุขอนามัยของเด็กรวมทังสิ
้ ง่ แวดล้ อมในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่เกิดโรคมือเท้ าและปาก ผลการศึกษา
ที่ สาคัญ พบว่า ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมี การล้ างมื อจริ ง แต่พ บว่าเป็ น การล้ างมื อที่ ไม่ถูกต้ องตาม
ขันตอนของกรมอนามั
้
ย กระทรวงสาธารณสุข รวมทังมี
้ การใช้ ผ้ากันเปื อ้ นร่ วมกันในเด็ก และบาง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กไม่มีการใช้ ถงุ มือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
พบว่า มีนกั วิจยั และนักวิชาการสนใจและทาการศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
ส่วนใหญ่ เป็ น งานวิ จัย เชิ งปริ ม าณที่ ศึก ษาใน 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ 1) การศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก 2) การศึกษาเพื่อวัดระดับการมีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก 3) การวิจยั กึ่งเชิงทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
ผ่านโปรแกรม 4) การศึกษาเชิงคุณ ภาพมี จานวนไม่มากนัก เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับการปฏิบัติ
พฤติกรรมโดยทัว่ ไปในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่มีการระบาดของโรคมือเท้ าและปากแล้ ว
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับตัวแปร ความหมาย และ
การวัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ ในโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปาก ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลสาหรับนาไปใช้ ในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมในการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปากของผู้ดแู ลเด็กต่อไป
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ตอนที่ 5 แนวคิดทฤษฎีท่ใี ช้ ในการพัฒนาโปรแกรมการส่ งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ผลการวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ดูแลเด็กที่
ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีการระบาดของโรคมือเท้ าและปาก ผลการวิจยั พบข้ อมูลที่
สาคัญว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก มีความสาคัญมากในการป้องกันโรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ซึ่งความรู้ ดงั กล่าวนันไม่
้ ใช่เป็ นเพียงแค่ความรู้ ความเข้ าใจเท่านัน้
แต่ยงั รวมไปถึงการนาความรู้ที่ได้ รับมาไปปรับใช้ ในการทางานด้ วย จึงจะเกิดผลต่อพฤติกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า ผู้ดแู ลเด็กที่มีความ
มั่น ใจในการปฏิ บัติ กิจกรรมป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก เช่น การคัด กรองโรคมื อ เท้ าและปาก
การล้ างมื อด้ วยนา้ และสบู่ 7 ขัน้ ตอน เป็ น ต้ น จะมี พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากที่
ถูกต้ องและต่อเนื่องมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
ได้ แก่ ผู้ดแู ลเด็กที่มีการรับรู้ ว่าเด็กที่ตนดูแลมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปาก และรับรู้
ความรุ นแรงจากการเป็ น โรคมือเท้ าและปากว่าส่งผลกระทบในด้ านต่างๆ จะแสวงหาและปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในทานองเดียวกันผู้ดแู ลเด็กที่มีการรับรู้ประโยชน์
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงและมีการรรับรู้อปุ สรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากต่า
จะมี ก ารปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากที่ พึงประสงค์ ม ากขึน้ จากข้ อค้ น พบ
ดังกล่าว ในงานวิจยั นี ้ตัวแปรทางจิตเป็ นสิ่งที่ สาคัญต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่จะทาการพัฒนาลักษณะทางจิตของผู้ดแู ล
เด็กซึง่ จะกล่าวรายละเอียดในลาดับต่อไป
ในส่วนต่อไป ผู้วิจยั จึงขอประมวลแนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษา
ของบลูม (Bloom's Taxonomy) (Bloom, 1956) แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health Belief
Model) ของ Rosenstock et al. (1988) และแน วคิ ด การรั บ รู้ ความ สาม ารถ ของตน เอง
(Self-efficacy) ของ Bandura (1986) โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความหมาย
2) การวัด และ 3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปสร้ างรู ปแบบกิจกรรมใน
โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากต่อไป
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แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ร ะ บ บ ค ว า ม รู้ ต า ม จุ ด มุ่ งห ม า ย ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งบ ลู ม
(Bloom’s taxonomy) ด้ านการรู้คดิ (cognitive domain)
ความหมายของความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ผ่านมา มีนกั วิชาการในสาขาต่างๆ
ได้ ให้ คาจากัดความเกี่ยวกับความรู้ ในมุมมองที่หลากหลาย อาทิเช่น ราชบัณฑิตยสถาน (2546)
ให้ ความหมายของความรู้ ว่ า หมายถึ ง สิ่ ง ที่ สั่ง สมมาจากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น การค้ นคว้ า
หรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิ
้
งปฏิบตั ิและทักษะ ความรู้ความเข้ าใจ หรื อสารสนเทศที่
ได้ รับมาจากประสบการณ์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ได้ รับมาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิในแต่ละ
สาขา เช่น ความรู้ เรื่ องเมืองไทย ความรู้ เรื่ องสุขภาพ ในส่วนของ Bloom (1956) กล่าวว่า ความรู้
หมายถึง เรื่ องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการต่างๆ รวมถึงวัตถุประสงค์
ในด้ านความรู้ โดยเน้ นในเรื่ องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจา อันเป็ นกระบวนการที่
เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ ต่อมา Good (1973) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความรู้ เป็ นความ
จริ ง (Truth) ข้ อเท็จจริ ง (Fact) กฎเกณฑ์และข้ อมูลต่างๆ ที่มนุษย์ได้ รับและรวบรวมสะสมไว้ จาก
ประสบการณ์ ต่างๆ และ ประภาเพ็ ญ สุวรรณ (2527) กล่าวว่า ความรู้ เป็ น พฤติก รรมขัน้ ต้ น ที่
ผู้เรี ยนเพียงแต่จาได้ โดยการนึกได้ หรื อโดยการมองเห็น หรื อได้ ยิน ได้ ฝึก จาได้ ความรู้ขนนี
ั ้ ้ ได้ แก่
ความรู้ เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้ อเท็จจริ ง ทฤษฎี รู ปแบบ กฎ โครงสร้ าง และวิธีการ
แก้ ปัญหา ทังนี
้ ้ จากการประมวลความหมายของความรู้ ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปได้ วา่ ความรู้
หมายถึ ง ความจริ ง หรื อ ข้ อเท็ จ จริ ง สารสนเทศ ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษา การค้ นคว้ า หรื อ จาก
ประสบการณ์ ที่ได้ มาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง ได้ คิด และได้ ฝึกปฏิบตั ิ
สาหรับความรู้ ตามแนวคิดการจัดระบบความรู้ ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ
Bloom (1956) ซึ่งความรู้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เทียบได้ กับองค์ประกอบด้ านการรู้ คิดหรื อพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ด้ านพุทธิ พิสัย (Cognitive domain) โดยการรู้ คิดนัน้ ประกอบด้ วยความรู้ ใน 6 ระดับ
เรี ยงลาดับจากความรู้ ในขันพื
้ ้นฐานไปสู่ความรู้ ในระดับที่สงู ขึ ้นไป (Bloom, 1956; อรพินทร์ ชูชม,
2545) ดังนี ้ 1) ความรู้ (Knowledge) เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้ นการจดจา การระลึกได้ ในประสบการณ์
ที่ผ่านมาหรื อสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ มาแล้ ว แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ความรู้ เฉพาะในเนื อ้ เรื่ อง ความรู้
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร และ ความรู้ รวบยอดและนามธรรม 2) ความเข้ าใจ (Comprehension)
เป็ นความสามารถทางสติปัญญาในขยายความรู้ความจาให้ กว้ างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุผล
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การแปลความ การตีความ และ การขยายความ 3) การน าไปใช้
(Application) เป็ นความสามารถในการนาเอาหลักการความรู้ ความเข้ าใจ วิธีการ ทฤษฎี หรื อ
กฎเกณฑ์ ในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่เดิ ม ไปประยุก ต์ ใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาได้ 4) การวิ เคราะห์ (Analysis)
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เป็ นความสามารถที่จะจาแนกแยกแยะเรื่ องราวข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ ใดๆ เป็ นส่วนย่อยๆ ว่า
ประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ กนั อย่างไร แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์หลักการ 5) การสังเคราะห์
(Synthesis) เป็ นความสามารถในการผสมผสาน รวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ เข้ าด้ วยกันให้ เป็ น
ส่วนรวมที่มีแบบแผนโครงสร้ างใหม่ที่ดีกว่าเดิม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การสังเคราะห์ การ
สื่อสาร การสังเคราะห์ การวางแผน และ การสังเคราะห์ ความสัมพันธ์ และ 6) การประเมินผล
(Evaluation) เป็ นความสามารถในการพิจารณาตัดสินให้ คุณ ค่ากับสิ่งต่างๆ โดยมีการกาหนด
เกณฑ์เป็ นฐานในการพิจารณาตัดสินประเมินค่า พฤติกรรมการประเมินผลเป็ นพฤติกรรมด้ านรู้คิด
ที่สงู ที่สดุ ซึง่ การประเมินผลแบ่งตามเกณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ การประเมินผลโดยอาศัยข้ อเท็จจริ ง
ภายใน และ การประเมินผลโดยอาศัยข้ อเท็จจริงภายนอก
จะเห็นว่าระดับขันของความรู
้
้ ทงั ้ 6 ระดับ ดังกล่าว ในระดับความรู้เป็ นระดับความรู้ที่
ไม่ได้ ใช้ ความคิด แต่เป็ น พื น้ ฐานที่ ได้ รับความรู้ แล้ วเกิ ดการจดจา จึงถื อว่าความรู้ เป็ น พืน้ ฐาน
เพื่อให้ เกิดทักษะการคิด ซึง่ เริ่ มในระดับง่ายๆ จากความเข้ าใจ เมื่อผู้เรี ยนมีความรู้และความเข้ าใจ
แล้ ว สามารถนาสิ่งที่เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ เมื่อมีการฝึ กฝนต่อมาจะพัฒนาการความคิดในระดับสูง
ขึ น้ คื อ การวิ เคราะห์ การสัง เคราะห์ และการประเมิ น ผล ต่ อ มา Anderson and Krathwohl
(2001) ได้ ปรับปรุ งการจัดประเภทของความรู้ (The Revised Cognitive Taxonomy) โดยได้ แบ่ง
การเรี ยนรู้ ด้านพุทธิ พิสยั ของผู้เรี ยนออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี ้ 1) การจา (Remembering) 2) ความ
เข้ าใจ (Understand 3) การประยุกต์ (Apply) 4) การวิเคราะห์ (Analyzing) 5) การประเมิ น ค่า
(Evaluating) และ 6) การสร้ างสรรค์ (Create)
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าแนวคิดทางพุทธิปัญญาของ Anderson and
Krathwohl (2001) กั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ด้ านพุ ท ธิ พิ สัย (Cognitive domain) ของ Bloom
(1956) มีความคล้ ายคลึงกัน ซึง่ มีสว่ นที่แตกต่างกัน คือ มีการปรับเปลี่ยนระดับของการเรี ยนรู้ โดย
แอนเดอสัน และ กราทโธว มองว่าในมิตดิ ้ านการประเมินค่า (Evaluate) ควรมาก่อนการสังเคราะห์
(Synthesis) เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า ในเรื่ อ งของการสัง เคราะห์ คื อ การสร้ างสรรค์ (Create) การใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อการเกิ ดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ เกิดขึน้ เป็ นลาดับสุดท้ ายของการ
เรี ยนรู้
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ ประยุกต์แนวคิดของ Bloom (1956) มาใช้ ในการวัดความรู้ ใน
3 ระดับแรก คือ ความรู้ ความเข้ าใจ และการนาไปใช้ เช่น งานวิจยั ของ รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์
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(2555), พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555), อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556), อัจจิมา ชนะกุล (2558) และ
ภัท ร วาศนา (2558) ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย จึ ง ประยุก ต์ แ นวคิ ด ของ Bloom (1956)
เป็ นหลักในการสร้ างแบบวัดความรู้ โดยสรุปความหมายของความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ หมายถึง ความสามารถในการจดจา เข้ าใจ และการนาไปใช้ ของผู้ดแู ลเด็กเกี่ยวกับ
โรคมือเท้ าและปากในเรื่ องของสาเหตุ การติดต่อ อาการ การรักษา และการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปาก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการจัดระบบความรู้
ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของ Bloom (1956) ด้ านการรู้คิด ในส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงหลักการ
การจัดกิจกรรมหรื อการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ และงานวิจยั ที่นาแนวคิดนีไ้ ปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้วิจยั
ในการนาไปพัฒนารู ปแบบกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากขอ
งกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
รู ป แบบกิ จ กรรมจากการประยุ ก ต์ ใช้ แนวคิ ด การจั ด ระบบความรู้ ตาม
จุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม
หลักการการจัดกิจกรรมหรื อการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรี ยนนัน้
สามารถทาได้ โดยผู้สอนเป็ นผู้ดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการที่
แตกต่างกันไป ซึ่งมีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ ในระดับต่างๆ ซึ่งไม่มีวิธีสอนใดดีที่สุด
ผู้สอนควรเลือกใช้ วิธีการสอนลากหลายวิธี เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี ,
2545) ในส่ว นนี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ป ระมวลวิ ธีก ารสอนในรู ป แบบต่า งๆ ดัง นี ้ 1) การบรรยาย (Lecture)
มุ่งช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจานวนมากได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระ หรื อข้ อความรู้จานวนมากในเวลาที่จากัด หลัง
การบรรยายทุกครัง้ จะต้ องมีการอภิปรายสรุ ป มีการซักถาม และประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ด้ วย 2) การสาธิ ต (Demonstration) การสอนด้ วยวิธีก ารนี เ้ ป็ น วิธีการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็ น การ
ปฏิบัติจริ งด้ วยตาตัวเอง ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องหรื อการปฏิบัตินัน้ ชัดเจนขึน้ เกิ ด
ความคิดรวบยอดในเรื่ องนัน้ จนสามารถปฏิบตั ิได้ 3) การทดลอง (Experiment) เป็ นวิธีการที่ม่งุ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรายบุคคลหรื อรายกลุม่ เกิดการเรี ยนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ ชดั เจนจากการคิดและ
การกระทาของตนเอง ทาให้ การเรี ยนรู้ นนั ้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการ
ทดลอง 4) การนิรนัย (Deduction) เป็ นวิธีการที่ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กนาทฤษฎี หลักการ กฎ หรื อข้ อสรุปนัน้
ไปในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย 5) การอุปนัย (Inductive) เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถจับหลักการ หรื อประเด็นสาคัญ และสรุ ปเป็ นหลักการได้ ด้วย
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ตนเอง 6) การอภิ ป ราย (Discussion) ท าให้ ผ้ ูเรี ย นมี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมและมี โอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้ อที่สนใจร่วมกัน 7) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
เป็ น วิ ธีก ารที่ ให้ ผ้ ูเรี ย นสวมบทบาทในสถานการณ์ ซึ่งมี ค วามใกล้ เคี ย งกับ ความเป็ น จริ ง และ
แสดงออกตามความรู้ สกึ นึกคิดของตน 8) กรณีตวั อย่าง (Case) เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝน
การเผชิญและแก้ ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้ เกิดปั ญหาจริ ง และ 9) การใช้ เกม (Game) เป็ นวิธีการที่
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างสนุกสนานและท้ าทายความสามารถ โดยนาผลการเล่นของผู้เรี ยนไป
ใช้ ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรี ยนรู้
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น พบว่า มีวิธีการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ หรื อมีความรู้
นันมี
้ หลากหลายวิธีการ ตังแต่
้ การที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้ มีบทบาทมากนัก ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในบางขันตอน
้
ของการเรี ย นการสอน ไปจนถึ ง การที่ ผ้ ู เรี ย นได้ ล งปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธี ก ารล้ ว นมี
จุดประสงค์ ในการให้ เกิ ดความรู้ แต่ละระดับแตกต่างกันไป ดังนัน้ ผู้สอนจึงควรเลือกวิธีการให้
เหมาะสมกับจุดมุง่ หมายของการเรี ยนรู้หรื อความรู้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่ามีนกั วิชาการได้ ประยุกต์กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ในโปรแกรมสุขศึกษา/โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ซึ่ง
รู ปแบบของกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่มีความคล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ 1) บรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือ
เท้ าและปาก 2) การสาธิตวิธีการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
และการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันโรคมือเท้ าและปาก
3) ฝึ กปฏิบตั ิการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ฝึ กการใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก และฝึ กการคัด
กรองโรคมือเท้ าและปากเบื ้องต้ น และ 4) การอภิปรายกลุ่ม (กมลชนก ตันติพฒ
ั นะมนตรี , 2560;
จารุวรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร, นิตยา เจริญยุทธ, ทานตะวัน คาวัง, และ
กิตติคณ
ุ คัชริ นทร์ , 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม,
2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ ประยุกต์เทคนิค
ในการพัฒนาความรู้ ในโปรแกรม ประกอบด้ วย การบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
การสาธิตการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก และการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การฝึ กการคัดกรองโรคมือ
เท้ าและปาก และการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ฝึ กการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันโรคมือเท้ าและปาก สถานการณ์
สมมติ กรณีศกึ ษา การอภิปราย และการเล่นเกม
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การวัดความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องมือสาหรับวัดความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือเท้ าและปาก พบว่า สิวารี ย์ พิมพ์ประเสริ ฐ (2553) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับโรคมือ
เท้ าและปาก จ านวน 15 ข้ อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .80
ลักษณะคาถามเป็ นข้ อคาถามแบบจากัดคาตอบคือ แบบถูก -ผิด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ได้ แก่
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และ ตอบผิ ด ได้ 0 คะแนน ต่อ มา รั ต ติ ญ า เจริ ญ โชคพาณิ ช ย์ (2555)
ได้ สร้ างแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก จานวน 22 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นข้ อคาถาม
แบบจากัดคาตอบคือ แบบถูก -ผิด โดยมีเกณฑ์ การให้ คะแนน ได้ แก่ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และ
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน นอกจากนี ้ พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) ได้ สร้ างแบบวัดความรู้เรื่ องโรคมือเท้ า
และปาก มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .78 ลักษณะคาถามเป็ นข้ อ
คาถามแบบจากัดคาตอบคือ แบบถูก-ผิด จานวน 10 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ได้ แก่ ตอบถูก
ได้ 1 คะแนน และ ตอบผิด ได้ 0 คะแนน ส่วน อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) ได้ สร้ างแบบวัด
ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ลักษณะคาถามเป็ นข้ อคาถามแบบจากัดคาตอบคือ แบบถูก -ผิด
จานวน 16 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ได้ แก่ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และ ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
และ สมพงษ์ ภูผิวฟ้า (2557) ได้ ใช้ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก จานวน 15 ข้ อ
ลักษณะคาถามเป็ นข้ อคาถามแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ก ข และ ค โดยให้ เลือกเพียง
คาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ได้ แก่ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และ ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
การวัดความรู้ เกี่ ยวกับ โรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามจากการประมวล
เอกสารเกี่ ย วกับ แนวคิ ด การจัด ระบบความรู้ ตามจุด มุ่ง หมายการศึ ก ษาของบลูม (Bloom’s
taxonomy) ด้ านการรู้ คิด (Cognitive domain) งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข , 2555;
ภัท ร วาศนา, 2558; รั ต ติ ญ า เจริ ญ โชคพาณิ ช ย์ , 2555; อัจจิ ม า ชนะกุล , 2558; อุด มลัก ษณ์
เพียรสุขเวช, 2556) ร่วมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 ข้ อ ลัก ษณะคาถามเป็ น แบบให้ เลือกตอบถูก -ผิด แต่ละข้ อมี คะแนน
เท่ากับ 1 สาหรับข้ อถูก และมีคะแนนเท่ากับ 0 สาหรับข้ อผิด มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0-13
คะแนน การแปลผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับ โรคมือ
เท้ าและปากสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับ ผลการวิ จัย ที่ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ของความรู้ เรื่ อ งโรคมื อเท้ าและปากกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ พบในผลในการวิจยั กึ่งทดลอง พบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (พรรณรั ต น์ เป็ นสุ ข , 2555; ภั ท ร วาศนา, 2558;
อุด มลัก ษณ์ เพี ย รสุข เวช, 2556) และพบว่า ความรู้ เรื่ อ งโรคมื อ เท้ า และปากสามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ (Thi Nga, Pongjaturawit, & Chaimongkol, 2016;
รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์, 2555; สิวารี ย์ พิมพ์ประเสริฐ, 2553; อัจจิมา ชนะกุล, 2558)
ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดความรู้ รวมทังงานวิ
้
จยั ที่
ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ในส่วนต่อไปจะ
ขอกล่าวถึงแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวัด และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy)
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) จะช่วยให้ บคุ คลไม่ร้ ูสกึ
หวาดหวัน่ ล่วงหน้ าและทาให้ เกิดความเพียรพยายามไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค หากบุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูง จะยิ่งมีความพยายามและกระตือรื อร้ นในการทางานมาก
ขึ ้น การที่บคุ คลมีความพยายามทางานในสภาพที่บีบคันให้
้ สาเร็จและได้ ผลตามที่ได้ คาดหวังไว้ จะ
เป็ นแรงเสริมในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทาให้ บคุ คลเกิดความกลัวน้ อยลงเมื่อ
ต้ องประสบกับสภาพการณ์ เดิม (Bandura, 1986) ซึ่งมีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของการรับรู้
ความสามารถของตนเองไว้ ดังนี ้
Bandura (1986) ให้ คานิยามว่า เป็ นการตัดสินของบุคคลที่เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองในการจัดการระบบและพฤติกรรมเพื่อให้ ได้ ผลเป็ นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้ ต่อมา
Schunk (2004) กล่ า วว่ า การรั บ รู้ ความสามารถของตนไว้ ว่ า เป็ นความเชื่ อ บุ ค คลเกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนที่จะกระทาพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู่ ซึง่ ไม่เหมือนกับการที่เรารู้ว่า
จะทาอะไร แต่เป็ นการประเมินความสามารถและทักษะของตนออกมาเป็ นการกระทาตามระดับ
ความสามารถที่มีอยู่ ส่วน ประทีป จินงี่ (2540) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตน
ว่าเป็ นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดาเนินการกระทา
พฤติ ก รรมให้ บรรลุเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในสถานการณ์ ที่ บ างครั ง้ อาจจะมี ค วามคลุม เครื อ
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ไม่ชดั เจน มีความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถทานายสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ซึง่ สภาพการณ์เหล่านีม้ กั จะทาให้
บุคคลเกิ ดความเครี ยดได้ การรับรู้ ความสามารถของตนนี ม้ ิได้ ขึน้ อยู่กับทักษะที่ บุคคลที่ อยู่ใน
ขณะนันเท่
้ านัน้ หากแต่ยงั ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจของบุคคลว่า เขาสามารถทาอะไรด้ วยทักษะที่เขา
มีอยู่ ซึง่ สอดคล้ องกับ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) ซึ่งให้ ความหมาย การรับรู้ ความสามารถของ
ตน เป็ นความเชื่อของบุคคลว่าตนมีความสามารถในการจัดระบบและกระทาเพื่อให้ บรรลุผลตามที่
กาหนดได้ และ นภาพร ปรี ชามารถ (2545) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การที่
บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนว่าสามารถกระทาพฤติกรรมบางอย่างในสถานการณ์ที่
เฉพาะเจาะจงได้ หรื อไม่ ซึง่ การรับรู้ความสามารถส่วนตนเองนี ้ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ทักษะที่บคุ คลมีอยูใ่ น
ขณะนัน้ หากแต่วา่ ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินของบุคคลว่าเขาสามารถทาอะไรด้ วยทักษะที่เขามีอยู่
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การรับรู้ ความสามารถของตน หมายถึง
ความเชื่อของบุคคล ว่าตนเองมีความสามารถในการจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมต่างๆ
ให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ ด้วยทักษะที่เขามีอยู่
แบนดูราเชื่อว่าการรับรู้ความสามารถของตนนัน้ มีผลต่อการกระทาของบุคคล 2 คน
อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้ าพบว่าคน 2 คนนี ้
มีการรับรู้ ความสามารถของตนแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็ เช่นกัน ถ้ ารับรู้ ความสามารถของ
ตนเองในแต่ละสภาพการณ์ แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้ แตกต่างกัน แบนดูรา
เห็ น ว่ า ความสามารถของคนเรานั น้ ไม่ ต ายตั ว หากแต่ ยื ด หยุ่ น ตามสภาพการณ์ ดั ง นั น้
ประสิทธิภาพการแสดงออกจึงขึ ้นกับการรับรู้ ความสามารถของตนในสภาวการณ์ นนๆ
ั ้ กล่าวคือ
ถ้ าเรามีการรับรู้ ว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ คนที่รับรู้ ว่าตนเองมี
ความสามารถมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบความสาเร็จในที่สดุ เกี่ยวกับความ
แตกต่ า งระหว่า งการรั บ รู้ ความสามารถของตนกับ ความคาดหวัง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึน้ (Outcome
Expectation) เพื่อให้ เข้ าใจและชัดเจนมากขึ ้น แบนดูราได้ เสนอภาพความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้ความสามารถของตนกับความคาดหวังผลที่เกิดขึ ้น
การรับรู้ ความสามารถตนเองเป็ นการตัดสินความสามารถของตนเองว่าจะสามารถ
ทางานได้ ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ ้นนัน้ เป็ นการตัดสินว่าผลกรรม
ใดจะเกิดขึ ้นจากการกระทาพฤติกรรม การรับรู้ ความสามารถของตน และความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ ้นนันมี
้ ความสัมพันธ์ กนั มาก โดยที่ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ 2 มีผลต่อการตัดสินใจที่
จะท าพฤติ ก รรมของบุ ค คล ทั ง้ นี ้ แบนดู ร า ได้ เสนอแนะแหล่ ง ของการสร้ างให้ เกิ ด การรั บ รู้
ความสามารถของตน 4 วิ ธี (สมโภชน์ เอี่ ย มสุภ าษิ ต , 2556) ดัง นี ้ 1) ประสบการณ์ ที่ ป ระสบ
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ความสาเร็ จ (Mastery experiences) เป็ น ประสบการณ์ โดยตรงของบุคคลที่ ได้ รับ และประสบ
ผลสาเร็ จ ทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเองได้ เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะทาได้ 2) การใช้
ตัวแบบ (Modeling) การมีตวั แบบที่แสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้ อนและได้ ผลของการกระทา
ตามที่คาดหวังทาให้ ผ้ สู งั เกตมีความรู้สกึ ว่าตนก็ส ามารถทาได้ หากมีความพยายามจริ งและไม่ย่อ
ท้ อ 3) การใช้ คาพูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็ นการบอกว่าบุคคลนัน้ มี ความสามารถที่ จะ
ประสบความสาเร็ จได้ และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion arousal) การลดการกระตุ้นทาง
อารมณ์จะช่วยให้ บคุ คลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น
โดยสรุป การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ในการ
วิจัยครัง้ นี ้ หมายถึ ง ระดับ ความมั่น ใจในความสามารถของตนเองของผู้ดูแลเด็ ก ว่า ตนเองมี
ความสามารถที่จะจัดการและทาพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากให้ มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อ ลดความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปาก
ประกอบด้ ว ย การรั ก ษาอนามัย ส่วนบุค คล การรั ก ษาอนามัย ของเด็ ก และการรัก ษาอนามัย
สิง่ แวดล้ อม
รูปแบบกิจกรรมจากการประยุกต์ ใช้ แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ส าหรั บ แหล่ง ในการสร้ างให้ เกิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองมี 4 วิ ธี ได้ แ ก่
ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็ จ การใช้ ตวั แบบ การใช้ คาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์
จากแนวคิดนี ้ แบนดูราได้ เสนอรูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถของตนเอง
(Bandura, 1977a) ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ปั จจัยที่ช่วยสร้ างเสริมและพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แหล่ งของการสร้ างการรั บรู้
ความสามารถของตนเอง
1. ประสบการณ์ที่ประสบ
ความสาเร็จ
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2. การใช้ ตวั แบบ
3. การใช้ คาพูดชักจูง

4. การกระตุ้นทางอารมณ์

รู ปแบบกิจกรรมในการสร้ างเสริมและพัฒนา
การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง
- แบบอย่างของบุคคลที่อยู่รอบข้ าง (Participant modeling)
- การเพิ่มความสามารถแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Performance
desensitization)
- ประสบการณ์ที่เคยประสบความสาเร็จ (Performance exposure)
- การสอนการกระทาด้ วยตนเอง (Self-instructed performance)
- การได้ เห็นตัวอย่างจริง (Live modeling)
- การได้ รับทราบประสบการณ์ของผู้อื่น (Symbolic modeling)
- การได้ รับคาแนะนา (Suggestion)
- การได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม (Exhortation)
- การสอนตัวเอง (Self-instruction)
- คุณลักษณะประจาตัว (Attribution)
- การผ่อนคลาย
- การเผชิญการกระตุ้นเร้ า อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
(Symbolic desensitization)
- การกล้ าที่จะเผชิญกับการกระตุ้นเร้ า (Symbolic expose)

จากการทบทวนงานวิจัย พบว่ามีการประยุกต์ แนวคิด การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองไปสร้ างกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษา/โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก เพื่อพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเองของกลุม่ ตัวอย่างให้ สงู ขึ ้น ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี ้ 1) สร้ างประสบการณ์ ที่ประสบผลสาเร็ จ เช่น การฝึ กปฏิบตั ิล้างมือ 7 ขันตอน
้
การทาความ
สะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ ของเล่น และการจัดสภาพแวดล้ อม 2) การใช้ ตวั แบบ เช่น การใช้ ตวั แบบ
จากครอบครัวตัวอย่างในชุมชน เป็ นลักษณะการใช้ ตวั แบบจริ งเป็ นผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรี ยนที่มี
พฤติก รรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากให้ กับบุตรหลานที่ ดี และการใช้ ตัวแบบจากสื่อ เป็ น
ลักษณะการใช้ ตวั แบบสัญลักษณ์ เช่น การใช้ วีดีทศั น์ คูม่ ือบันทึกพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก ภาพพลิก ป้ายไวนิลการล้ างมือ แผ่นพับ ซีดีเพลงล้ างมือ และซีดีหมอลาสื่อนาป้องกัน
โรค และ 3) การใช้ คาพูดชักจูง เช่น การกล่าวคาชมเชยและให้ กาลังใจด้ วยคาพูด และการให้
คาแนะนาและคาปรึกษาในการปฏิบตั ิ (กมลชนก ตันติพฒ
ั นะมนตรี , 2560; จารุวรรณ สนองญาติ
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และคณะ, 2559; ฐิ ติ ม า โกศัล วิ ต ร และคณะ, 2561; พรรณรัต น์ เป็ น สุข , 2555; ภัท ร วาศนา,
2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ประยุก ต์ แ นวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองประกอบใน
โปรแกรม โดยใช้ รูปแบบกิจกรรมข้ างต้ นปรับให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
1) กิจกรรมสร้ างประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็ จ ประกอบด้ วย การบรรยายให้ ความรู้เรื่ องโรคมือ
เท้ าและปาก การสาธิตและการฝึ กปฏิบตั ิการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมการใช้ ตวั
แบบ ประกอบด้ วย ใช้ ตวั แบบจากผู้ดแู ลเด็กที่มีการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ที่มีประสิทธิภาพ
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการใช้ ตวั แบบจากสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ ป้ายไวนิล
การล้ างมื อ แผ่น พับ คู่มื อการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก และ 3) กิ จกรรมการใช้ ค าพูดชัก จูง
ประกอบด้ วย การพูดให้ กาลังใจ รวมทังการให้
้
คาแนะนาและคาปรึกษาจากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
อาเภอ
การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า มีนกั วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ไว้ จานวนหนึ่ง ดังเช่นในงานวิจยั ของ พรรณรัตน์
เป็ นสุข (2555) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ .77 ประกอบด้ วยข้ อ
ค าถาม จานวน 10 ข้ อ ลัก ษณะค าถามเป็ น แบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จาก
“ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วย” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม และ อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม (2556) ได้ สร้ างแบบวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณ
ค่า (Rating scale) มีทงหมด
ั้
10 ข้ อ มี 3 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วย” ให้ 1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วย” ให้
3 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม ในส่วนของ
Thi Nga et al. (2016) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปาก มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .85 มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน ถึง
“เห็ น ด้ ว ยที่ สุด ” ให้ 5 คะแนน ต่อ มา ดาว เวียงค า และคณะ (2560) ได้ ส ร้ างแบบวัด การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
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แบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .72 มีทงหมด
ั้
17 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4
ระดับ คือ ไม่เห็นด้ วย เห็นด้ วยเล็กน้ อย เห็นด้ วยปานกลาง และเห็นด้ วยมาก
สรุปได้ ว่า ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดจากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1986) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Thi Nga et al., 2016; จันทราวดี
พรมโสภณ และ สมคิด ปราบภัย, 2560; ดาว เวียงคา และคณะ, 2560; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555)
ร่วมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริบทของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน
20 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมิน ค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งที่ สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่ สุด
(6 คะแนน) โดยเป็ นข้ อคาถามเชิงบวกทังหมด
้
มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20-120 คะแนน การ
แปลผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก สูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนต่ากว่า
ที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น เป็ น การประมวลเอกสารเกี่ ย วกับ หลักการของแนวคิ ดการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ในส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงงานวิจยั ที่นาแนวคิดนี ้ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้วิจยั
ในการนาไปพัฒนารู ปแบบกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อสร้ างการรับรู้ ความสามารถของตนเองของ
กลุม่ ผผู้ดแู ลเด็กต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษางานวิจยั ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก พบในการวิจยั กึ่งทดลอง
พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม,
2556) และพบว่าการรับรู้ ความสามารถของตนเองทานายพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปากได้ (Thi Nga et al., 2016; แสงดาว เกษตรสุน ทร และคณะ, 2558; จัน ทราวดี พรมโสภณ
และ สมคิด ปราบภัย, 2560; ดาว เวียงคา และคณะ, 2560)
ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง รวมทังงานวิ
้
จยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ในโปรแกรม ในส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดการ
รับรู้ ตามแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

52

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health Belief Model)
แบบแผนความเชื่อทางด้ านสุขภาพเป็ นรู ปแบบของการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทาง
จิ ต จิ ต วิ ท ย า (Psychological health behavior change) ต า ม ที่ Rosenstock (1974) ได้
ตังสมมติ
้
ฐานว่าบุคคลจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมก็ตอ่ เมื่อบุคคลนันได้
้ รับการเตรี ยมความพร้ อม
ทางด้ านกระบวนการทางปั ญญาและจิติใจที่ได้ ตระหนักรู้วา่ พฤติกรรมดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพของ
ตนเอง โดยสภาพความพร้ อมนันคื
้ อการรับรู้ว่าตนเองอยู่กลุม่ เสี่ยงต่อการเกิดโรค และจะเกิดความ
รุ น แรงที่ ส่งผลเสี ย ต่อสุข ภาพ เมื่ อบุค คลเชื่ อว่ามี ม าตรการที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการดูแลรั ก ษา
สุข ภาพของตนเองได้ บุ ค คลนั น้ ก็ จ ะเชื่ อ ในประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการกระท าพฤติ ก รรมนั น้
ซึ่งทฤษฎีนีพ้ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา คือ ทฤษฎีการรู้ คิด (Cognitive theory) ที่กล่าวว่า
พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกิ ด จากสองปั จ จัย คื อ 1) การรั บ รู้ คุณ ค่ า ของผลลัพ ธ์ จ ากการกระท า
พฤติกรรมในความคิดของบุคคลนันก่
้ อนแล้ วจึงจะแสดงพฤติกรรมนัน้ 2) เกิดความคาดหวังว่าเมื่อ
กระทาพฤติกรรมนันแล้
้ วจะมีโอกาสทาให้ ได้ ผลลัพธ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น จากทฤษฎีเริ่มต้ นของ Rosenstock
(1974) กล่าวว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพนันเกิ
้ ดจาก
การรับรู้ หรื อความเชื่อของบุคคลและสิ่งจูงใจ ต่อมา Rosenstock et al. (1988) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎี
แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุข ภาพ โดยเพิ่ ม ปั จ จัย อื่ น นอกเหนื อ จากการรั บ รู้ ได้ แ ก่ ปั จ จัย ร่ วมที่
เกี่ ยวข้ องและปั จจัยกระตุ้นชักจูงนาไปสู่การปฏิบตั ิ จากภาพประกอบ 1 พบว่าทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้ านสุขภาพมี 7 องค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุหลัก ได้ แก่ 1) การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิ ด
โรค (Perceived susceptibility) 2) การรับ รู้ ความรุ น แรงของการเป็ น โรค (Perceived severity)
3) การรั บ รู้ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ และค่ า ใช้ จ่ า ยและการรั บ รู้ อุ ป สรรค (Perceived benefits and
cost/barriers) 4) การรับรู้ ภาวะคุกคาม (Perceived threat) 5) สิ่งจูงใจกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม
(Cues to action or health motivation) 6) ปั จจั ย ร่ ว มที่ เ กี่ ย วข้ อง (Modifying factors) และ
7) การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ซึง่ สองปั จจัยหลังที่เพิ่มขึ ้นมาเพื่อให้ เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการดารงชีวิต (Lifestyle) ในการกระทาเพื่อป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพ ซึ่งไม่ได้ จากัด
เฉพาะการศึกษาพฤติกรรมการเกิดโรคติดต่อเท่านัน้ ดังภาพประกอบ 1
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ปั จจัยร่ วมที่เกี่ยวข้ อง
มิตทิ างประชากร: อายุ เพศ เชื ้อ
ชาติ ศาสนา ฯลฯ
มิตทิ างจิตวิทยาสังคมจิตวิทยา:
บุคลิกภาพ สถานะทางสังคม ฯลฯ
มิตโิ ครงสร้ างทางสติปัญญา:
ความรู้เรื่ องโรค

การรั บรู้ ถงึ ประโยชน์ และ
อุปสรรคในการป้ องกันโรค
การรั บรู้ ความสามารถของ
ตนเอง

การรั บรู้ ต่อภาวะคุกคามของโรค
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การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรค
การรั บรู้ โอกาสเสี่ยง
ของการเป็ นโรค

พฤติกรรม
สุขภาพ

สิ่งจูงใจกระตุ้นให้ ปฏิบัติ เช่น
ได้ รับคาแนะนาหรื อแรงเสริม
รณรงค์ผ่านสื่อมวลชน การเจ็บป่ วย
ของบุคคลใกล้ ชิด

ภาพประกอบ 1 แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Rosenstock et al. (1988)
การประยุกต์ ใช้ แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ
องค์ ป ระกอบของแบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุข ภาพสามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ดงั ตาราง 2
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ตัวแปร
การนาไปประยุกต์ใช้จดั กิ จกรรม
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยง - การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริงเกี่ยวกับโอกาสการเกิดโรคที่สมั พันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล
ของการเกิดโรค
เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ บุคลิกภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
- การคัดกรองหรือประเมินความเสีย่ งของการเกิดโรค
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรค เช่น การสนทนากลุ่ม
ระหว่างผูท้ ม่ี โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค และการให้ประเมินความเสีย่ งด้วยตนเอง
- การยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา (Case studies)
การรับรูค้ วามรุนแรง - การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงเกี่ยวกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น ระยะของอาการแสดง
ของโรค
ของโรค และผลกระทบทีร่ อบด้าน
- การวิเคราะห์หรือประเมินผลเสียทีจ่ ะเกิดตามมาจากการป่ วยเป็ นโรคนัน้ ๆ ทัง้ ใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะที่สมั พันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น
เพศ อายุ เชือ้ ชาติ บุคลิกภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
- จัด กิจ กรรมเสริม สร้างการรับ รู้ค วามรุน แรงของโรค เช่น การจัด สนทนากลุ่ ม
ระหว่างผู้เสีย่ งกับตัวแบบที่กาลังทนทุกข์ทรมาน หรือสูญเสียโอกาสด้านต่างๆ ที่
เกิดจากการเจ็บป่ วยเป็ นโรคนัน้ ๆ
- การยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา (Case studies)
การรับรูป้ ระโยชน์ใน - การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับประโยชน์ในการป้ องกันและรักษาโรค
การป้ องกันและ
- การวิเคราะห์ป ระโยชน์ ข องการป้ อ งกัน และรักษาโรคนัน้ ๆ ทัง้ ในระดับ บุ ค คล
รักษาโรค
ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะทีส่ มั พันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ เชือ้
ชาติ บุคลิกภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรูป้ ระโยชน์ในการป้ องกัน และรักษาโรค เช่น การใช้
ตัว แบบที่ป ระสบความส าเร็จ ในการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมและเกิด ผลกระทบ
ทางบวก
- การประเมินเปรียบเทียบระหว่างผลดีและผลเสียของการทาพฤติกรรมสุขภาพ
- การยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา (Case studies)
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การนาไปประยุกต์ใช้จดั กิ จกรรม
- การวิเคราะห์อุปสรรคในการป้ องกันและรักษาโรค ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน โดยเฉพาะทีส่ มั พันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ
บุคลิกภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
- การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงเพือ่ แก้ไขความเข้าใจผิดเกีย่ วกับอุปสรรคในการป้ องกัน
และรักษาโรค
- วางแผนเพือ่ ขจัดหรือลดอุปสรรคในการป้ องกันและรักษาโรค ทัง้ ในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน เช่น จัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
- การมีสว่ นร่วมในการขจัดและลดอุปสรรคของสมาชิกในครอบครัว เพือ่ นทีท่ างาน
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- มีระบบการช่วยเหลือทีเ่ ชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องการประเมินผลการขจัด
หรือลดอุปสรรค
- การยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา (Case studies)

ที่มา : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560)
การรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ความหมายการรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า มี นกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของ
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคไว้ เช่น Rosenstock (1974) กล่าวว่า การรับรู้ ความรุ นแรงของโรค
หมายถึง ความรู้ สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อความรุ นแรงของโรคที่มีต่อร่ างกาย ก่อให้ เกิดความ
พิการและเสียชีวิต มีความยากลาบากและการต้ องใช้ ระยะเวลาในการรักษา เกิดโรคแทรกซ้ อน
และผลกระทบที่มีต่อบทบาทสังคม หรื อฐานะทางเศรษฐกิจในสังคมเพราะเชื่อว่าถ้ าบุคคลมีการ
รับ รู้ โอกาสเสี่ ย งว่า จะเกิ ด โรคแต่ไม่ รับ รู้ ต่อ ผลเสี ย อัน ตรายที่ จะเกิ ด ขึน้ กับ ร่ างกาย จิ ต ใจ และ
ครอบครัวของตนเองแล้ ว บุคคลผู้นนก็
ั ้ จะไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตนให้
ถูก ต้ อ ง ในบริ บ ทของการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก ได้ มี นั ก วิ จัย ได้ ให้ ความหมายไว้ เช่ น
พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) กล่าวว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การรับรู้
ข้ อมูลของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรี ยนที่ มีต่อความรุ นแรงของการเกิด โรคมือเท้ าและปากซึ่งเป็ น
โรคติดต่อที่ทาให้ ป่วย ส่งผลกระทบทางด้ านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สูญเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ ปกครองเพื่ อ การรั ก ษา หากไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาอาจท าให้ เสี ย ชี วิ ต ได้ และ อุ ด มลั ก ษณ์
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เพียรสุขเวช (2556) ที่ให้ ความหมายของการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ตระหนักถึงปั ญหาโรคมือเท้ าและปากซึง่ ก่อให้ เกิดความพิการ
หรื อทาให้ เด็กเสียชีวิตได้ รวมถึงผลกระทบต่อหน้ าที่การงาน รายได้ และผลกระทบทางจิตใจของ
ผู้ปกครองด้ วย
กล่า วโดยสรุ ป การรับ รู้ ความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปากในการวิจัยครัง้ นี ้
หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ดแู ลเด็กถึงผลกระทบอันเกิดจากโรคมือเท้ าและปากในเด็กทังต่
้ อตัว
เด็ก ผู้ดแู ลเด็ก ผู้ปกครอง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

รูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้ างการรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
จากการประมวลงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า มีนกั วิจยั ได้ นาแนวคิดการรับรู้ ความ
รุ นแรงของโรคไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษาหรื อโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ สามารสรุ ปกิจกรรมได้ ดงั นี ้ 1) กิจกรรมการบรรยาย/
อบรมให้ ความรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอันตรายของโรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมกลุม่ โดยนาเสนอตัว
แบบผ่านวีดีทศั น์เกี่ยวกับประสบการณ์ ของผู้ปกครองที่ มีบุตรหลานป่ วยเป็ น โรคมือเท้ าและปาก
การให้ ผ้ ปู กครองที่มีประสบการณ์ เล่าถึงความรุ นแรง และการสูญเสียทังเงิ
้ นและเวลาในการดูแล
บุตรหลาน 3) กิจกรรมกลุ่มร่ วมอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบต่อเด็ก 4) กิจกรรมการสร้ างการ
รับรู้ ความรุนแรงของโรคผ่านสื่อ ได้ แก่ วีดีทศั น์ กลอนหมอลา แผ่นพับ และ 5) กิจกรรมเยี่ยมบ้ าน
เพื่ อ ไปกระตุ้น คนในครอบครั ว ให้ ต ระหนัก ถึ งความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปาก (กมลชนก
ตันติพัฒ นะมนตรี , 2560; จารุ วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ,
2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์
เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงได้ ประยุกต์เทคนิคในการสร้ างการรับรู้
ความรุ นแรงของโรคในโปรแกรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและ
ปาก เนื ้อหาเกี่ยวกับอันตรายจากโรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมการอภิปรายจากกรณีตวั อย่าง
เพื่อประเมินผลกระทบจากการเกิดโรคมือเท้ าและปาก และ 3) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และแผ่น
พับ
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การวัดการรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
จากการศึ ก ษาการวัด การรั บ รู้ ความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปาก พบว่ า
พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก มีคา่ ความ
เชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .88 ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถาม จ านวน 10 ข้ อ
ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้
1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้
คะแนนในลักษณะตรงข้ าม ต่อมา อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม (2556) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ ความ
รุ น แรงของโรคมื อเท้ าและปาก มี ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .77
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 10 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 3
ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วย” ให้ 1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วย” ให้ 3 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับ
ข้ อค าถามเชิ งลบให้ ค ะแนนในลักษณะตรงข้ าม ในส่วนของ อุด มลักษณ์ เพี ย รสุขเวช (2556)
ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .83 ซึ่งมีข้อคาถาม จานวน 12 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วย” ให้ 5 คะแนน
ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม และ ภัทร วาศนา
(2558) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ มีข้อคาถาม จานวน 3 ข้ อ มี
ค่า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .94 โดยท าเครื่ อ งหมายถูก ลงหน้ า
คาตอบในช่องเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย เกณฑ์ การตัดสินโดยการรวมคะแนนทุกข้ อค่าถามเป็ น
คะแนนรวม ถ้ าคะแนนรวม เท่ากับ 3 แสดงว่า มีการรับรู้ ความรุ นแรงต่อ โรคมือเท้ าและปากใน
ระดับที่มาก และถ้ าคะแนน น้ อยกว่า 3 แสดงว่า มีการรับรู้ ความรุ นแรงต่อ โรคมือเท้ าและปากใน
ระดับที่น้อย
สาหรับการวัดการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากในงานวิจยั ครัง้ ผู้วิจยั
สร้ างข้ อค าถามจากงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (พรรณรั ต น์ เป็ นสุ ข , 2555; ภั ท ร วาศนา, 2558;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ร่ วมกับ ผลการวิจัยในระยะที่ 1 โดยสร้ างข้ อคาถามให้ มีความ
เหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
จาก ไม่จริงที่สดุ (1 คะแนน) ถึง จริงที่สดุ (6 คะแนน) โดยข้ อคาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 มีพิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 12-72 คะแนน การแปลผล ผู้ตอบแบบ
วัดที่ ได้ คะแนนรวมมาก แสดงว่า เป็ น ผู้ที่ มีการรับรู้ ความรุ น แรงของโรคมือเท้ าและปากสูงกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษางานวิจัย ในช่วงที่ ผ่านมามี การศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างการรับรู้
ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก โดยพบในการ
วิจยั กึ่งทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
สูงกว่าก่ อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ท างสถิ ติ (ฐิ ติ ม า โกศัล วิต ร
และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
และในงานวิจยั เชิงสาเหตุพบว่า การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (จันทราวดี พรมโสภณ และ
สมคิด ปราบภัย, 2560; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558)
ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการสร้ างการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก รวมทังงานวิ
้
จยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ในโปรแกรม ในส่วนต่อไปจะ
ขอกล่าวถึงแนวคิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวัด และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
ความหมายการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า มี นกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไว้ ดังเช่น Rosenstock (1974) กล่าวว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคคือความรู้ สกึ นึกคิดของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่ วย ซึง่ จะแตกต่างกัน
ออกไปแต่ละบุคคล กล่าวคือ ความเชื่อที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิตามคาแนะนาด้ านสุขภาพ ทัง้
ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่ วย ซึง่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล จึงหลีกเลี่ยงการเป็ นโรคโดย
การปฏิบตั ิตนเพื่อป้องกันโรคและรักษาสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน ในบริ บทของการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากได้ มีนกั วิจยั ได้ ให้ ความหมายไว้ เช่น พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) ได้ ให้ ความหมาย
ว่า การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การรับรู้ ข้อมูลของผู้ปกครองเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปากหรื อการมีพฤติกรรมไม่ถกู ต้ อง
เหมาะสม ได้ แก่ การสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีการไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลัง การใช้
ห้ องนา้ ห้ องส้ วม การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมไม่เหมาะสม สอดคล้ องกับ อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช
(2556) กล่าวว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ น โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การรับรู้ ของผู้ดแู ล
เด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กว่าโอกาสที่เด็กเล็กสามารถติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก
ได้ จากปั จจัยเสี่ยงต่อโรคมือเท้ าและปากและการติดต่อ

59
โดยสรุ ป การรับ รู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิ ด โรคมื อเท้ าและปากในงานวิจัยครัง้ นี ้
หมายถึง ระดับการรับรู้ ของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับโอกาสที่เด็กจะเป็ น โรคมือเท้ าและปากจากปั จจัย
เสี่ยงและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสร้ างการรั บรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและ
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จากการประมวลงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า มีนกั วิจยั ได้ นาแนวคิดการรับรู้ โอกาส
เสี่ ย งต่อ การเกิ ด โรคมื อ เท้ า และปากไปพัฒ นาเป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมในโปรแกรมสุขศึก ษาหรื อ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ซึง่ สามารสรุปกิจกรรมได้ ดังนี ้
1) กิจกรรมการบรรยายให้ ความรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ การระบาดของโรค ปั จจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค และแหล่งแพร่เชื ้อโรคของโรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมกลุม่ โดยนาเสนอตัวแบบผ่านวีดี
ทัศ น์ เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ข องผู้ป กครองที่ มี บุต รหลานป่ วยเป็ น โรคมื อ เท้ าและปาก เนื อ้ หา
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก 3) กิจกรรมกลุม่ โดยการอภิปรายเกี่ยวกับโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก 4) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคผ่านสื่อต่างๆ
ได้ แก่ วีดีทศั น์ กลอนหมอลา แผ่นพับ และ 5) กิจกรรมเยี่ยมบ้ านเพื่อให้ ความรู้กบั ครอบครัวในเรื่ อง
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากของบุตรหลานเพื่อให้ ทงตั
ั ้ วผู้ปกครองและครอบครัวเชื่อ
ว่าบุตรหลานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปาก (กมลชนก ตันติพัฒนะมนตรี , 2560;
จารุ วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข ,
2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงได้ ประยุกต์เทคนิค ในการสร้ างการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความรู้ในโปรแกรมปรับพฤติกรรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมบรรยายให้
ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปากเนือ้ หาเกี่ยวกับการระบาดและปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิด โรคมือเท้ า
และปาก 2) กิจกรรมการอภิปรายจากกรณีตวั อย่าง เพื่อประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ า
และปาก และ 3) กิ จ กรรมสร้ างการรั บ รู้ ความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปากผ่ า นสื่ อ ได้ แ ก่
คลิปวีดีโอข่าว คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก แผ่นพับ เป็ นต้ น 4) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้
ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านเกม
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การวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
จากการศึกษาการวัดการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปากพบใน
งานวิจยั ของ พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ า
และปาก มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .77 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
จานวน 10 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ ง ” ให้ 1 คะแนน ถึ ง “เห็ น ด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับ ข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม ส่วน อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม (2556) ได้ สร้ างแบบวัดการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ
เท่ากับ .77 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 10 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating
scale) มี 3 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วย” ให้ 1 คะแนน ถึง “เห็นด้ วย” ให้ 3 คะแนน ในข้ อคาถามเชิง
บวก ส าหรับ ข้ อ ค าถามเชิ งลบให้ ค ะแนนในลักษณะตรงข้ าม ต่อ มา อุด มลักษณ์ เพี ย รสุขเวช
(2556) ได้ พัฒนาแบบวัดการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิด โรคมือเท้ าและปาก มีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .83 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 12 ข้ อ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 1 คะแนน
ถึง “เห็นด้ วย” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะ
ตรงข้ าม และ ภัทร วาศนา (2558) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากซึง่ มี
ข้ อคาถาม จานวน 3 ข้ อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ .75 โดยทา
เครื่ องหมายถูกในช่องเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย เกณฑ์การตัดสินโดยการรวมคะแนนทุกข้ อคาถาม
เป็ นคะแนนรวม ถ้ าคะแนนรวม เท่ากับ 3 แสดงว่ามีการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อ โรคมือเท้ าและปากใน
ระดับที่มาก และถ้ าคะแนนรวม น้ อยกว่า 3 แสดงว่ามีการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อ โรคมือเท้ าและปาก
ในระดับที่น้อย
การวัด การรั บ รู้ โอกาสเสี่ ย งของการเป็ น โรคมื อ เท้ าและปากในการวิจัย ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข , 2555; ภัทร วาศนา, 2558;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ร่ วมกับผลการวิจยั ระยะที่ 1 โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ
บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ ง
ที่สดุ (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (6 คะแนน) โดยข้ อคาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อคาถามเชิง
ลบให้ คะแนน 6-1 มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 13-78 คะแนน การแปลผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้
คะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ น ผู้ที่มีการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเป็ น โรคมือเท้ าและปากสูงกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษางานวิจัย ในช่วงที่ ผ่านมามี การศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปากกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก โดยพบ
ในการวิจยั กึ่งทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือ
เท้ าและปากสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อุดมลักษณ์
เพียรสุขเวช, 2556) และในงานวิจยั เชิงสาเหตุพบว่าการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ า
และปากมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558)
ที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น เป็ น การประมวลเอกสารเกี่ ยวกับ แนวคิ ด การสร้ างการรับ รู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก รวมทังงานวิ
้
จยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ในโปรแกรม ใน
ส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดการรับรู้ ถึงประโยชน์ ของการป้องกันโรคเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การรับรู้ถงึ ประโยชน์ ของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ความหมายการรับรู้ถงึ ประโยชน์ ของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนพบว่ามีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายถึงการรับรู้ ประโยชน์ในการ
ป้องกัน โรคไว้ ดังนี ้ Pender, Murdaugh, and Parsons (2006) กล่าวว่า การรับรู้ ประโยชน์ ของ
การปฏิบตั ิพฤติกรรม เป็ นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะได้ รับภายหลังการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นแรงเสริ มทาให้ บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนัน้ บุคคลจะ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมตามประสบการณ์ในอดีตที่พบว่าพฤติกรรมนันให้
้ ผลทางบวกต่อตนเอง ประโยชน์
จากการปฏิบตั ิพฤติกรรมอาจจะเป็ นทังประโยชน์
้
ภายนอกและภายในประโยชน์จากภายใน เช่น
การเพิ่มความตื่นตัว ลดความรู้ สึกเมื่อยล้ า ส่วนประโยชน์จากภายนอก เช่น การได้ รับรางวัลเงิน
ทอง การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที่เกิดจากผลของการปฏิบตั ิพฤติกรรม ในระยะแรกนันประโยชน์
้
จากภายนอกจะเป็ นที่รับรู้ มากกว่า แต่ประโยชน์ภายในนันจะส่
้
งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ในบริ บทของโรคมือเท้ าและปาก พบว่า อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556)
ได้ ให้ ความหมายของการรับ รู้ ถึ งประโยชน์ ของการควบคุม และป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากว่า
หมายถึง การที่ผ้ ปู กครองในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรับรู้ ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกัน โรคมือ
เท้ าและปากเป็ นการกระทาที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่โดยการเปรี ยบเทียบถึงข้ อดีและข้ อเสีย
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จากการประมวลงานวิจัย ที่ ผ่านมา พบว่า มี นัก วิจัย ได้ น าแนวคิ ด การรับ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษา
หรื อโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึ่งสามารสรุปกิจกรรมได้
ดังนี ้ 1) กิจกรรมการบรรยายให้ ความรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเหมาะสมเพื่อป้องกัน
โรคมื อเท้ าและปาก 2) กิ จกรรมการอบรมเชิงปฏิ บัติการโดยมี การสาธิ ต การสอน และการฝึ ก
ปฏิบตั ิวิธีการล้ างมือที่ถูก ต้ องตามขันตอน
้
3) กิจกรรมสรุ ปสาระสาคัญโดยวิทยากร 4) กิจกรรม
การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้ อ งเหมาะสมเพื่ อ ป้อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปาก และ
5) กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก (กมลชนก
ตันติพัฒ นะมนตรี , 2560; จารุ วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ,
2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์
เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ ประยุกต์เทคนิคในการสร้ างการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการป้องกันโรคในโปรแกรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมบรรยายให้ ความรู้ การปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากอย่างถูก ต้ อ ง 2) กิ จกรรมการสาธิ ต และการฝึ กปฏิ บัติ ที่
ถูกต้ องเกี่ ย วกับ การคัดกรองโรค การล้ างมื อ 7 ขัน้ ตอน และการดูแลความสะอาดของใช้ และ
สถานที่ 3) กิจกรรมการอภิปรายผลดีและผลเสีย จากกรณี ตวั อย่างถึงการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก 4) กิจกรรมสรุ ปสาระสาคัญโดยวิทยากร 5) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ ถึง
ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดีโอการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
คลิป
วีดีโอศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก แผ่นพับ และ 6) กิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

63
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การวัดการรับรู้ถงึ ประโยชน์ ของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการศึกษาการวัดการรับรู้ ถึงประโยชน์ ของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
พบว่ามีการพัฒนาแบบวัดการรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในงานวิจยั ของ
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ .83
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 13 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ น แบบประมาณค่า (Rating scale)
มี 5 ระดับ จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้ 5 คะแนน ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้ 1 คะแนน ในข้ อ
คาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม และงานวิจยั ของ จารุวรรณ
สนองญาติ และคณะ (2559) มี ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .87
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 12 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) มี 5
ระดับ จาก “น้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน ถึง “มากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิงบวก สาหรับข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม
ในการวัดการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั ได้ สร้ างและ
พัฒนาแบบวัดการรับรู้ ประโยชน์ ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากจากงานวิจัย วิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(จารุวรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ร่วมกับผลการวิจยั ระยะ
ที่ 1 โดยสร้ างข้ อค าถามให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ข้ อ แต่ล ะข้ อเป็ น
มาตราส่วนประเมิน ค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งที่ สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่ สุด (6 คะแนน) โดยข้ อ
คาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10-60 คะแนน การแปลผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การรับรู้ประโยชน์
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษางานวิจัย ในช่วงที่ ผ่านมามี การศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างการรับรู้
ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก โดยพบใน
การวิจยั กึ่งทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) และในงานวิจัยเชิงสาเหตุ
พบว่าการรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558)

64
ที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น เป็ น การประมวลเอกสารเกี่ ยวกับ แนวคิ ด การสร้ างการรับ รู้
ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก รวมทังงานวิ
้
จยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ในโปรแกรม ใน
ส่วนต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดการรับรู้ ต่ออุปสรรคของการป้องกันโรคเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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การรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ความหมายการรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีนักวิชาการได้ ให้ คาจากัดความของ
การรับ รู้ อุป สรรคต่อการปฏิบัติไว้ ดังนี ้ Pender et al. (2006) กล่าวว่า การรับ รู้ อุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรม หมายถึง ความเชื่อหรื อการรับรู้ ถึงสิ่งขัดขวางที่ทาให้ บุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมได้ ประกอบด้ วยอุป สรรคภายในและภายนอก อุปสรรคภายใน ได้ แก่ ความขีเ้ กี ยจ
ความไม่ร้ ู ไม่มีเวลา ไม่พึงพอใจ ถ้ าต้ องปฏิบตั ิพฤติกรรม และความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
เป็ นต้ น อุปสรรคภายนอก ได้ แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนสิ่งเอื ้ออานวยในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรม เช่น ค่าใช้ จ่ายสูง การรับรู้ ว่ายาก สภาพอากาศ และความไม่สะดวก เป็ นต้ น อุปสรรค
ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมอาจเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อเป็ นสิ่งที่บุคคลคาดคิดก็ได้ ซึ่งมีผลต่อความ
ตังใจที
้ ่จะกระทาพฤติกรรมและมีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลให้ หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรม และ
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง
การคาดการณ์ ล่วงหน้ า เมื่อนักเรี ยนในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็กป่ วยเป็ น โรคมื อเท้ าและปาก ได้ แก่
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรคมือเท้ าและปาก การเสียเวลา เสียการเรี ยนผลกระทบต่อการทางานของ
ผู้ปกครอง ผลกระทบต่อรายได้ หรื อการดาเนินชีวิตประจาวัน รวมถึงจิตใจความเครี ยด วิตกกังวล
เมื่อเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กป่ วยเป็ นเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
จากความหมายของการรับ รู้ ต่ออุป สรรคของการป้อ งกัน โรคมื อเท้ าและปาก
ข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า การรับรู้ตอ่ อุปสรรคของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับ
การรับ รู้ ของผู้ดูแลเด็ก ถึ งสิ่งที่ ค อยขัด ขวางที่ ท าให้ ผ้ ูดูแลเด็ ก ไม่ส ามารถปฏิ บัติ พ ฤติ กรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้

65
รู ปแบบกิจกรรมเพื่อลดการรั บรู้ ต่ออุปสรรคของการป้ องกันโรคมือเท้ า
และปาก
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จากการประมวลงานวิจัย ที่ ผ่านมา พบว่า มี นักวิจัยได้ น าแนวคิด การรั บ รู้ ต่อ
อุปสรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษา
หรื อโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ซึ่งสามารสรุปกิจกรรมได้
ดังนี ้ 1) กิ จกรรมการให้ คาแนะนาปรึ กษาการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากที่ ถูกต้ อง 2) กิ จกรรม
กระตุ้นเตือนพร้ อมให้ คาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหาในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก เช่น การ
เยี่ยมบ้ าน การติดตามทางโทรศัพท์ การใช้ โปรแกรมไลน์ (Line) และ 3) กิจกรรมการอภิปรายเพื่อ
หาแนวทางการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่เหมาะสม (กมลชนก ตันติพฒ
ั นะมนตรี , 2560; จารุ
วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555;
อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงได้ ป ระยุกต์ เทคนิ คเพื่ อลดการรับ รู้ ต่อ
อุปสรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในโปรแกรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมการอภิปราย
เพื่อให้ ผ้ ูดแู ลเด็กร่ วมกันค้ นหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปาก พร้ อมหาแนวทางการแก้ ไข และ 2) กิจกรรมการให้ คาแนะนาและแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การวัดการรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จากการศึกษาการวัดการรับรู้ ต่ออุปสรรคของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
พบว่า อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ
.83 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 11 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale)
มี 5 ระดับ จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้ 5 คะแนน ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” ให้ 1 คะแนน ในข้ อ
คาถามเชิงบวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม และพบในงานวิจัยของ
จารุ ว รรณ สนองญาติ และคณะ (2559) มี ค่ าความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .87 ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 11 ข้ อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating
scale) มี 5 ระดับ จาก “น้ อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน ถึง “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ในข้ อคาถามเชิง
บวก สาหรับข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนในลักษณะตรงข้ าม
ในการวัดการรับรู้ ต่ออุปสรรคของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั ได้ สร้ าง
และพัฒ นาแบบวัด การรับ รู้ ต่ออุป สรรคของการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก จากงานวิจัย ของ
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) ร่วมกับผลการวิจยั ระยะที่ 1 โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ
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ลบให้ คะแนน 6-1 มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน การแปลผล ผู้ตอบแบบวัดที่ได้
คะแนนรวมมาก แสดงว่า เป็ นผู้ที่มีการรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าผู้ตอบ
แบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนงานวิจัย พบว่ามี การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ต่อ
อุปสรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก โดยพบ
ในการวิจยั กึ่งทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรู้ตอ่ อุปสรรคของการป้องกันโรค
มื อ เท้ าและปากสูง กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสูง กว่ า กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) และในงานวิจัยเชิงสาเหตุพบว่า การรับรู้ ต่ออุปสรรคของการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากมีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (จันทราวดี พรมโสภณ และ สมคิด ปราบภัย, 2560; พัชราภรณ์ บดีรัฐ,
2558)
ที่ กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการประมวลเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิดการลดการรับรู้ ต่อ
อุปสรรคของการป้องกัน โรคมือเท้ า รวมทัง้ งานวิจัยที่ ประยุกต์ ใช้ แนวคิดนี ใ้ นโปรแกรม ในส่วน
ต่อไปจะขอกล่าวถึงแนวคิดจัดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมที่ใช้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโปรแกรม
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
ความหมายของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
สาหรับความหมายของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม พบว่าได้ มีนกั วิจยั และนักวิชาการ
หลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ หลากหลาย ดังนี ้ สุมนฑา พรหมบุญ (2541) ได้ อธิบายถึงจุดเน้ น
ของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมคือการให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมทางด้ านจิตใจ การได้ รับประสบการณ์ ที่
สัมพันธ์ กับชีวิตจริ ง ได้ รับการฝึ กฝนทักษะชีวิต การแสวงหาความรู้ การคิด การจัดการความรู้
การแสดงออก การสร้ างความรู้ ใหม่ และการท างาน ต่อมา สมใจ ปราบพล (2544) กล่าวว่า
การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนมีสว่ นร่วมโดยการเอาจิตใจเข้ าร่วมทาให้
เกิดการเรี ยนรู้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมซึ่งอาศัยหลักการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ได้ รับประสบการณ์ที่สมั พันธ์ กบั ชีวิตจริ ง ได้ รับการฝึ กฝนทักษะการแสวงหาความรู้
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ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการ
สร้ างความรู้ ใหม่และทักษะการทางานกลุ่ม และ อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง (2545) กล่าวว่า การเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วม คือ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือก
บทเรี ยนที่ต้องการเรี ยนรู้ ในลักษณะกลุ่มหรื อการศึกษาด้ วยตนเอง ผู้เรี ยนจะร่ วมกันจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ทุกขันตอน
้
ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนการทากิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันและทารายงานผล
การเรี ยนรู้
สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผู้เรี ยนแต่ละคนได้ นาประสบการณ์ ของตนที่สะสมมาในอดีตมาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในกลุ่ม
โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึ กทักษะหรื อแก้ ไขปั ญหาซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้แจ้ งเห็นจริงเนื่องจากผู้เรี ยนจะได้
ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองในทุกกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบกลุ่มซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมมากที่สดุ
หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
นริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา (2547) กล่าวว่า หลักการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมมักใช้ กั บผู้ที่
เคยมีประสบการณ์ในสิ่งนันๆ
้ มาแล้ ว ประกอบด้ วยหลักสาคัญ 4 ประการ ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 2) การเรี ย นรู้ โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
3) การทดลอง/ประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด และ 4) ให้ เกิ ด ความเข้ าใจและความคิ ด รวบยอด
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) อธิบายถึงการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเป็ นการเรี ยนรู้ ที่
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทัง้ ด้ านความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะได้ ดีที่สดุ ซึง่ การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมนันประกอบด้
้
วยหลักการเรี ยนรู้พื ้นฐานสาคัญ 2 อย่าง
คือ 1) การเรี ย นรู้ เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และ 2) กระบวนการกลุ่ม (Group
Process) ดังภาพประกอบ 2
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ความคิดรวบยอด
(Concept)

ภาพประกอบ 2 หลักการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543)
โดยสรุ ป หลักสาคัญของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้ วย การเรี ยนรู้ เชิง
ประสบการณ์ และกระบวนการกลุม่ สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ประยุกต์แนวคิดการเรี ยนรู้แบบ
มีส่วนร่ วมของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) ประกอบด้ วย 2 แนวคิดสาคัญ คือ
การเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ แ ละกระบวนการกลุ่ม โดยน ามาใช้ ในการขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมใน
โปรแกรมในการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็กนาประสบการณ์ ที่ตนเองมีอยู่มาร่ วมสร้ างและ
ขยายความรู้ให้ กว้ างขวางโดยใช้ กระบวนการกลุ่มให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ มีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอ
แนวคิด และร่ วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ในหัวข้ อต่อไปจะเป็ น
การน าเสนอรายละเอี ย ดของแต่ ล ะแนวคิ ด ของการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)
การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมอาศัยหลักการเรี ยนรู้ ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยให้
ผู้เรี ย นเป็ น ผู้ส ร้ างความรู้ จากประสบการณ์ เดิ ม ซึ่ง มี ห ลัก ส าคัญ 5 ประการ (กรมสุข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข, 2543) คือ 1) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่อาศัยประสบการณ์ เดิมของผู้เรี ยน 2) ทาให้
เกิ ดการเรี ย นรู้ ใหม่ๆ ที่ ท้ าทายอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก 3) มี ปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่าง
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ผู้เรี ยนด้ วยกันระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน 4) มีปฏิสมั พันธ์ที่ทีการทาให้ เกิดการขยายตัวของเครื อข่าย
ความรู้ ที่มีอยู่ออกไปอย่างกว้ างขวาง และ 5) มีการสื่อสารด้ วยการพูดหรื อการเขียนเป็ นเครื่ องมือ
ในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
โดยสรุ ป การเรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ วมต้ องอาศัย หลัก การเรี ย นรู้ ที่ ยึด ผู้เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางโดยให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและ
กัน ทาให้ เกิดการขยายความรู้ให้ เพิ่มมากขึ ้น
องค์ ป ระกอบของการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ ต ามแนวทางของ Kolb, Rubin,
and Osland (1991) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ ป ระกอบด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่
1) ประสบการณ์ (Experience) ผู้สอนช่วยให้ ผ้ เู รี ยนนาประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็ นองค์
ความรู้ 2) การสะท้ อนความคิดและอภิปราย (Reflective and Discussion) ผู้สอนช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ ้ง 3) ความ
เข้ า ใจและเกิ ด ความคิ ด รวบยอด (Understanding and Conceptualization) ผู้เรี ย นเกิ ด ความ
เข้ าใจและนาไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ ้นโดยผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายริเริ่ม และผู้สอนช่วยแต่ง
เติมให้ สมบูรณ์ หรื อในทางกลับกันผู้สอนเป็ นผู้นาทางและผู้เรี ยนประสานต่อจนเกิดความคิดนัน้
สมบูรณ์ เป็ น ความคิดรวบยอด และ 4) การทดลองหรื อประยุกต์ แนวคิด (Experiment) ผู้เรี ยน
นาเอาสารที่ ได้ เรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ใหม่ไปประยุกต์ ใช้ ในลักษณะหรื อสถานการณ์ ต่ างๆ จนเกิดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของผู้เรี ยนเอง แสดงดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
ที่มา : ดัดแปลงจาก Kolb et al. (1991)
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ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบทัง้ 4 ประการ จะเป็ นไป
อย่างมีพลวัตร โดยอาจเริ่ มที่จุดใดก่อนก็ได้ สามารถเคลื่อนย้ ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ดังนัน้ ในแง่ของการสอนอาจเริ่มที่จดุ ใดจุดหนึง่ ก่อน แต่ต้องจัดให้ ครบทัง้ 4 องค์ประกอบ
องค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ ดั ง กล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น า
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ตามแนวคิดของ Kolb et al. (1991) ซึง่ ประกอบด้ วย
4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ประสบการณ์ การสะท้ อนความคิดเห็นและอภิปราย การสรุปความเข้ าใจและเกิด
ความคิดรวบยอด และการทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด มาประยุกต์ใช้ ในโปรแกรมโดยมุ่งหวังให้
ผู้ดแู ลเด็กเรี ยนเพื่อรู้และสามารถนาสิ่งที่เรี ยนรู้ไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาโรคมือเท้ าและปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของตนได้
2. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม เป็ นการจัดสถานการณ์การเรี ยนการสอนที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ได้ มีป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน โดยมี แนวคิด การกระท า และแรงจูงใจ
ร่วมกัน แบ่งหน้ าที่ช่วยเหลือกันและกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การทางานเป็ นกลุม่ ที่ดีจะก่อให้ เกิดผลรวม
ของประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานที่ สูง กว่ า ได้ มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ ความหมายของ
กระบวนการกลุ่มไว้ ดังนี ้ ถวิล ธาราโภชน์ (2523) ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการกลุ่มไว้ ว่า
เป็ นกระบวนการที่ กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกลุ่ม โดยพิจารณาไตร่ ตรองถึงสิ่งที่ กระท า ตลอดจน
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหาให้ เป็ นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรให้ มากที่สดุ
ต่อมา ชไมพร มุขโต (2526) ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการกลุ่มไว้ ว่าเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ สมาชิก
กลุ่มได้ มีพฒ
ั นาการทางด้ านทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมเพราะกระบวนการกลุม่ เป็ นกิจกรรมที่
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง สูก่ ารวิเคราะห์ทาให้ สมาชิกรู้จกั ตนเองและผู้อื่นมากขึ ้นยิ่งกว่านันสมาชิ
้
กยัง
ยอมรับข้ อบกพร่ องของตนเองและพร้ อมจะแก้ ไข สมาชิกจะมีประสบการณ์ ในการดารงชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย รู้จกั รับผิดชอบในบทบาทของตนเอง รู้จกั การแก้ ปัญหา มีเหตุผลเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
และรู้ จกั การทางานร่วมกับผู้อื่น ส่วน ไสว ฟั กขาว (2542) ได้ กล่าวว่า กระบวนการกลุ่ม หมายถึง
แนวทางให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ กลุ่มเพื่ อช่วยกั นสร้ างความรู้ โดยประสานความร่ วมมือ ประสานความคิด
ทางานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย การทางานกลุม่ ควรต้ องเป็ นการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ หัวหน้ าดี สมาชิกดี และกระบวนการทางานดี การเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ หรื อใช้ วิธีสอน
กลุ่มสัมพันธ์ และ ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มเป็ นกระบวนการที่ม่งุ ให้
ผู้เรี ย นท างานร่ ว มกัน โดยเป็ น กิ จกรรมดังนี ้ 1) มี ผ้ ูฟั งกลุ่ม ซึ่งอาจผลัดเปลี่ ยนกัน 2) วางแผน
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กาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ 3) รับฟั งความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพืน้ ฐานของเหตุผล
4) แบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ เมื่อมีการปฏิบตั ิ 5) ติดตามผลการปฏิบตั ิและปรับปรุ ง และ 6) ประเมิน
ผลรวมและชื่นชมในผลของคณะ
สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการที่ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันในกลุม่ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันในการทากิจกรรมในกลุม่ ก่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้และสามารถนาสิ่งที่ได้ รับภายในกลุม่ มาแก้ ไขและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ เป็ นไป
ในทิศทางที่ถกู ต้ องเหมาะสมได้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มมา
ประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมของโปรแกรมเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ดแู ลเด็กด้ วยกัน
ในกลุม่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทังเป็
้ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีโอกาส
ร่วมคิดและตัดสินใจในภาพรวมของกลุม่ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเรี ยนรู้วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ร่วมกันได้
สาหรับ องค์ ประกอบของการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม นัน้ กรมสุขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข (2543) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มเป็ นการเรี ยนรู้ พืน้ ฐานที่
สาคัญ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่ อร่ วมกับการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ กระบวนการกลุ่มจะช่วยทาให้
ผู้เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมสูงสุด กล่าวคือ ผู้สอนต้ องพิจ ารณาออกแบบกลุ่มให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนและ
กิจกรรม โดยคานึงถึงความยากง่ายในการมีส่วนร่ วม ความลึกซึ ้งของการแสดงความคิดเห็นหรื อ
ผลงาน และการจัดบทบาทของผู้เรี ยนในการเข้ ากลุ่มแต่ละประเภท นอกจากนี ้ กระบวนการกลุ่ม
ก่อให้ เกิดการบรรลุงานสูงสุด ซึง่ ผู้สอนจะต้ องออกแบบงานให้ ดี โดยการกาหนดกิจกรรมให้ มีความ
ชัดเจนว่าจะให้ ผ้ ูเรี ย นแบ่งกลุ่มอย่างไร กาหนดบทบาทของกลุ่มหรื อผู้เรี ยนให้ ชัดเจน ก าหนด
โครงสร้ างของงาน และบอกรายละเอียดกิจกรรมที่ชดั เจน ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบของกระบวนการกลุม่
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543)
อธิ บ ายได้ ว่ า ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว มมี ห ลัก ส าคัญ คื อ
ต้ อ งการให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ สูง สุด โดยให้ ผ้ ูเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุด ในทุ ก องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
การแบ่งปั นประสบการณ์ การได้ สะท้ อนความคิดและถกเถียง การสรุปความคิดรวบยอด ตลอดจน
ได้ ทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด และในทุกองค์ประกอบนันจะต้
้ องเกิดการเรี ยนรู้สงู สุด หรื อกล่าวได้
ว่ า ก ารเรี ย น รู้ สู ง สุ ด (Maximum Learning) เกิ ด จ าก ก า รมี ส่ ว น ร่ วม สู ง สุ ด (Maximum
Participation) และการบรรลุงานสูงสุด (Maximum Performance) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 การมีส่วนร่ วมสูงสุด (Maximum Participation)
การมีส่วนร่ วมสูงสุดของผู้เรี ยนขึ ้นอยู่กบั การออกแบบกลุ่มที่เหมาะสมในแต่
ละองค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ กลุ่ ม แต่ ล ะประเภทจะมี ข้ อดี แ ละข้ อจ ากั ด ที่ ต่ า งกั น เช่ น
บางประเภทเอื ้ออานวยให้ มีส่วนร่ วมได้ มากแต่อาจขาดความหลากหลายของแนวคิดจึงเหมาะ
สาหรับ เวลาที่ ผ้ ูสอนต้ องการให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น จากประสบการณ์ โดยยังไม่
ต้ องการข้ อสรุปรายละเอียดของกลุ่มแต่ละประเภท การร้ อยรัดกระบวนการกลุ่มที่หลากหลายเข้ า
ด้ วยกันอย่างเหมาะสมในแต่ละชัว่ โมงการสอนจะทาให้ เกิดการมีสว่ นร่วมสูงสุด มีพลวัตรหรื อการ
เคลื่อนไหวของการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อบ่งใช้ และ
ข้ อจากัดของกลุม่ แต่ละประเภท ดังแสดงในตาราง 3
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ลักษณะกิจกรรมกลุ่ม
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ข้ อบ่ งใช้

ข้ อจากัด
ขาดความหลากหลาย
ทางความคิดและ
ประสบการณ์
ขาดความหลากหลาย
และความกระจ่างชัดไป
บ้ าง
ขาดความลึกซึ ้ง ไม่มีการ
อภิปรายกัน

กลุม่ 2 คน
(Pair Group)

ให้ ผ้ เู รี ยนจับคูก่ นั ทากิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมาย

ต้ องการให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการ
ออกความเห็นหรื อปฏิบตั ิ

กลุม่ 3 คน
(Triad Group)

ให้ ผ้ เู รี ยนจับกลุม่ 3 คน แต่ละคนมี
บทบาทที่ชดั เจน และหมุนเวียน
บทบาทกันได้
เป็ นการรวมกลุม่ 3-4 คนขึ ้นไปชัว่ คราว

ทุกคนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ตาม
บทบาท และสามารถเรี ยนรู้ได้ ครบ
ทุกบทบาท
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมเพื่อ
แสดงในเวลาสันๆ
้ โดยไม่ต้องการ
ความเห็น ข้ อสรุปหรื อต้ องการ
ข้ อสรุปที่ไม่ลกึ ซึ ้งมากนัก
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและถกเถียงอย่าง
ลึกซึ ้งจนได้ ข้อสรุป
ต้ องการให้ เกิดการโต้ แย้ ง หรื อทัง้
ชัน้ หรื อการรวบรวมความคิด จาก
กลุม่ ย่อยเพื่อหาข้ อสรุป
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ศกั ยภาพ
ตนเองในการสร้ างความรู้ ผู้เรี ยน
จะมีสว่ นร่วมและได้ เนื ้อหามาก

กลุม่ ย่อยระดม
สมอง
(Buzz Group)
กลุม่ เล็ก
(Small Group)

เป็ นการจัดกลุม่ 5-6 คน ทากิจกรรมที่
ได้ รับมอบหมายจนลุลว่ ง

กลุม่ ใหญ่
(Large Group)

เป็ นการอภิปรายในกลุม่ 15-30 คน

กลุม่ ไขว้
(Cross-over
Group)

เป็ นการจัดกลุม่ 2 ขันตอนโดยแยกให้
้
ผู้เรี ยนทากิจกรรมเฉพาะบางกลุม่ จนมี
ความเชี่ยวชาญจากนันจึ
้ งให้ ผ้ เู รี ยนแต่
ละกลุม่ รวมกันเป็ นกลุม่ ใหญ่เพื่อบูรณา
การ
เป็ นการจัดกลุม่ 2 ขันตอนจาก
้
8-12
คน แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย 3-4 กลุม่ แต่ละ
กลุม่ ถูกแบ่งเพื่อให้ ทางานกลุม่ ละ 1
งาน (ที่ไม่เหมือนกัน) จากนันจึ
้ งให้
กลุม่ ย่อยมารวมกันเพื่อบูรณาการ
รวบรวมความคิดเห็นริ เริ่ มจากกลุม่ 24 คนทวีขึ ้นไปเป็ นขันๆ
้ จนครบทังชั
้ น้

กลุม่ แบ่งย่อย
(Subgroup)

กลุม่ ปิ รามิด
(Pyramid
Group)

ไม่มีวิทยากรประจากลุม่ ย่อยหลัง
แบ่งกันทางานแล้ วจะมาสรุป
ความเห็นในกลุม่ ใหญ่

สร้ างความตระหนักและเข้ าใจใน
ความรู้สกึ นึกคิดของแต่ละกลุม่
หรื อฝ่ าย

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543)

ใช้ เวลามาก

บางคนอาจให้ ความ
สนใจหรื อมีสว่ นร่วมน้ อย
ใช้ เวลามาก
ใช้ เวลามาก อาจมี
ความรู้ที่ตกหล่น

ในการทางานกลุม่ ใหญ่
ต้ องใช้ วิทยากรประจา
กลุม่ ช่วยดาเนินการ
เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
ขาดข้ อสรุปและความ
ลึกซึ ้ง
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การที่ผ้ สู อนออกแบบกลุ่มที่มีความหลากหลายให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมในแต่
ละชัว่ โมงสอน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการมีสว่ นร่วมตามลักษณะกลุม่ แต่ละประเภท การทากิจกรรม
กลุม่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ มาก มีการเคลื่อนไหวใน
การเรี ยนรู้ ตลอดเวลา ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความตื่นตัวในการเรี ยนรู้และมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย
สรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด ของผู้ เรี ย นนั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ การออกแบบกลุ่ ม ที่ เหมาะสมในแต่ ล ะ
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ กลุม่ แต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้ อจากัดที่แตกต่างกัน ในการวิจยั ครัง้
นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ ออกแบบกลุ่ ม ให้ เหมาะสมกั บ กิ จ กรรมและผู้ ดู แ ลเด็ ก โดยใช้ ทั ง้ กลุ่ ม 3 คน
(Triad Group) และกลุ่ม เล็ก (Small Group) เพื่ อท าให้ ผ้ ูดูแลเด็ กได้ มี โอกาสแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นและอภิปรายได้ อย่างทัว่ ถึงและสามารถหาข้ อสรุปร่วมกันของกลุม่ ได้ ในเวลาที่จากัด
2.2 การบรรลุงานสูงสุด (Maximum Performance)
จากประเภทของกลุ่มชนิดต่างๆ จะเห็นว่าแม้ ผ้ เู รี ยนจะได้ มีส่วนร่ วมมากแต่
ยังมี ข้อจากัดอยู่บ้ าง เช่น ต้ องใช้ เวลามาก ขาดความลึกซึง้ หรื อความหลากหลายในประเด็ น
อภิปราย ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของการบรรลุงานสูงสุด ซึง่ สามารถกาหนดได้ จากการออกแบบงานให้
เกิ ด การบรรลุง านสูง สุด โดยมี อ งค์ ป ระกอบของการก าหนดงาน (กรมสุข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข, 2543) ดังนี ้ 1) กาหนดกิจกรรมให้ ชดั เจนว่าให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุ่มย่อยอย่างไร เพื่อทา
อะไร ใช้ เวลามากน้ อยแค่ไหน เมื่อบรรลุงานแล้ วจะให้ ทาอย่างไรต่อ เช่น เตรี ยมเสนอผลงานหน้ า
ชัน้ 2) กาหนดบทบาทของกลุ่มหรื อสมาชิกให้ ชดั เจน โดยทัว่ ไปกาหนดบทบาทในกลุ่มย่อยควรให้
แต่ละกลุม่ มีบทบาทที่แตกต่างกัน เมื่อนามารวมในกลุม่ ใหญ่จะเกิดการขยายการเรี ยนรู้ที่ทาให้ ใช้
เวลาน้ อยในการเรี ย นรู้ และน่ าเบื่อ การกาหนดบทบาทแต่ละกลุ่ มให้ ท ากิ จกรรมยังรวมถึงการ
กาหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มด้ วย เช่น เล่นบทบทสมมติ เป็ นผู้สงั เกตการณ์ หรื อเป็ นตัวแทน
กลุ่ ม ในการน าเสนอผลการท างานกลุ่ ม และ 3) ก าหนดโครงสร้ างของงานที่ ชั ด เจน
บอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทาเป็ นกาหนดงานที่ผ้ สู อนแจ้ งแก่ผ้ เู รี ยนหรื อทาเป็ น
ใบงานมอบให้ กบั กลุม่ โดยจัดทาเป็ นใบงานหรื อใบชี ้แจงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ กลุม่ ทางานให้ สาเร็จ
โดยมี ก รอบการท างานที่ ชัด เจนหรื อ สร้ างเป็ น ตารางวิ เคราะห์ ให้ ก ลุ่ม ซึ่ง มี รายละเอี ย ดดัง นี ้
การกาหนดใบงาน เป็ นข้ อความกาหนดงานที่มีรายละเอียด เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนในกลุ่มทางานได้ สาเร็ จ
ผลงานที่ได้ จากการทางานตามใบงานจะเป็ นข้ อสรุ ปที่มีความลึกซึ ้ง เป็ นไปตามประเด็นที่ผ้ สู อน
ต้ องการ ใบงานใช้ มากในกิจกรรมขององค์ประกอบสะท้ อน/อภิปราย และ การทดลอง/ประยุกต์
แนวคิด และมีผลอย่างมากต่อการที่ผ้ เู รี ยนจะทาได้ สาเร็จในเวลาที่จากัดและตรงตามวัตถุประสงค์
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และการกาหนดใบชี ้แจง เป็ นคาชี ้แจงในการทากิจกรรมกลุม่ มีรายละเอียดไม่มากนักจึงไม่ต้องทา
เป็ นใบงาน ผู้สอนอาจเขียนกระดานให้ ผ้ เู รี ยนอ่านพร้ อมกัน ใช้ มากในองค์ประกอบประสบการณ์
หรื อประยุกต์แนวคิด
โดยสรุ ป การบรรลุงานสูงสุด ผู้สอนควรมีการกาหนดกิจกรรมที่ จะทาให้ มี
ความชัดเจน กาหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม และการกาหนดรายละเอียดของใบงานที่มีความ
ชัดเจนซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จากัด สาหรับใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดใบงานหรื อใบชี ้แจงให้ มีความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมซึง่ จะทาให้
ผู้ดแู ลเด็กสามารถทากิจกรรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม คือ กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพหรื อให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ อย่าง
สูงสุดซึ่งประกอบด้ วยหลักการเรี ยนรู้ พื ้นฐาน 2 ประการคือ การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ และการ
เรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยแต่ละเรื่ องประกอบด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนครอบคลุมจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ วมทัง้ 4 ขัน้ ตอน ได้ แก่ 1) การจัด ประสบการณ์ (experience)
เพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็กดึงประสบการณ์ เดิม ทบทวนความรู้ สึกถึงสิ่งที่ เคยได้ เห็น และเคยประสบมา
ผู้วิจยั จะช่วยให้ ผ้ ดู แู ลเด็กนาประสบการณ์เดิมนี ้ มาพัฒนาจนเกิดเป็ นองค์ความรู้ใหม่ที่ชดั เจนและ
มีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้นในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ของตนเองนามาใช้ ในการเรี ยนรู้ และ
สามารถแบ่ ง ปั นให้ กั บ ผู้ อื่ น ด้ วย 2) การสะท้ อนความคิ ด และอภิ ป ราย (reflection and
discussion) เป็ นขันที
้ ่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ดู แู ลเด็กแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ มีความ
ร่ ว มมื อ ในการท างานกลุ่ ม มี ก ารถ่ า ยทอดประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น เพ ราะ
ประสบการณ์ ข องผู้ดูแ ลเด็ ก แต่ ล ะคนอาจไม่ เหมื อ นกัน แม้ จ ะเป็ น ผู้ดูแ ลเด็ ก เหมื อ นกัน และ
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่มด้ วยการอภิปรายกลุ่ม ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง มี
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เพิ่มมากขึ ้นอย่างถูกต้ องและเหมาะสม 3) ความเข้ าใจและเกิดความคิ ด
รวบยอด (understanding and conceptualization) จากการสะท้ อนความคิ ด และอภิ ป ราย
ภายในกลุ่มแล้ ว ผู้วิจยั ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กตัวแทนกลุ่มนาเสนอข้ อสรุปเกี่ยวกับสาระสาคัญในเนื ้อหาทา
ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม เกิดความเข้ าใจ และนาไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอดโดยผู้วิจั ย
ช่ ว ยชี แ้ นะและยกตั ว อย่ า งให้ เห็ น ชั ด เจนยิ่ ง ขึ น้ และ 4) การทดลองหรื อ ประยุ ก ต์ แ นวคิ ด
(experiment) ผู้วิจยั ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กนาความรู้ ที่เกิดขึ ้นใหม่มากาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของตนเอง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
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เทคนิคในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
เทคนิคที่ใช้ ในการเรี ยนรู้มีมากมายหลายรูปแบบ ผู้สอนควรเลือกวิธีการที่สอดคล้ อง
กับหลักการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมที่ เน้ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
รู ป แบบวิ ธี ก ารที่ ส าคัญ และใช้ กั น มากในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แก่
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย การระดมสมอง การสาธิต การแสดง
บทบาทสมมุติ กรณีศกึ ษา การศึกษาดูงาน และการใช้ สื่อ การจะเลือกใช้ วิธีการใดนัน้ นอกจากจะ
เลือกวิธีการที่สอดคล้ องกับหลักการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมแล้ ว สิง่ สาคัญในการเลือกใช้ วิธีการต่างๆ
ควรเลือกในส่วนที่ผ้ สู อนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถ และทักษะในการใช้ วิธีการนันด้
้ วย
(วราลักษณ์ ไชยทัพ, 2544)
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า นักวิจยั ได้ ประยุกต์แนวคิดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม
ไปสร้ างเป็ นกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ สามารถ
สรุปกิจกรรมได้ ดงั นี ้ การบรรยาย การอภิปรายกลุม่ การแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย การสาธิต การฝึ ก
ปฏิบัติ กรณี ตัวอย่าง และการใช้ สื่อ (จารุ วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา โกศัลวิตร
และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข , 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ ประยุกต์เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
มาใช้ ในโปรแกรม ประกอบด้ วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย การ
สาธิต การฝึ กปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่าง การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง และการใช้ สื่อ
นอกจากนี ้ จากการทบทวนงานวิ จัย ข้ า งต้ น ในประเด็ น ระยะเวลาการฝึ ก และ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม พบว่า ในแต่ละการศึกษามีระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลองที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ว่า มีระยะเวลาการฝึ กตังแต่
้ 3 ชั่วโมง ถึง 16 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนระยะเวลา
ด าเนิ น การอยู่ ใ นช่ ว งเวลา 8-12 สัป ดาห์ (กมลชนก ตั น ติ พั ฒ นะมนตรี , 2560; จารุ ว รรณ
สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติ ม า โกศัล วิต ร และคณะ, 2561; พรรณรั ต น์ เป็ น สุข , 2555;
ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556)
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แนวทางดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นแนวทางในการดาเนิน
กิ จกรรม ซึ่งผู้วิจัยจัดกิ จกรรมโดยก าหนดระยะเวลาฝึ กอบรมจานวน 18 ชั่วโมง (3 วัน ) และมี
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์
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ตอนที่ 6 การวิจัยแบบผสานวิธี
การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี เกิ ด จากแนวคิ ด พื น้ ฐานของกลุ่ ม ส านั ก คิ ด ปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatists) และ สถานการณ์ นิ ย ม (Situationalist) ซึ่ ง สนั บ สนุ น การใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพเพื่อ นามาร่ วมกัน ศึกษาหาคาตอบสาหรับปั ญหาวิจยั เดียวกัน โดยเป็ น
การผสานกันในระดับปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) มีความเชื่อความจริ งมีลกั ษณะเป็ นวัตถุ
วิสัย (Objective) สามารถจาแนกแจกนับเป็ น ตัวเลขได้ ชัดเจน และปรัชญาปรากฏการณ์ นิยม
(Phenominologism) มีความเชื่อความจริ งมีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั (Subjective) โดยมีความหมาย
แปรเปลี่ยนไปตามบริบท ไม่ควรจะจาแนกเพราะจะทาให้ หมดความหมายหรื อลดความหมายของ
ความจริงนันไป
้
Creswell and Plano Clark (2011) ได้ เส น อ ลั ก ษ ณ ะ ก า รผ ส ม ผ ส า น อ อ ก เป็ น
3 กระบวนการ ได้ แก่ 1) กระบวนการที่ เกิ ดเป็ น ลาดับ (Sequential procedures) เป็ น วิธีการที่
ผู้ทาวิจยั ค้ นหาคาตอบที่ต้องการโดยวิธีการหนึ่งๆ ในหลายๆ วิธี ซึง่ เริ่ มจากวิธีการเชิงคุณภาพใน
การค้ นหาวัตถุประสงค์และใช้ วิธีการเชิงปริ มาณในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยสามารถที่ จะ
สรุ ปผลอ้ างอิงกลับไปสู่ประชากรได้ ในทานองเดียวกันการวิจัยอาจเริ่ มจากการใช้ การวิจัยเชิง
ปริ มาณ โดยเริ่ มจากการทดสอบทฤษฎี แล้ วใช้ วิธีการเชิ งคุณ ภาพในการค้ นหาข้ อมูลที่ จะช่วย
สนับสนุนทฤษฎีนนๆ
ั ้ 2) กระบวนการที่เกิดขึ ้นพร้ อมกัน (Concurrent procedures) เป็ นวิธีการที่
ผู้วิจยั ใช้ ข้อมูลเชิง ปริ มาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ปัญหาหนึง่ ๆ การวิจยั ลักษณะนี ้จะเป็ นการ
เก็บข้ อมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพและปริ มาณในเวลาเดียวกัน ทาการสรุ ปรวมเพื่ออธิบายปั ญหา
การวิจยั ดังนันการวิ
้
จยั รู ปแบบนี ้ ผู้วิจยั จะใช้ ข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง จากนันก็
้ ใช้ การวิเคราะห์ที่
ต่างกันในการตอบคาถาม และ 3) กระบวนการเปลี่ยนรู ป (Transformative procedures) การที่
ผู้วิจัย ใช้ แนวคิดทฤษฎี คาบเกี่ ย วกัน ในการออกแบบการวิจัยที่ ใช้ ข้อมูลทัง้ เชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ มุมมองนี ้รวมไปถึงกรอบแนวคิดสาหรับปั ญหาที่สนใจศึกษา วิธีการรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
ตอบคาถามการวิจัย ซึ่งการวิจัยในรู ปแบบนีจ้ ะรวมถึงวิธีการผสานที่เป็ นลาดับหรื อการผสานที่
เกิดขึ ้นพร้ อมกัน
กระบวนการผสานวิ ธี ดัง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถแบ่ ง รู ป แบบการวิ จัย แบบผสานวิ ธี
ออกเป็ น 6 รู ปแบบ (Creswell & Plano Clark, 2011) สาหรับรายละเอียดของการวิจยั แบบผสาน
วิธี แต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี ้ 1) การออกแบบคู่ขนานเข้ าหากัน (Parallel convergent design)
วิธีนี ้มีลกั ษณะคล้ ายการตรวจสอบแบบสามเส้ า (triangular) คือ นาผลการศึกษาสองวิธีในหัวข้ อ
เดี ย วกั น มาเปรี ย บเที ย บกั น ว่ า สอดคล้ องกั น หรื อ ไม่ 2) การออกแบบต่ อ เนื่ อ งเชิ ง อธิ บ าย
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(Explanatory sequential design) การออกแบบการวิจยั ประเภทนี ้ซึง่ เน้ นการทาวิจยั แบบต่อเนื่อง
เริ่ มต้ นด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณก่อน แล้ วนาผลที่ได้ ไปศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ ้นด้ วยวิธีการ
เชิงคุณภาพในขันตอนที
้
่สอง เพื่อหาคาอธิบายประเด็นที่คอ่ นข้ างมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงหรื อเพื่อ
ความเข้ า ใจผลการวิ จั ย ในขัน้ ตอนแรกที่ ลุ่ม ลึ ก มากขึ น้ 3) การออกแบบต่ อ เนื่ อ งเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory sequential design) การออกแบบประเภทนี ้ เป็ น การศึกษาต่อเนื่ อ งสองขัน้ ตอน
เริ่ มต้ นด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อหาประเด็นการศึกษาที่ชดั เจน หลังจากนัน้ จึงใช้ วิธีเชิงปริ มาณ
ในขันตอนที
้
่สอง ในการออกแบบวิธีนี ้บางครัง้ นักวิจยั สร้ างเครื่ องมือในขันตอนที
้
่เชื่อมต่อการวิจยั
ทัง้ สองประเภท เช่น สร้ างเครื่ องมือจากผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพในขัน้ ตอนแรกเพื่อนาไปใช้ เก็บ
ข้ อมูลสาหรับ การวิจัย เชิงปริ ม าณในขัน้ ตอนที่ สอง ดังนัน้ การออกแบบประเภทนี ้ บางครัง้ จึง
เรี ยกว่า การออกแบบพัฒ นาเครื่ องมื อ (Instrument development design) หรื อการออกแบบ
ติดตามผลเชิงปริ มาณ (Quantitative follow-up design) 4) การออกแบบเชิงซ้ อน (Embedded
Design) การออกแบบเชิงซ้ อนเป็ นการผสมเป็ นการ เชื่อมโยงการเก็ บข้ อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อมูลทัง้ ในเชิงคุณภาพหรื อเชิ งปริ มาณแทรกเข้ าไปภายในการออกแบบดังเดิ
้ มของการวิจยั เชิง
ปริ มาณหรื อคุณภาพ โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่สองอาจเกิดขึ ้นก่อน ระหว่าง หรื อหลัง
การเก็ บ ข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลของการวิจัยหลักก็ ได้ ในการออกแบบเชิงซ้ อนบางประเภท
ข้ อมูลบางชุดอาจใช้ เป็ นเพียงเพื่อสนับสนุนข้ อมูลหลักของการวิจยั เท่านัน้ 5) การออกแบบแปลง
รูป (Transformative design) การออกแบบประเภทนี ้เป็ นการออกแบบที่ยดึ แนวคิดเชิงทฤษฎีเป็ น
หลัก และมักใช้ ในการศึกษาความต้ องการของชนกลุ่มน้ อยหรื อกลุ่มบุคคลที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่ง
จาเป็ นต้ องใช้ ความรู้ทางทฤษฎีเป็ นฐานในการเก็บข้ อมูล แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกิดขึ ้น การออกแบบการวิจยั จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวเน้ นจุดประสงค์ทางทฤษฎีเป็ นหลักมากกว่า
จะยึ ด ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เป็ นหลัก เหมื อ นการวิ จัย ทั่ว ๆ ไป (Tashakkori & Teddlie, 1998) และ
6) การออกแบบหลายขันตอน
้
(Multiphase design) การออกแบบหลายขันตอนเป็
้
นการออกแบบ
ของการวิจยั แบบผสานวิธี ที่มีความสลับซับซ้ อน เริ่ มต้ นจากการออกแบบที่เรี ยกว่าเป็ นออกแบบ
แซนวิ ช ด์ (Sandwich design) ซึ่ง เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ผู้วิ จัย ใช้ ก ารออกแบบเชิ ง ปริ ม าณและคุณ ภาพ
สลับกันไปมาสามขันตอน
้
เช่น ออกแบบเชิงคุณภาพก่อนแล้ วตามด้ วยเชิงปริ มาณก่อนจบลงด้ วย
เชิงปริมาณอีกครัง้ หนึง่
ส าหรั บ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ใช้ การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี แบบส ารวจตามล าดั บ
(Exploratory Design) ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) เริ่ มต้ นด้ วยการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยทาการสัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อศึกษาจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ
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เพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และนาข้ อค้ นพบที่ได้ มาใช้ ใน
การพัฒนาเครื่ องมือวัดและโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก ของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในการวิจยั เชิงปริ มาณ หลังจากนันเป็
้ น
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุ ม วัด ก่ อ นการทดลอง หลั ง การทดลอง และติ ด ตามผล (pretest-posttest follow-up
design) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต่อไป
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ตอนที่ 7 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. พฤติก รรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก หมายถึง การกระท าของผู้ดูแลเด็ก เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก วัดจากพฤติกรรม 3 ด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านการรักษาอนามัยส่วนบุคคล หมายถึง การกระทาของผู้ดแู ลเด็กเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดของตนเอง การล้ างมือด้ วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร การล้ างมือด้ วยสบู่หลัง
ล้ างก้ น การล้ างมือด้ วยสบูห่ ลังสัมผัสสิ่งสกปรก การสวมหน้ าอนามัย การสวมถุงมื อเมื่อสัมผัสเด็ก
ป่ วย การใช้ ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร การใช้ ผ้าปิ ดปากเวลาไอหรื อจาม และการแยกของ
ใช้ สว่ นตัวออกจากเด็ก
1.2 ด้ านการรัก ษาอนามัยของเด็ก หมายถึง การกระท าของผู้ดูแลเด็กที่ ช่วยและ
ส่งเสริ มให้ เด็กมี สุขอนามัยที่ ดีและลดความเสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปาก ประกอบด้ วย
การตรวจคัดกรองโรค การใช้ ช้อนตักแบ่งอาหารให้ เด็ก การดูแลให้ เด็กล้ างมือด้ วยสบู่ การดูแล
ไม่ให้ เด็กอมของเล่น การแยกของใช้ สว่ นตัวของเด็กออกจากกัน การแยกของเล่นที่ปนเปื อ้ นน ้าลาย
ออกเพื่อทาความสะอาด และการแยกเด็กที่ที่สงสัยป่ วยออกจากเด็กปกติ
1.3 ด้ านการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การกระทาของผู้ดแู ลเด็กที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดของสถานที่และสภาพแวดล้ อมในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรคมือเท้ าและปากของเด็ก ประกอบด้ วย การทาความสะอาดลูกบิด การทาความสะอาด
พื น้ ห้ อ งด้ ว ยน า้ ยาฆ่ า เชื อ้ การท าความสะอาดห้ อ งน า้ ห้ อ งส้ วม การท าความสะอาดอุป กรณ์
รับ ประทานอาหาร เช่น ช้ อน ถาด แก้ วน า้ ดื่ม การจัดการอุจจาระในส้ วม การทิ ง้ ขยะในถุงด า
การทาความสะอาดของของเล่น และการจัดห้ องนอนให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั วัดตัวแปรนี ้จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้นจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (กชกร เป็ นแผ่น, 2552; พรรณรัตน์ เป็ นสุข,

80

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

2555; สิ ว ารี ย์ พิ ม พ์ ป ระเสริ ฐ , 2553; อุ ด มลัก ษณ์ เพี ย รสุ ข เวช, 2556) แบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ “เป็ นประจา” ถึง “ไม่เคยปฏิบตั ิเลย” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
2. ความรู้ เกี่ยวกับ โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ความสามารถในการจดจาเข้ าใจของ
ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ โรคมือเท้ าและปากในเรื่ องของสาเหตุ การติดต่อ อาการ การรักษา และการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ความรู้ เกี่ยวกับ โรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจัยวัดตัวแปรนี จ้ ากแบบวัดที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ จาก
นิยามเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558;
รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์, 2555) ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้ เลือกตอบถูก-ผิด แต่ละข้ อมีคะแนน
เท่ากับ 1 สาหรับข้ อถูก และมีคะแนนเท่ากับ 0 สาหรับข้ อผิด ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
3. การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับ
ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองของผู้ดแู ลเด็กว่าตนเองมีความสามารถที่จะจัดการและทา
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ ใน
3 ด้ าน
3.1 ด้ านการรักษาอนามัยส่วนบุคคล หมายถึง ระดับความมั่นใจของผู้ดูแลเด็กใน
การรักษาความสะอาดของตนเองในเรื่ องของการตัดเล็บให้ สนั ้ การล้ างมือด้ วยสบูก่ ่อนรับประทาน
อาหาร การล้ างมือด้ วยสบูห่ ลังการขับถ่าย การล้ างมือด้ วยสบูห่ ลังการสัมผัสเด็กป่ วย การสวมหน้ า
อนามัยเมื่อเวลาเจ็บป่ วย การใช้ ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร และการแยกของใช้ ส่วนตัว
ออกจากเด็ก
3.2 ด้ านการรักษาอนามัยของเด็ก หมายถึง ระดับความมัน่ ใจของผู้ดแู ลเด็กในการ
ดูแลความสะอาดให้ แก่เด็กในเรื่ องของการตัดเล็บมือให้ สนั ้ การตรวจคัดกรองโรค การฝึ กและดูแล
ให้ เด็กล้ างมือด้ วยสบู่ การแยกของใช้ สว่ นตัวของเด็กออกจากกัน การจัดอาหารที่ปรุงสุกสะอาดให้
เด็กรับประทาน การดูแลไม่ให้ เด็กอมของเล่น และการดูแลให้ เด็กใช้ ผ้าปิ ดจมูกเมื่อไอหรื อจาม
3.3 ด้ านการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม หมายถึง ระดับความมัน่ ใจของผู้ดแู ลเด็กใน
การดูแลความสะอาดของสถานที่และสภาพแวดล้ อ มในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่ องของการทา
ความสะอาดลูกบิด การทาความสะอาดพื ้นห้ องด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อ การทาความสะอาดห้ องน ้าห้ อง
ส้ วม การทาความสะอาดอุปกรณ์ รับประทานอาหาร เช่น ช้ อน ถาด แก้ วนา้ ดื่ม โต๊ ะ และเก้ าอี ้
การทาความสะอาดของของเล่น และการจัดห้ องนอนให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
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การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั วัดตัวแปรนี ้
จากแบบวัด ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารร่ ว มกับ งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (จัน ทราวดี
พรมโสภณ และ สมคิด ปราบภัย, 2560; ดาว เวียงคา และคณะ, 2560; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555)
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริ งที่สดุ ” ถึง “จริ งที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดง
ว่าเป็ น ผู้ที่มี การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่ากว่า
4. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ดแู ล
เด็กว่าเด็กที่ตนดูแลในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคมือเท้ าและปากเกี่ยวกับเชื ้อ
ที่ มี ห ลายสายพัน ธุ์ ท าให้ เด็ ก เป็ นซ า้ ได้ อี ก ร่ า งกายเด็ ก มี ภู มิ ต้ า นทานต่ า การใช้ ข องร่ ว มกั น
การอมของเล่น การล้ างมื อที่ ไม่สะอาด การคลุกคลีกับเด็กป่ วย มีความเสี่ยงมาจากฤดูฝนที่ มี
ความชื ้นสูง การอยูใ่ นที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท และการที่ผ้ ดู แู ลเด็กใช้ มือหยิบอาหารป้อนเด็ก
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมื อเท้ าและปาก ผู้วิจัยวัดตัวแปรนี จ้ ากแบบวัดที่
ผู้วิจัยสร้ างขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบัติการร่ วมกับ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง (จันทราวดี พรมโสภณ และ
สมคิด ปราบภัย, 2560; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558; ภัทร วาศนา, 2558;
รัตติญา เจริ ญโชคพาณิ ชย์ , 2555; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า
6 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่จริ งที่สดุ ” ถึง “จริ งที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ โอกาส
เสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
5. การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ดแู ลเด็กถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อเด็กป่ วยเป็ น โรคมือเท้ าและปากทัง้ ต่อตัวเด็ก ทาให้ เด็กเกิดความเครี ยด
ขาดสารอาหาร หยุดเรี ยน เสียชีวิตได้ ผลกระทบต่อผู้ปกครองต้ องหยุดงาน มีความเครี ยดจากการ
เจ็บป่ วยของบุตรหลาน และมีค่าใช้ จ่ายในการรักษา ผลต่อศูนย์ ทาให้ ต้องปิ ดศูนย์ เสียชื่อเสียง
และถูกตาหนิจากผู้ปกครอง และผลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องเสียงบประมาณในการป้องกัน
โรคมากขึ ้น
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั วัดตัวแปรนี จ้ ากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารร่ ว มกับ งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (จัน ทราวดี พรมโสภณ และ สมคิ ด
ปราบภัย, 2560; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558; ภัทร วาศนา, 2558; รัตติญา
เจริ ญโชคพาณิ ชย์ , 2555; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ “ไม่จริงที่สดุ ” ถึง “จริ งที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
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6. การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ดแู ล
เด็กถึงประโยชน์หรื อผลดีที่เกิดต่อตัวเด็กจากการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่
จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปากในเรื่ องของการคัดกรองโรค การล้ างมือด้ วย
สบู่ทงั ้ เด็กและผู้ดูแลเด็ก การแยกเด็กที่สงสัยจะป่ วย การทาความสะอาดของเล่นที่เปื อ้ นนา้ มูก
น ้าลาย การล้ างมือทุกครัง้ หลังสัมผัสอุจจาระเด็ก และการกาจัดอุจจาระลงส้ วม
การรับ รู้ ประโยชน์ ในการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก ผู้วิจัยวัดตัวแปรนี จ้ ากแบบวัดที่
ผู้วิจัยสร้ างขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบัติการร่ วมกับงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง (จันทราวดี พรมโสภณ และ
สมคิ ด ปราบภัย , 2560; ดาว เวี ย งค า และคณะ, 2560; พัช ราภรณ์ บดี รั ฐ , 2558; รั ต ติ ญ า
เจริ ญโชคพาณิ ชย์ , 2555; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ “ไม่จริงที่สดุ ” ถึง “จริ งที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ประโยชน์ในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
7. การรับรู้ อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง ระดับการรับรู้ ของผู้ดแู ล
เด็กถึงสิง่ ที่คอยขัดขวางที่ทาให้ ไม่สามารถทาการป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้
การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั วัดตัวแปรนี ้จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (จันทราวดี พรมโสภณ และ สมคิด
ปราบภั ย , 2560; ดาว เวี ย งค า และคณ ะ, 2560; พั ช ราภรณ์ บดี รั ฐ , 2558; รั ต ติ ญ า
เจริ ญโชคพาณิ ชย์ , 2555; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ “ไม่จริ งที่สดุ ” ถึง “จริ งที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ อปุ สรรคในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี แบบสารวจตามลาดับ (Exploratory
Design) ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) เริ่ ม ต้ น การวิ จัย ด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
คุณภาพและตามด้ วยวิธีการเชิงปริมาณ โดยมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี ้
การวิ จัย ระยะที่ 1 ด าเนิ น การวิ จัย ด้ ว ยการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการศึ ก ษาเฉพาะ
กรณีศึกษา เพื่อค้ นหาความจริ งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ที่สนใจในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง เพื่อทา
ความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ เพื่อป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการสังเกต
แบบไม่มีสว่ นร่วมกับผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีการระบาดของโรคมือเท้ า
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และปากในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ รับ การคัด เลื อกมาเป็ น กรณี เฉพาะตามเงื่ อนไขที่ ผ้ ูวิจัย
กาหนด โดยผลลัพธ์ จากการวิจยั ในระยะที่ 1 ใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวม และออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมในการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม
แบ่ ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม วัด ก่ อ นการทดลอง หลัง การทดลอง และติ ด ตามผล
(pretest-posttest follow-up design) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ด้ วยการ
ใช้ โปรแกรมและแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นจากการนาผลการวิจยั ที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1
มาสร้ างโปรแกรมและเครื่ องมือวัดตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผู้ดูแลเด็ก จานวน 20 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 10 คน สาหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจยั ประยุกต์ แนวคิดการจัดระบบความรู้
ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของ Bloom (1956) (Bloom’s taxonomy) ด้ านการรู้ คิด (Cognitive
domain) ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ การนาไปใช้ และแนวคิดการรับรู้ ตามแบบแผนความเชื่อด้ าน
สุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock et al. (1988) จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิต ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความ
รุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
และการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ส่วนการใช้ แนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-efficacy) ของ Bandura (1986) ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติก รรมขึน้
คือ พฤติกรรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก ซึ่งสามารถสรุ ป เป็ น กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดัง
ภาพประกอบ 5
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การปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

การวิ จยั ระยะที่ 2

กลุ่มทดลอง
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริม
คุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากของผู้ดแู ลเด็ก

กลุ่มควบคุม
ได้ รับการอบรมตามแผนการให้
ความรู้ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ

ตัวแปรตาม
- ความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ ความสามารถของตนเองต่อการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและ
ปาก
- การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบต
ั ิเพื่อป้องกันโรค
มือเท้ าและปาก
- การรับรู้ อป
ุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
- พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ตอนที่ 9 สมมติฐานการวิจัย
การวิ จัย ระยะที่ 2 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งได้ กาหนด
สมมติฐานของการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่
มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการทดลอง
2. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่
มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
งการทดลองและระยะติดตามผล
3. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่
มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กมีการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากน้ อยกว่าในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะ
ก่อนการทดลอง
4. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่
มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กมีการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากน้ อยกว่าผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
งการทดลอง
และระยะติดตามผล
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การวิจัยครั ง้ นี ใ้ ช้ การวิจัยแบบผสานวิธี แบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Design)
ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) แบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ เริ่ มต้ น
ด้ วยการวิจยั ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพตามด้ วยวิธีการเชิงปริมาณ ความมุ่งหมายของงานวิจยั เพื่อทา
ความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทาง
จิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในบทนี ้
เป็ นการอธิบายการออกแบบการวิจยั ในแต่ละระยะ มีรายละเอียด ดังนี ้
แบบแผนการวิจัย การศึกษาวิจัยนี แ้ บ่งออกเป็ น 2 ระยะ เริ่ ม ต้ นระยะที่ 1 ด้ วยวิธีเชิง
คุณภาพเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม เก็บข้ อมูล
ด้ วยแนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั กึ่งทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ คือโปรแกรม
และแบบวัดจานวน 7 ฉบับ ที่สร้ างขึ ้นจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 และทาการสนทนากลุม่ (Focus
Group) กั บ ผู้ ดู แ ลเด็ ก กลุ่ ม ทดลอง ประเด็ น สั ม ภาษณ์ เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น และการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้ าร่วมโปรแกรม
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เพื่อทาความ
เข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่ วมกับการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมกับผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีการระบาดของโรคมือเท้ าและปาก
ในจัง หวัด มหาสารคาม เพื่ อ น าผลการวิ จัย ที่ ได้ ม าใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบตั ิการ พัฒนาเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวม และออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมในการวิจยั ระยะ
ที่ 2
ระยะที่ 2 การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล (pretest-posttest
follow-up design) เพื่ อศึก ษาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิ ตที่ มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยใช้ ผลการวิจยั
ในระยะที่ 1 มาสร้ างแบบวัดและกิจกรรมในโปรแกรม สาหรับใช้ ในการทดลองและเก็บ รวบรวม
ข้ อมูลกับผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
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ในการด าเนิ น การวิ จัย เพื่ อตอบจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังกล่าว ผู้วิจัย วางแผนการ
ดาเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังแผนภาพประกอบ 6
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Design)
ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) โดยแบ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 2 ระยะ
ดังภาพประกอบ 6
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การวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการ
สังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม

ผลการวิจัยระยะที่ 1
จิตลักษณะ บริ บททางสังคม และ
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก

การวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi
experimental research) ชนิด
2 กลุม่ (pretest-posttest followup design)

ผลการวิจยั ระยะที่ 2
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ภาพประกอบ 6 แบบแผนการวิจยั

88
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การดาเนิ น การศึกษาและเก็ บรวมรวมข้ อมูลในขัน้ ตอนนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อทาความ
เข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
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รูปแบบของการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ
บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก อาศัยการศึกษารายกรณีเป็ นแนวทางในการสืบค้ นหาความรู้ ความจริ งอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ เป็ นการศึ ก ษารายกรณี ข องผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ เป็ นองค์ ร วมที่ มี ลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง มีขอบเขตกาหนดได้ ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ ในตัวเอง โดยทาการศึกษากับ
ผู้ดแู ลเด็กที่มีประสบการณ์ และทางานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีการระบาดของโรคมือเท้ าและ
ปาก เพื่อทาความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจัยใช้ วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ร่ วมกับการสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วมซึ่งจะทาให้ ผ้ ูวิจยั ได้ ข้อมูลที่ล่มุ
ลึกมากยิ่งขึ ้น ข้ อมูลที่ได้ นามาประมวลวิเคราะห์ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริบททาง
สังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผลที่ได้
จะนาไปสูก่ ารกาหนดนิยามปฏิบตั ิการ การสร้ างแบบวัด และกิจกรรมในโปรแกรมในการวิจยั ระยะ
ที่ 2 ต่อไป
สนามวิจัย
สนามวิ จัย ที่ ใช้ ส าหรั บ ศึก ษาในครัง้ นี ้ คื อ ศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก ที่ ตัง้ อยู่ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม เป็ นการคัดเลือกสนามวิจยั แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ด้ วยเหตุผล
ดังนี ้ 1) เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีการระบาดของโรคมือเท้ าและปากอย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็นว่ามี
ความรุ นแรงของปั ญหาในพื ้นที่ดงั กล่าว 2) ยังไม่มีการศึกษาเพื่อแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
และ 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องยินดีให้ ความร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหา ซึ่งผู้วิจัย ได้ ลงภาคสนามวิจัย
เบื ้องต้ นเพื่อติดต่อพูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ของ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมทังความชุ
้
กของผู้ป่วยโรคมือเท้ าและปาก ตลอดจนลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้ อมในชุมชนที่มีผลต่อ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดูแลเด็ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก หลังจากลงสนามวิจัยในเบื อ้ งต้ น พบว่า สนามวิจัยนี ม้ ี ความ

89

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

เป็ นไปได้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตัดสินใจและเลือกที่จะศึกษาในสนามวิจยั นี ้ ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั คาดว่าจะสามารถเลือกผู้ร่วมวิจยั ที่มีความสมบูรณ์มาใช้ ในการอธิบายตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยเชิงคุณ ภาพได้ อย่างครอบคลุม และเป็ นพืน้ ที่ที่ผ้ ูวิจัยสามารถเข้ าถึงและดาเนินการวิจัยได้
อย่างต่อเนื่อง
การเข้ าสูส่ นามวิจยั ก่อนการลงสนามวิจยั ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตจากคณะกรรมการวิจยั ใน
มนุษย์จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หลังจากได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์
แล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ ดาเนินการติดต่อและประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โดยการขอข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พื น้ ที่ ไม่ พ บการระบาดของโรคมื อ เท้ าและปาก และลงพื น้ ที่ ร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ดูแลเด็ก ผู้นาชุมชน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การเข้ าหาชุมชนเป็ นขันตอนแรกในการท
้
างานภาคสนามของนักวิจยั เชิง
คุณภาพ ซึง่ วิธีการที่ดีที่สดุ คือการให้ สมาชิกในชุมชนเป็ นผู้พาเข้ าไปรู้จกั กับสมาชิกอื่นๆ (Denzin &
Lincoln, 1994) ซึง่ ผู้วิจยั นัดหมายวันเวลาการเข้ าพบผู้ให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์ก่อนเข้ าพบ เมื่อได้ วนั
นัดที่แน่นอน ผู้วิจยั จึงขอความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นาไปพบและ
แนะนาตัวกับผู้ให้ ข้อมูลที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยผู้วิจยั ได้ ทาการชี ้แจงวัตถุประสงค์ แนวคาถาม
การสัมภาษณ์ เชิงลึก และประโยชน์ ของการให้ ข้อมูล โดยก่อนสัมภาษณ์ ผ้ ูวิจัยขออนุญ าตเก็ บ
ข้ อมูลและบันทึกเสียงของผู้ให้ ข้อมูลทุกราย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากผู้ร่วมวิจยั (Participants) คือ ผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้วิจยั คัดเลือกตามคาแนะนา
ของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในพื ้นที่ร่วมกับการกาหนดคุณสมบัติเบื ้องต้ นของผู้ดแู ลเด็ก ดังนี ้
1. เป็ นผู้ดแู ลเด็กปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดมหาสารคาม
2. เป็ นผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ไม่มีรายงานการระบาดของโรค
มือเท้ าและปากติดต่อกันในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558
3. มีประสบการณ์ในการทางานดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. ยินดีให้ ข้อมูลและเข้ าร่วมในการวิจยั
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยในระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ สาคัญ ที่สุดของการวิจัย คือ
นักวิจยั ที่ต้องมีประสบการณ์ รวมถึงความสามารถในการเก็บข้ อมูล นอกจากนี ้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ครบถ้ วนตามประเด็นที่ต้องการ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อทา
ความเข้ าใจถึงจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ เพื่อป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก ทัง้ นี ้ ในระหว่างที่ ทาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทาการจดบันทึก
ภาคสนาม พร้ อมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และทาการบันทึกเทป โดยผู้วิจยั ได้ เตรี ยมความ
พร้ อมของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. อุปกรณ์สาหรับบันทึกเสียง
2. อุปกรณ์สาหรับจดบันทึกภาคสนาม
3. แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) ซึง่ เป็ นแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับจิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึน้ จากการทบทวนเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง ประเด็นหลักของแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ได้ แก่ การซักถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว จิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากของของผู้ร่วมวิจยั มีตวั อย่างแนวคาถามในการสัมภาษณ์ ดังแสดงในตาราง 4

91
ตาราง 4 ตัวอย่างแนวคาถามในการสัมภาษณ์
ประเด็นการศึกษา

ประเด็นการซักถามต่ อเนื่อง

จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ อง
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

ท่านคิดผู้ดแู ลเด็กที่ปอ้ งกัน
โรคมือเท้ าและปากได้
ถูกต้ อง ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร

บริ บททางสังคมที่
เกี่ยวข้ องการปฏิบตั เิ พื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

ท่านคิดว่ามีปัจจัยรอบตัว
ใดบ้ างที่ทาให้ ทา่ นป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากได้
ถูกต้ องมีความต่อเนื่อง
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ทา่
นทหงาน มีกิจกรรมใน
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
อย่างไร

- ท่านเข้ าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากอย่างไร
- หากมีการระบาดโรค ท่านมีความพร้ อมหรื อมัน่ ใจใน
การป้องกันโรคหรื อไม่ อย่างไร
- หากมีเด็กป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปากจะส่งผลเสีย
อย่างไร
- ท่านคิดสิ่งใดที่ทาให้ ทา่ นไม่สามารถป้องกันโรคมือเท้ า
และปากได้ อย่างเต็มที่
- ท่านได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากจากแหล่ง
ใด
- ท่านได้ รับความช่วยเหลือในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากอย่างไร
- ท่านมีการรักษาความสะอาดของตนเองอย่างไร
- ท่านมีวิธีการรักษาความสะอาดให้ แก่เด็กอย่างไรบ้ าง
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของท่านมีวิธีการรักษาความสะอาด
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างไร
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจยั พัฒนาแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก ขึ ้นตามกรอบแนวคิดจุดมุ่งหมาย
การวิจัย และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง จากนัน้ นาแบบสัมภาษณ์ ที่ สร้ างขึน้ ไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก)
เป็ นผู้พิจารณา เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จึงนา
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ หลังจาก
นัน้ นาไปทดลองใช้ กับ ผู้ดูแลเด็กจานวน 2 คน ที่ มีคุณ สมบัติตรงกับกรณี ศึกษาที่ ได้ กาหนดไว้
เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้วิจยั รวมทังเพื
้ ่อปรับแนว
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ เหมาะสมก่อนที่จะนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1. การเตรี ยมเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย โดยผู้วิจัย กาหนดประเด็นปั ญ หาวิจัยไว้ ใน
เบื ้องต้ น และจัดทาเป็ นแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และทาการตรวจสอบคุณภาพของแนว
คาถามในการสัม ภาษณ์ เชิงลึก โดยให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเป็ น ผู้ตรวจความตรงเชิงเนื อ้ หาว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั หรื อไม่ จากนันน
้ าไปทดลองใช้ กบั ผู้ดแู ลเด็กที่มีคณ
ุ สมบัติตรงกับกรณีศกึ ษา
ที่ ได้ ก าหนดไว้ จ านวน 2 คน น าแนวค าถามในการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก มาปรั บ แนวค าถามก่ อ น
น าไปใช้ ในสถานการณ์ จ ริ ง พร้ อมทั ง้ ด าเนิ น การท าหนั ง สื อ ขอจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. การติดต่อประสานเพื่อขอสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั โดยผู้วิจยั ทาการติดต่อประสานกับ
ผู้ร่วมวิจยั ที่ตรงตามคุณสมบัติโดยตรง เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั ทาการแนะนาตนเอง
รวมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เหตุผลของการเลือกผู้ร่วมวิจัยเพื่ อสัมภาษณ์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั ทัง้ นี ้ เมื่อได้ รับการตอบรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั จึง ทาการ
นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ในการสัมภาษณ์ หลังจากนัน้ จึงดาเนินการทาหนังสือขออนุญาต
สัม ภาษณ์ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ไปยัง ผู้ร่ว มวิ จัย เพื่ อ ท าการ
สัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ นดั หมายไว้
3. การลงสนามและเก็บข้ อมูล โดยดาเนินสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ร่วมวิจยั ตามเวลา
และ สถานที่ที่นดั หมายไว้ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้สมั ภาษณ์ด้วยตนเองทุกราย ในขัน้ เริ่มต้ นการสัมภาษณ์
เป็ นการแนะนาตัวผู้สมั ภาษณ์ วัตถุประสงค์ก ารวิจยั และขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ต่อจากนันจึ
้ งเป็ นการซักถามตามแนวการสัมภาษณ์ที่ได้ เตรี ยมไว้ ซึง่ เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เน้ นให้
ผู้ร่วมวิจยั ได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดกว้ างและยืดหยุ่น การสัมภาษณ์ เชิงลึกใช้ ระยะเวลาใน
การดาเนินการวิจัยท่านละ 30-60 นาที โดยใช้ เวลาในช่วงเวลาผู้ให้ ข้อมูลสะดวกในการเข้ าร่ วม
การวิจยั และเพื่อมิให้ กระทบกระเทือนเวลาในการทางาน และเมื่อทาการสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้ อย
ผู้วิจยั ทาการถอดเทปที่บนั ทึกเสียงและทาการจดบันทึกในลักษณะคาต่อคาเพื่อรักษาข้ อมูลให้ เป็ น
ข้ อมูลที่จริงมากที่สดุ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครั ง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทาไปพร้ อมกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
ทาหลังจากการเก็บข้ อมูลสิ น้ สุดลง โดยผู้วิจยั จะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกจาก
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ซึ่ง จะท าการเก็ บ ข้ อ มูล ไปพร้ อมกั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ น าข้ อ มูล มา
พิจารณาว่ายังขาดประเด็นใดบ้ าง เพื่อทาการขออนุญาตเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมจากกรณีศกึ ษาเพิ่มอีก
ครั ง้ เพื่ อ สร้ างข้ อ สมมติ ฐ านชั่ว คราว (Work Hypothesis) และเพื่ อ สร้ างข้ อ สรุ ป เที ย บเคี ย งกับ
แนวคิดทฤษฎี ในกระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไปซึ่ งการวิจยั ครัง้ นีท้ าการวิเคราะห์ ข้อมูลตาม
แนวทางของ Miles and Huberman (1994) ได้ เสนอแนะขันตอนการจั
้
ดการกับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
จากการวิจยั ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การจัดระเบียบข้ อมูล (Data organizing) เป็ นกระบวนจัดการด้ วยวิธีการต่างๆ
เพื่อทาให้ ข้อมูลเป็ นระเบียบ ทังในทางกายภาพและในทางเนื
้
้อหา พร้ อมที่จะแสดงและนาเสนอ
อย่างเป็ นระบบในขันตอนต่
้
อไป
2. การแสดงข้ อมูล (Data Display) เป็ นกระบวนการนาเสนอข้ อมูล ส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของการพรรณนา อันเป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงข้ อมูลที่จดั ระเบียบแล้ วเข้ าด้ วยกัน ตามกรอบ
แนวคิดที่ใช้ ในการวิเคราะห์ เพื่อบอกเรื่ องราวของสิง่ ที่ศกึ ษาตามความหมายที่ข้อมูลพูดออกมา
3. การหาข้ อสรุ ป ตี ค วาม และการตรวจสอบความถู ก ต้ องของผลการวิ จั ย
(Conclusion, interpretation and verification) เป็ นกระบวนการหาข้ อสรุ ปและการตีความหมาย
ของผลหรื อข้ อค้ นพบที่ได้ จากการแสดงข้ อมูล รวมถึงการตรวจสอบว่า ข้ อสรุปหรื อความหมายที่ได้
นันมี
้ ความถูกต้ องตรงประเด็นและน่าเชื่อถือเพียงใด ข้ อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมานันอาจจะอยู
้
่
ในรูปของคาอธิบาย กรอบแนวคิดหรื อทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องที่ทาการวิเคราะห์นนั ้
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ซึง่ นักวิจยั ต้ องทาเพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เมื่อผู้วิจัยได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาแล้ ว
ได้ ท าการถอดค าสัม ภาษณ์ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มูล และตรวจสอบ
ข้ อผิดพลาดของข้ อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เมื่อถอดคาสัมภาษณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ นา
ข้ อมูลที่ ได้ ไปให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลตรวจสอบ (Member check) คือ ทุกครัง้ หลังเสร็ จสิน้ การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยรี บถอดคาให้ สมั ภาษณ์ และส่งให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลได้ อ่านตรวจสอบว่า การถอดคาให้ สมั ภาษณ์
ถูกต้ องตรงตามที่ผ้ ูร่วมวิจยั ตอบมาหรื อไม่ ถ้ าไม่ตรงหรื อมีความบิดเบือนจากที่ให้ สมั ภาษณ์จะได้
ทาการปรับแก้ ให้ ถูกต้ อง โดยการให้ ผ้ ูร่วมวิจัย เป็ นผู้อ่านประเด็นสาคัญ ด้ วยตนเอง นอกจากนี ้
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การเชื่อมโยงผลการวิจัยเชิงคุณภาพสู่งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจยั นาข้ อค้ นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททาง
สังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผู้วิจยั นา
ข้ อค้ นพบดังกล่าวบูรณาการร่ วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นามาใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาแบบวัดในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และ
การออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็กเพื่อใช้ ในการวิจัยเชิง ระยะที่ 2 เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต่อไป
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
การดาเนิ น การวิจัย ระยะที่ 2 มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล (pretest-posttest
follow-up design) มีขนตอนในการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั ง้ นีเป็
้ ้ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ซึ่งมีกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรมแต่ได้ รับการอบรม
จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาเภอแทน นอกจากนี ้ มีการวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติ ด ตามผล (pretest-posttest follow-up design) ทัง้ ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม (Pretest
Posttest Follow up Design) (Christensen, Johnson, & Turner, 2010) ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 แบบแผนของการวิจยั เชิงทดลอง
กลุ่ม
E
C

ทดสอบก่ อน
T1
T1

ทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
T2
T2

ติดตามผล
T3
T3
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ความหมายของสัญลักษณ์
E
แทน กลุม่ ทดลอง (Experimental Group)
C แทน กลุม่ ควบคุม (Control Group)
T
แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pretest: T1)
การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest: T2)
การทดสอบระยะการติดตามผล (Follow up: T3)
X
แทน การจัดกระทา (Treatment) คือ โปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิต
ที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
2. ตัวแปรตาม คือ ความรู้ เกี่ ยวกับ โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก การรับ รู้ โอกาสเสี่ ย งต่อ การเกิ ด โรคมื อ เท้ าและปาก
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน โรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากร คือ ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม จานวน 56 คน สาเหตุที่ผ้ ูวิจยั เลือกประชากรใน
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พื ้นที่ดงั กล่าวเนื่องจากเป็ นพื ้นที่เสี่ยงเพราะพบการระบาดของทุกปี ทาให้ มีเด็กป่ วยด้ วยโรคมือเท้ า
และปากเป็ นจานวนมาก รวมทังมี
้ เครื อข่ ายด้ านสุขภาพในชุมชนที่เข้ มแข็งและเห็นความสาคัญ
ของปั ญหาเรื่ องโรคมือเท้ าและปาก รวมทังยิ
้ นดีสนับสนุนให้ ผ้ ดู แู ลเด็กในพื ้นที่เข้ าร่วมกิจกรรม
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอาสาสมัครเข้ าร่ วมโปรแกรม และมีคะแนน
พฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อเท้ าและปากต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ ย = 3.55) จานวน
20 คน โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. ให้ ผ้ ูดูแลเด็กที่ ปฏิบัติงานในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม จานวน 56 คน ทาแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากใช้ เวลา 10-15 นาที จากนัน้ นาแบบวัดที่ได้ นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการ
ตอบคือถ้ าฉบับใดตอบไม่ครบจะถูกตัดออก พบว่าใช้ ได้ ทงหมด
ั้
56 ฉบับ
2. คัดเลือกผู้ดแู ลเด็กที่มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 21 คน
3. ประกาศขออาสาสมัค รเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม ซึ่ง มี ผ้ ูดูแ ลเด็ ก อาสาสมัค ร
จานวน 20 คน ทังนี
้ ้ มี 1 คน ปฏิเสธการเข้ าร่วมงานวิจยั เนื่องจากมีภาระทางบ้ านและไม่สะดวกใน
การเดินทาง
4. จากนัน้ ใช้ การจับคู่รายบุคคล (Matching subject) ทัง้ หมด 10 คู่ ที่ มีระดับ
การศึ ก ษาในระดับ เดี ย วกัน เนื่ อ งจากงานวิ จัย ของ พัช ราภรณ์ บดี รั ฐ (2558) พบว่ า ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เพื่อควบคุมระดับการศึกษา
ที่อาจเป็ นตัวแปรแทรกซ้ อนในการทดลองจากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่
ละคู่ เพื่ อ เข้ ากลุ่ ม ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ในจ านวนที่ เ ท่ า กั น (ผ่ อ งพรรณ
ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2553) ดังภาพประกอบ 7
เกณฑ์ ในการคัดเข้ าผู้เข้ าร่ วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1. ปฏิบตั ิงานดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม อย่างน้ อย 1 ปี
2. มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่
3. มีความสามารถฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ อย่างดี
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เกณฑ์ การคัดออกผู้เข้ าร่ วมการวิจัย (Exclusion criteria)
1. มีความประสงค์ถอนตัวออกจากการวิจยั
2. มีการย้ ายสถานที่ทางานและไม่สามารถติดตามข้ อมูลได้
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ประชากร
ผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม จานวน 56 คน
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ให้ ผ้ ดู แู ลเด็ก จานวน 56 คน ทาแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
เพื่อคัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ดแู ลเด็กที่มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่ จานวน 20 คน
จับคูร่ ายบุคคล (Matched subjects) จากระดับการศึกษา
สุม่ อย่างง่ายเข้ ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

กลุม่ ทดลอง จานวน 10 คน

กลุม่ ควบคุม จานวน 10 คน

ภาพประกอบ 7 การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 2
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
โปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ชุดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนลักษณะทางจิต
และพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก เนือ้ หาและ
กิจกรรมพัฒนาขึ ้นจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ร่วมกับการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง (กมลชนก ตันติพฒ
ั นะมนตรี , 2560; จารุ วรรณ สนองญาติ และคณะ, 2559; ฐิ ติมา
โกศัลวิตร และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม,
2556; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างและการนาเครื่ องมือไปใช้ ในการ
ทดลองนัน้ ผู้วิจยั ขอเสนอรายละเอียดในการสร้ างและการนาไปใช้ ดงั นี ้
1.1 ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ในการสร้ างโปรแกรมจึงจาเป็ นต้ องศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ร่ ว มกับ ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จัย ระยะที่ 1 เพื่ อ ให้ ได้ โปรแกรมที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุด และ
สอดคล้ องกับบริ บทของผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจัยได้ ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมากาหนดตัว
แปรที่ต้องการพัฒนา ได้ แก่ 1) ตัวแปรความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก โดยผู้วิจัยได้ ประยุกต์
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ของบลูม (Bloom's Taxonomy) (Bloom, 1956) 2) ตัวแปรการรับรู้ ของบุคคล
ได้ แก่ การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้ อุปสรรคในการป้องกันโรค
มื อ เท้ า และปาก ประยุก ต์ จ ากแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ด้ านสุข ภาพ (Health Belief Model)
(Rosenstock et al., 1988) และ 3) ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือ
เท้ า และปาก โดยผู้วิ จัย ประยุก ต์ ใช้ แ นวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
(Bandura, 1986) มาเป็ นหลักในการกาหนดกิจกรรมของโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิต
ที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทัง้ ได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning) เป็ นกระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมในโปรแกรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก สามารถประมวลแนวคิด ทฤษฎี ที่นามาประยุกต์ใช้
ปรับ เปลี่ ย นคุณ ลัก ษณะทางจิ ต และพฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ ก
โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) แนวคิดที่ใช้ กาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ทางจิ ตและพฤติ ก รรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากในโปรแกรม และ 2) แนวคิด ที่ ใช้ ในการ
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ขับเคลื่อนขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูดูแลเด็กเกิดการมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ อง
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) แนวคิดที่ใช้ กาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมในโปรแกรม
1.1) แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม ความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคมื อ เท้ าและปาก โดยมี
กิจกรรมประกอบด้ วย การบรรยายให้ ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การสาธิตการคัดกรองโรคมือ
เท้ าและปาก และการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การฝึ กการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก และการล้ างมือ
7 ขัน้ ตอน ฝึ ก การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปาก สถานการณ์ สมมติ กรณี ศึ ก ษา
การอภิปราย และการเล่นเกม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กสามารถจดจา มีความเข้ าใจ และสามารถนาไปใช้
ได้ ในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุ การติดต่อ อาการ การรักษา และการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
แนวคิดที่ 1 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรทางจิต ด้ านการรู้คิด คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ
เท้ าและปาก
1.2) แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งของการสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
(Bandura, 1986) เพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็กมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปาก โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ที่ได้ รับ ตลอดจนการได้ ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนันๆ
้ เพื่อความมัน่ ใจในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงประยุกต์แนวคิด
การรับรู้ ความสามารถของตนเองประกอบในโปรแกรม โดยใช้ รูปแบบกิจกรรมข้ างต้ นปรับให้ มี
ความเหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ 1) กิจกรรมสร้ างประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็ จ
ประกอบด้ วย การสาธิตและการฝึ กปฏิบตั ิการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
การทาความสะอาดอุปกรณ์ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก 2) กิจกรรมการใช้ ตวั แบบ ประกอบด้ วย ใช้ ตวั แบบจากผู้ดแู ลเด็กที่มีการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปากที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และการใช้ ตัว แบบจากสื่ อ เช่ น
คลิปวีดีโอ ป้ายไวนิลการล้ างมือ แผ่นพับ คูม่ ือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และ 3) กิจกรรมการ
ใช้ ค าพูด ชัก จูง ประกอบด้ ว ย การพูด ให้ ก าลังใจ รวมทัง้ การให้ ค าแนะน าและค าปรึ กษาจาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาเภอ

100
แนวคิ ด ที่ 2 ถู ก น ามาใช้ ในการพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต และพฤติ ก รรม คื อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก
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1.3) แนวคิ ด การสร้ างการรั บ รู้ ตามแบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ
(Rosenstock et al., 1988) โดยมีกิจกรรมการสร้ างการรับรู้ ดังนี ้
1.3.1) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากใน
โปรแกรมปรับพฤติกรรม ประกอบด้ วย 1) กิ จกรรมบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมื อเท้ าและปาก
เนือ้ หาเกี่ยวกับอันตรายจากโรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมการอภิปรายจากกรณี ตวั อย่างเพื่อ
ประเมินผลกระทบจากการเกิดโรคมือเท้ าและปาก 3) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ ความรุ นแรงของโรค
มือเท้ าและปาก ผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดีโอข่าว คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก แผ่นพับ และ
4) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านการเล่นเกม
1.3.2) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ า
และปาก ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก เนื ้อหาเกี่ยวกับการ
ระบาดและปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิด โรคมือเท้ าและปาก 2) กิจกรรมการอภิปรายจากกรณีตวั อย่าง
เพื่อประเมินปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก 3) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ ความรุ นแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก ผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดี โอข่าว คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก แผ่นพับ
และ 4) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านการเล่นเกม
1.3.3) กิจกรรมการสร้ างการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากในโปรแกรมปรับพฤติกรรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมบรรยายให้ ความรู้ การปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากอย่างถูก ต้ อ ง 2) กิ จกรรมการสาธิ ต และการฝึ กปฏิ บัติ ที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับการคัดกรองโรค การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
และการดูแลความสะอาด 3) กิจกรรมการ
อภิปรายจากกรณีตวั อย่างถึงผลดีและผลเสียของการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปาก 4) กิจกรรมสร้ างการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิป
วีดีโอการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
คลิปวีดีโอศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
แผ่นพับ และ 5) กิจกรรมกลุ่มร่ วมกันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1.3.4) กิจกรรมลดการรับรู้ตอ่ อุปสรรคของการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากในโปรแกรมปรับพฤติกรรม ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมการอภิปรายเพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็กร่ วมกัน

101
ค้ นหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก พร้ อมหาแนวทางการ
แก้ ไข และ 2) กิจกรรมการให้ คาแนะนาและแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
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แนวคิดที่ 3 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาคุณลักษณะทางจิต คือ การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ า และปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการ
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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2) แนวคิดที่ใช้ ในการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็ก
เกิดการมีสว่ นร่วม
2.1) แ น ว คิ ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม (ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต
กระทรวงสาธารณสุข, 2543) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้
ผู้เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพและมี การพัฒ นาการเรี ยนรู้ อย่างสูงสุดซึ่งประกอบด้ วย
หลักการเรี ยนรู้ พืน้ ฐาน 2 ประการ ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ (experience learning)
โดยแต่ละกิจกรรมจะใช้ กระบวนการการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ ซงึ่ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขัน้ การจัด ประสบการณ์ (experience) ขัน้ การสะท้ อ นความคิ ด และอภิ ป ราย (reflection and
discussion) ขันความเข้
้
าใจและเกิดความคิดรวบยอด (understanding and conceptualization)
และขันการทดลองหรื
้
อการประยุกต์แนวคิด (experiment) 2) กระบวนการกลุม่ (Group process)
เพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์ กันมากขึ ้นและเป็ นการช่วยขยายความรู้ จากการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
โดยมีกิจกรรม ได้ แก่ การบรรยาย การเล่ นเกม การอภิปรายกลุ่ม กรณี ตวั อย่าง บทบาทสมมติ
สถานการณ์จาลอง การสาธิต และการฝึ กปฏิบตั ิ
แนวคิดที่ 4 เป็ นแนวคิดที่ใช้ ในการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้
กลุม่ ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
2.2) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เกมประกอบการเรี ยนรู้ (อรรถพร จินดามณี ,
2548) โดยประเภทของเกมที่ น ามาใช้ ในโปรแกรม ได้ แก่ เกมละลายพฤติ ก รรม และเกมเพื่ อ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้

102
แนวคิดที่ 5 เป็ นแนวคิดที่สอดแทรกในขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
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1.2 ขันตอนที
้
่ 2 สร้ างกิจกรรมในโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในการสร้ างโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในครัง้ นี ้ ได้ นาเอาแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น
มาเป็ นแนวทางสร้ างโปรแกรมมีทงสิ
ั ้ ้น 7 กิจกรรม ใช้ เวลา 18 ชัว่ โมง (จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชัว่ โมง)
ทังนี
้ ้ โปรแกรมฉบับสมบูรณ์จะปรากฏในภาคผนวก และมีโครงสร้ างของโปรแกรมดังตาราง 6

103
ตาราง 6 แสดงวัตถุประสงค์ แนวคิด และเทคนิคในโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าปากของผู้ดแู ลเด็ก
ชื่อกิจกรรม
มารู้จกั ...โรคมือ
เท้ าและปาก

วัตถุประสงค์
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เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับโรคมือเท้ า
และปาก

แนวคิดที่ใช้
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- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ า
และปาก
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
รู้ไหมว่า...มันเสีย่ ง เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
กิจกรรมเกิดการรับรู้ - การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
โอกาสเสี่ยงต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
เกิดโรคมือเท้ าและ
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ า
ปากเพิ่มขึ ้น
และปาก
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
รุนแรงจริ งนะ...
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
โรคมือเท้ าและ
กิจกรรมเกิดการรับรู้ - การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปาก
โอกาสเสี่ยงต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
เกิดโรคมือเท้ าและ
- การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ปากเพิ่มขึ ้น
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
รู้ผลดีพร้ อมก้ าว
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
ผ่านอุปสรรค
กิจกรรมมีการรับรู้ถึง - การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ประโยชน์ของการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ป้องกันโรคมือเท้ า
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก และช่วยลด และปาก
การรับรู้อปุ สรรคต่อ - การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
การป้องกันโรคมือเท้ า ปาก
และปาก

เทคนิค
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- แผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
- การใช้ เกม

- การบรรยาย
- การระดมสมอง
- กรณีศกึ ษา
- การอภิปราย
- การใช้ เกม

- การอภิปราย
- การระดมสมอง
- การใช้ เกม

- สถานการณ์
สมมติ
- การอภิปราย
- การใช้ เกม
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ตาราง 6 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

แนวคิดที่ใช้

คัดกรองโรค...คัด
กรองมือเท้ าและ
ปาก

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
สามารถปฏิบตั ิการ
คัดกรองโรคมือเท้ า
และปากได้ อย่าง
ถูกต้ อง

มามะ...มาล้ างมือ

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
สามารถปฏิบตั ิการ
ล้ างมือ 7 ขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง

สะอาดหรื อยังนะ

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
สามารถทาความ
สะอาดอุปกรณ์
ภายในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กได้ อย่าง
ถูกต้ อง

- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
- การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
- การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
- ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก
- การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
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ชื่อกิจกรรม

เทคนิค
- การแสดง
บทบาทสมมติ
- การอภิปราย
- การสาธิต
- การฝึ กปฏิบตั ิ
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- การแสดง
บทบาทสมมติ
- การอภิปราย
- การสาธิต
- การฝึ กปฏิบตั ิ

- การอภิปราย
- การสาธิต
- การฝึ กปฏิบตั ิ

นอกจากนีเ้ ครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองยังประกอบไปด้ วยวิทยากร สื่อการสอน
และอุปกรณ์อื่น ซึง่ ประกอบด้ วย คูม่ ือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก อุปกรณ์เล่นเกมประกอบการ
บรรยายและกิจกรรมกลุม่ อุปกรณ์ประเภทสื่อการสอน ได้ แก่ โปสเตอร์ ล้างมือ สไลด์ แผ่นพับ และ
ของที่ระลึก
1.3 ขันตอนที
้
่ 3 การปรับปรุงคุณภาพเครื่ องมือ
หลังจากสร้ างโปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิ ตที่ มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประกอบด้ วย เนื ้อหาของกิจกรรม
วิธีดาเนินกิจกรรม และการประเมิน ผู้วิจัยนาโปรแกรมที่ สร้ างขึน้ ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญ ญา

105
นิพนธ์ ตรวจสอบพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข จากนัน้ นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
เนื ้อหา โครงสร้ าง แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้ รูปแบบ และความเหมาะสมของกิจกรรม หลังจากนัน้
นาโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และนาไปทดลองใช้ กบั ผู้ดแู ล
เด็กที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อทาการประเมินความเหมาะสมด้ าน
เนื ้อหา ความยากง่ายของการใช้ ภาษา ลาดับขันของกิ
้
จกรรม ความชัดเจน และความเข้ าใจในแต่
ละกิจกรรม แล้ วจึงนาโปรแกรมดังกล่าวมาแก้ ไขปรับปรุงก่อนนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
3052046736
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ตัวแปรตามใน
การวิจัย ระยะที่ 2 มี 7 ตัวแปร โดยมี รายละเอียดในการสร้ างและการหาคุณ ภาพเครื่ องมื อวัด
ดังต่อไปนี ้
2.1 ข้ อมูลทั่วไป
เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่ม จานวน 7 ข้ อ สอบถามในเรื่ อง
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน ประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
และจานวนเด็กที่รับผิดชอบในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัวอย่ าง ข้ อมูลทั่วไป
(0) เพศ
□ หญิง
□ ชาย
(00) อายุ ........................ ปี
2.2 แบบวัดพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั สร้ างขึน้ จากนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการร่ วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (กชกร เป็ นแผ่น, 2552; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; สิวารี ย์
พิมพ์ประเสริ ฐ, 2553; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) โดยพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปาก ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรักษาอนามัยส่วนบุคคล ด้ านการรักษาอนามัยของเด็ก
และด้ านการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม ผู้ วิจัยได้ สร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่ละข้ อเป็ นมาตราประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ เป็ นประจา (4 คะแนน) ถึง ไม่เคยปฏิบตั ิ
เลย (1 คะแนน) เป็ น ข้ อค าถามเชิ งบวกทัง้ หมด จานวน 25 ข้ อ มี พิ สัยของคะแนนอยู่ระหว่าง
25-100 คะแนน แบบวัด มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง .21 - .75 มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .92 (รายละเอี ย ดในภาคผนวก) การแปลผล ผู้ที่ ได้
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คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตา่
กว่า ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
ประจา

ระดับการปฏิบตั ิ
บางครั ง้ นานๆ ครั ง้ ไม่ เคยปฏิบัติ
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การรักษาอนามัยส่วนบุคคล
(0) ฉันล้ างมือฟอกสบูก่ ่อนรับประทานอาหาร
การรักษาอนามัยของเด็ก
(0) ฉันดูแลไม่ให้ เด็กอมของเล่นต่อกัน
การรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
(0) ฉันล้ างและทาความสะอาดภาชนะใส่อาหารของเด็ก
เช่น จาน ชาม ช้ อน ด้ วยน ้ายาล้ างจานหลังใช้ เสร็จ

2.3 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัด ความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคมื อ เท้ าและปาก ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ น้ จากนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบตั ิการร่ วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558;
รั ต ติ ญ า เจริ ญ โชคพาณิ ช ย์ , 2555; อัจ จิ ม า ชนะกุล , 2558; อุด มลัก ษณ์ เพี ย รสุข เวช, 2556)
โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้ เลือกตอบ
ถูก-ผิด แต่ละข้ อมีคะแนนเท่ากับ 1 สาหรับข้ อถูก และมีคะแนนเท่ากับ 0 สาหรับข้ อผิด จานวน
13 ข้ อ มีพิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-13 คะแนน แบบวัดมีคา่ ความยากง่าย .67 - .81 ค่าอานาจ
จ าแนกอยู่ระหว่ า ง .45 - .83 และค่ า ความเชื่ อ มั่น (KR-20) ของแบบวัด ทั ง้ ฉบับ เท่ า กับ 0.90
(รายละเอียดในภาคผนวก) การแปลผล ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรค
มือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า ตัวอย่างแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ตัวอย่างแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
(0) โรคมือเท้ าและปาก เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย
(00) อาการของโรคมือเท้ าและปาก คือ มีไข้ มีตมุ่ ขึ ้นที่มือ หรือเท้ า หรื อปาก และมีแผลในช่องปาก
(000) โรคมือเท้ าและปาก ป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน

ถูก

ผิด
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2.4 แบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการป้ องกันโรคมือเท้ า
และปาก
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แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั
สร้ างขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง (Thi Nga et al., 2016; จันทราวดี
พรมโสภณ และ สมคิด ปราบภัย, 2560; ดาว เวียงคา และคณะ, 2560; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555)
โดยวัดการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ด้ านการรักษาอนามัยของเด็ก และด้ านการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
ผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง แต่ละข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งที่ สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่ สุด (6 คะแนน) โดยเป็ น ข้ อคาถามเชิ งบวก
ทังหมด
้
จานวน 20 ข้ อ มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20-120 คะแนน แบบวัดมีคา่ อานาจจาแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง .20 - .77 และมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ .99
(รายละเอี ย ดในภาคผนวก) การแปลผล ผู้ ที่ ไ ด้ คะแนนสู ง กว่ า แสดงว่ า เป็ นผู้ ที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า ดังแสดง
ในตาราง 9
ตาราง 9 ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
จริง
ที่สุด
(0) ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถล้ างมือฟอกสบูท่ กุ ครัง้ ก่อน
รับประทานอาหาร
(00) ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถฝึ กให้ เด็กล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ได้ อย่างถูกต้ อง
(000) ถึงแม้ ฉนั จะเหนื่อยเพียงใด ฉันสามารถทาความ
สะอาดพื ้นห้ องด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคได้ วนั ละ 2 ครัง้ (เช้ า
และเย็น)

จริง

ระดับความคิดเห็น
ค่ อน
ค่ อน ไม่ จริง ไม่ จริง
ข้ าง ข้ างไม่
ที่สุด
จริง
จริง
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2.5 แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัดการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจาก
นิยามเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558;
อุดมลัก ษณ์ เพี ยรสุขเวช, 2556) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ ล ะข้ อเป็ นมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 6 ระดั บ ตัง้ แต่ ไม่ จ ริ ง ที่ สุ ด (1 คะแนน) ถึ ง จริ ง ที่ สุ ด
(6 คะแนน) โดยข้ อคาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 จานวน
13 ข้ อ มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 13-78 คะแนน แบบวัดมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.61 - .94 และมี ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .96 (รายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก) การแปลผล ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรค
มือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรค
มือเท้ าและปาก ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อน
ค่ อน ไม่ ไม่ จริง
ข้ างจริง ข้ างไม่ จริง ที่สุด
จริง

(0) เด็กเล็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 5 ปี มีโอกาสเสี่ยงติดเชื ้อโรคมือ
เท้ าและปากมากกว่าเด็กโต
(00) เด็กที่ชอบอมของเล่นมีโอกาสเสี่ยงเป็ นโรคมือเท้ าและ
ปากมากกว่าเด็กที่ไม่อมของเล่น

2.6 แบบวัดการรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจากนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการร่วมกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อุดมลักษณ์
เพียรสุขเวช, 2556) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง แต่ละข้ อเป็ น
มาตราส่วนประเมินค่ า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สุด (6 คะแนน) โดยข้ อ
คาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 จานวน 12 ข้ อ มี พิสัยของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน แบบวัดมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .41 - .87 และมี
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ .89 (รายละเอียดในภาคผนวก) การแปล
ผล ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่

109
ได้ คะแนนต่ากว่า ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก ดังแสดงในตาราง
11
ตาราง 11 ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
3052046736

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อน
ค่ อน
ไม่
ข้ างจริง ข้ างไม่ จริง
จริง

ไม่ จริง
ที่สุด
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(0) โรคมือเท้ าและปากทาให้ เด็กเสียชีวิตทุกคน
(00) เมื่อบุตรหลานป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ปกครองต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาจานวนมาก

2.7 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ ในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัดการรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจาก
นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารร่ ว มกั บ งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (จารุ ว รรณ สนองญาติ และคณะ, 2559;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริบทของกลุม่ ตัวอย่าง แต่ละ
ข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่ สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่ สุด (6 คะแนน)
โดยข้ อคาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 จานวน 10 ข้ อ มีพิสยั
ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 10-60 คะแนน แบบวัดมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .33 - .91 และ
มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .93 (รายละเอี ย ดในภาคผนวก)
การแปลผล ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า ตัวอย่างตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก ดังแสดงในตาราง 12

110
ตาราง 12 ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อน ค่ อน
ไม่
ข้ าง ข้ างไม่ จริง
จริง
จริง

ไม่ จริง
ที่สุด
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(0) ผู้ดแู ลเด็กควรดูแลให้ เด็กล้ างมือฟอกสบูท่ กุ ครัง้ ก่อน
รับประทานอาหาร จะช่วยป้องกันการได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ า
และปาก เข้ าสูร่ ่างกายทางปากได้
(00) การทาความสะอาดของเล่นที่เปื อ้ นสิ่งสกปรก เช่น
น ้ามูก น ้าลาย ต้ องทาทุกวัน จะช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้

2.8 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
แบบวัดการรับรู้ อุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นจาก
นิยามเชิงปฏิบัติการร่ วมกับ งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง (อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) โดยสร้ างข้ อ
คาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของกลุม่ ตัวอย่าง แต่ละข้ อเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้
ไม่จริ งที่ สุด (1 คะแนน) ถึง จริ งที่ สุด (6 คะแนน) โดยข้ อคาถามเชิงบวกให้ คะแนน 1-6 และข้ อ
คาถามเชิงลบให้ คะแนน 6-1 จานวน 12 ข้ อ มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน แบบวัด
มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .62 - .97 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทัง้
ฉบับ เท่ากับ .98 (รายละเอียดในภาคผนวก) การแปลผล ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
การรับรู้ อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า ตัวอย่างแบบวัด
การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อคาถาม
จริง
ที่สุด
(0) การตรวจคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ในตอนเช้ า
ก่อนนาเด็กเข้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นวิธีที่ทาได้ ยาก
(00) การล้ างห้ องน ้าห้ องส้ วมทุกวัน เป็ นสิง่ ที่น่ารังเกียจ

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อน
ค่ อน
ไม่
ข้ างจริง ข้ างไม่ จริง
จริง

ไม่ จริง
ที่สุด
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1.1 ผู้วิ จัย น าโปรแกรมการส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5
คน (ภาคผนวก ก) เป็ น ผู้ตรวจสอบและพิ จารณาความถูกต้ องของความสอดคล้ องทัง้ ในด้ าน
เนือ้ หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ และการประเมินผล ซึ่งมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง .80 - 1.00 หลังจากนัน้ ผู้วิจยั นาโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทาง
จิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ ว ไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 ผู้วิ จัย น าโปรแกรมการส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้ดแู ลเด็กที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองจริ ง และมีความใกล้ เคียงกับกลุม่
ตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับลาดับขันตอน
้
ระยะเวลา เนื ้อหา
ของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดูแ ลเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ตลอดจนเพื่ อ หาข้ อ บกพ ร่ อ งที่ เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งการทดลอง
และปรับแก้ ไขโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนนาไปใช้ จริ ง และเริ่ มดาเนินการทดลองใช้ โปรแกรม
การส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1.3 ผู้วิ จัย น าโปรแกรมการส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการ
ป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็กมาปรับปรุ งแก้ ไขก่อนนาไปใช้
ทดลอง โดยผู้ดแู ลเด็กได้ สะท้ อนความคิดเห็นในเชิงบวกต่อโปรแกรมฯ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมทาให้
ได้ รั บ ความรู้ และสนุ ก สนาน ได้ เข้ าใจตนเองและผู้ อื่ น มากขึ น้ สามารถน าไปใช้ ได้ จริ ง ใน
ชี วิตประจาวัน ในการดูแลเด็ก วิท ยากรมี ความรู้ และเป็ น กัน เอง และควรน ากิ จกรรมแบบนี ไ้ ป
เผยแพร่ต่อไปเพราะมีประโยชน์มากต่อการทางานของผู้ดแู ลเด็ก ส่วนการสะท้ อนในแง่ให้ เกิดการ
พัฒ นาและการปรั บ ปรุ งให้ ดียิ่ งขึน้ ได้ แก่ ควรมี กิจ กรรมสัน ทนาการ เช่น เกมส์ การร้ องเพลง
สอดแทรกเป็ นระยะเพื่อไม่ให้ ง่วงนอน และควรเพิ่มขนาดตัวอักษรในใบงานให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้นอีก
เพราะผู้ดแู ลเด็กส่วนใหญ่อายุมาก การมองเห็นไม่ชดั เจน และเพิ่มรูปภาพที่เป็ นสีและขนาดใหญ่ๆ
จะทาให้ เข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น
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2. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละตัวแปร นามาสร้ างเป็ น
นิยามปฏิบตั ิการของแต่ละตัวแปร และนาไปสูก่ ารสร้ างข้ อคาถามเพื่อใช้ วดั ตัวแปรดังกล่าว
2.2 การตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content validity) ผู้วิจยั นาแบบวัดให้
ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น (ภาคผนวก) เป็ นผู้ ตรวจสอบการใช้ ภาษ า ความถู ก ต้ อง
ความครอบคลุมของข้ อคาถาม ตามนิยามปฏิบตั ิการของแต่ละตัวแปร หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาแล้ ว และให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมทังแนวทางการปรั
้
บแก้ ข้อ
คาถามให้ มีความสมบูรณ์ตรงตามนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรมากยิ่งขึ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จึงนา
แบบวัดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้ วคัดเลือก
ข้ อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรื อมากกว่า .50 (อรพินทร์ ชูชม, 2545) โดยพบว่าแบบวัดที่ใช้ ใน
การศึกษามีค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 - 1.00 และทาการรวบรวมประเด็นข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
แนวการปรับแก้ จากผู้เชี่ยวชาญ มาทาการปรับแก้ ข้อคาถามของแต่ละแบบวัดให้ มีความสมบูรณ์
2.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับผู้ดูแลเด็กที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพ ดังนี ้
1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก วิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่ายโดยหาสัดส่วนระหว่างจานวนผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้ อกับจานวนผู้ตอบทังหมด
้
(ค่าความยาก
ง่าย .2 - .8 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อ .2 - 1.0) และหาค่าความเชื่อมัน่ แบบทดสอบโดยวิธีการ
ของ คูเดอร์ ริชาร์ ดสัน จากสูตร KR-20 (ภาคผนวก)
2) แบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมื อเท้ าและ
ปาก แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้
อุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ทาการหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยการหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถามรายข้ อกับคะแนน
รวมของแบบวัดแต่ละด้ าน โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั โดยจะเลือกเฉพาะที่มี
ความสัมพัน ธ์ กับ คะแนนรวมเป็ น บวกและมี ค่าตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป มาใช้ เป็ น ข้ อคาถาม แสดงว่า
แบบสอบถามนี ส้ ามารถจาแนกแยกแยะหรื อจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น กลุ่มๆ ได้ (Ebel, 1972)
และหาค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้ องภายในของแบบวัดโดยหาค่าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟ่ า
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(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดที่ ยอมรับได้ ต้องมีค่าตัง้ แต่ .70
ขึ ้นไป (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2547) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
1. ระยะเตรี ยมการก่อนการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน
1.1 ผู้ วิ จัย ท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานและขอความร่ วมมือจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม ที่
เลื อ กไว้ เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการท าวิ จัย และขอใช้ ส ถานที่ รวมทั ง้
ดาเนินการเพื่อขออนุญาตทาวิจยั ในมนุษย์
1.2 ติ ด ต่อประสานงานกับ เจ้ าหน้ าสาธารณสุขอาเภอแกด าและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียด ขันตอนในการท
้
าการวิจยั และขอความร่วมมือในการ
ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.3 ผู้วิจยั ร่วมกับเจ้ าหน้ าสาธารณสุขอาเภอแกดา คัดเลือกผู้ดแู ลเด็กตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ เพื่อเป็ นกลุม่ ตัวอย่างตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
1.4 จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการวิจยั
1.5 ชี ้แจงการเข้ าร่วมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างและขันตอนในการศึ
้
กษาวิจยั ในครัง้ นี ้
2. ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
2.1 ระยะเก็ บ ข้ อมูลพื น้ ฐาน เป็ น ระยะที่ ผ้ ูวิจัยเก็ บข้ อมูลตัวแปรตามของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งดาเนินการก่อนการใช้ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ กในศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก ตัวแปรตามในระยะนี ้ ได้ แก่
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบัติเพื่อป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ อุปสรรคต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก โดยระยะนี ้ผู้วิจยั เก็บ
ข้ อมูลทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมจัดเป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) ใช้ ระยะเวลา 1
เดือน
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2.2 ระยะเวลาดาเนินการทดลอง เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กในกลุม่ ทดลองใช้
โปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นระยะเวลา 3 วันๆ ละ 6 ชัว่ โมง เป็ นเวลารวม 18 ชัว่ โมง ผู้วิจยั
ทาการวัดตัวแปรตามครัง้ ที่ 2 ทันทีเมื่อสิ ้นสุดโปรแกรม โดยตัวแปรตามทัง้ 7 ตัวแปร เช่นเดียวกับ
ระยะก่อนการทดลอง โดยเก็บ ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็ นคะแนนในระยะหลังการ
ทดลองเสร็ จสิ ้นทันที (Post-test) ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน ทังนี
้ ้แบบวัดตัวแปรตามทัง้ 7 ตัวแปร มีการ
สลับข้ อคาถามเพื่อป้องกันกลุม่ ตัวอย่างจดจาข้ อคาถามได้
2.3 ระยะติดตามผล เป็ นระยะที่ให้ กลุ่มตัวอย่างยุติการใช้ โปรแกรมการทดลอง
และทาการวัดข้ อมูลตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา โดยวัดภายหลังจากยุติการใช้ โปรแกรมทดลอง
แล้ วเป็ น เวลา 4 สัป ดาห์ โดยเก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณจากแบบสอบถามวัด ซ า้ ตัวแปรตามทัง้ 7
ตัวแปร เช่นเดียวกับระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ ้นทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็ นคะแนนใน
ระยะติ ด ตามผล (Follow up) ทัง้ นี แ้ บบวัด ตัวแปรตามทัง้ 7 ตัวแปร มี ก ารสลับ ข้ อ ค าถามเพื่ อ
ป้องกันกลุ่มตัวอย่างจดจาข้ อคาถามได้ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มทดลอง เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมการ
ส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากของผู้ดูแ ลเด็ ก
โดยสามารถสรุ ปขันตอนการด
้
าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2
ดังภาพประกอบ 8
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เก็บข้ อมูลระยะก่ อนการทดลองทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
5. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าปาก
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าปาก
6. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าปาก
3. ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าปาก
7. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าปาก
4. การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันโรคมือเท้ าปาก 8. การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าปาก

ได้ รับโปรแกรมฯ

ได้ รับการอบรมปกติจากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข

เก็บข้ อมูลระยะหลังการทดลองเสร็จสิน้
เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถามวัดซ ้าตัวแปรทัง้ 7 ตัวแปร เช่นเดียวกับระยะก่อนการทดลองทังกลุ
้ ม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม
เก็บข้ อมูลระยะติดตามผล
1. เก็บข้ อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวัดซ ้าตัวแปรทัง้ 7 ตัวแปร เช่นเดียวกับระยะหลังการทดลองเสร็จ
สิ ้นทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่ (Focus group) ในกลุม่ ทดลอง

ภาพประกอบ 8 ขันตอนการด
้
าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2
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การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติบรรยาย เพื่อให้ ทราบ
ถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิ เคราะห์ ผ ลของการใช้ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ
พฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อเท้ า และปาก ผู้วิจัย ท าการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ อุปสรรคต่อการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ทั ง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้ วยสถิติ
Wilcoxon Signed Rank Test และ Mann-Whitney U Test
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูร่วมวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการขอและได้ รับรองการทาวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตามใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC-278/59 ซึ่งผู้ร่วมวิจยั มีความสมัครใจ
และเซ็น ยิ น ยอมเข้ าร่ ว มโปรแกรม ทัง้ นี ้ ผู้เข้ าร่ วมวิจัย จะได้ รับ การชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ อธิ บ าย
ขันตอนการ
้
ศึกษา ประโยชน์ ที่จะได้ รับ การนาผลการวิจัยไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดกับผู้อื่น
สามารถออกจากการวิจยั ได้ ทกุ เมื่อ และการปฏิเสธการเข้ าร่วม การวิจยั ไม่มีผลต่อสิทธิหรื อบริการ
ข้ อมูลทุกอย่างที่ได้ จากวิจยั จะเก็บเป็ นความลับ และนาเสนอเป็ นภาพรวม และเป็ นไปตามความ
จริ ง โครงการวิ จัย ส าหรั บ กลุ่ม ควบคุม ภายหลัง เสร็ จ สิ น้ การทดลองจะได้ รั บ การอบรมจาก
แผนพัฒ นาความรู้ ของส านัก งานสาธารณสุขตามปกติ และได้ รับ เอกสาร แผ่น พับ และคู่มื อ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้ า
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ระยะ จาแนกตาม
วิธีวิทยาการวิจยั ที่ ใช้ ซึ่งเป็ นแนวทางการนาเสนอผลการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ การวิจยั แบบผสาน
วิธี แบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Design) ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark
(2011) แบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ เริ่ มต้ นด้ วยการวิจยั ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพตามด้ วย
วิธีการเชิงปริมาณ มีลาดับการนาเสนอดังนี ้
ตอนที่ 1 จิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็ก
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ตอนที่ 1 จิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็ก
ในส่วนนี ้เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อตอบจุดมุง่ หมายการวิจยั ข้ อที่ 1 คือ
เพื่อศึกษาจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ล
เด็ก ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมวิจยั 2) จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก 3) บริบท
ทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และ 4) การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก มีรายละเอียดดังนี ้

118
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 1 มีข้อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมวิจยั สรุปได้ ดังตาราง 14
ตาราง 14 แสดงรายละเอียดข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ร่วมวิจยั
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ลาดับ

ชื่อ
(นามสมมติ)

เพศ

อายุ
(ปี )

1
2
3
4
5
6
7

ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 1
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 2
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 3
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 4
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 5
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 6
ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 7

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

49
44
52
49
52
42
58

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

รายได้
(บาท/เดือน)
20,720
20,000
21,000
13,285
22,000
19,510
15,000

ประสบการณ์
การดูแลเด็ก
(ปี )
19
19
22
13
20
16
21

จานวนเด็ก
ที่ดแู ล
(คน)
51
50
16
34
43
21
24

ในการวิจยั ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัยเป็ นผู้ดูแลเด็กจังหวัดมหาสารคาม จานวนทัง้ สิน้ 7 คน
เป็ นเพศหญิงทังหมด
้
ผู้ร่วมวิจยั มีอายุอยู่ระหว่าง 42-58 ปี ส่วนใหญ่พบว่าจบการศึกษาศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี มีเพียงหนึ่งคนที่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ในส่วนเงินเดือนที่ได้ รับในแต่
ละเดือนนัน้ อยู่ระหว่าง 13,285-22,000 บาท ผู้ร่วมวิจัย มี ประสบการณ์ ในการท างานดูแลเด็ ก
ระหว่าง 13-22 ปี และมีจานวนเด็กที่ต้องรับผิดชอบระหว่าง 16-51 คน
ส่ วนที่ 2 จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
จิตลักษณะในทางพฤติกรรมศาสตร์ กาหนดเป็ นลักษณะทางจิตที่ เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
เช่น ความรู้สกึ ความเชื่อ ค่านิยม ในทีนี ้ จิตลักษณะ ประกอบด้ วย ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค ความ
มัน่ ใจในการป้องกันโรค ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค ผลกระทบจากโรค ผลดีจากการป้องกันโรค และ
อุปสรรคจากการป้องกันโรค ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค
ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค หมายถึง การที่ผ้ รู ่ วมวิจยั สะท้ อนในเรื่ องของการมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับโรคมือเท้ าและปากว่ามีสาเหตุจากเชือ้ ไวรัส เด็กสามารถได้ รับเชือ้ โดยการ
สัมผัสกับนา้ มูก นา้ ลาย อุจจาระของผู้ป่วย หรื อไอจามรดกัน และการได้ รับเชือ้ ผ่านการสัมผัส
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สิ่งของที่มีเชื ้อติดอยู่ เช่น ของเล่ น อาหาร น ้าดื่ม มือของผู้ดแู ล และการใช้ สิ่งของร่ วมกัน เมื่อเด็ก
ติดเชื ้อโรคจะมีอาการเริ่ มต้ นคือมีไข้ สงู จากนันจะมี
้
ต่มุ น ้าใสขึ ้นบริ เวณมือเท้ าและปาก บางคนมี
แผลในปากจะทาให้ เด็กเจ็บปากและรับประทานอาหารได้ น้อย สาหรับการดูแลและรักษาจะเป็ น
การรักษาตามอาการ เช่น การกินยาลดไข้ แก้ ปวด การใช้ น ้าเกลือบ้ วนปาก กรณีมีแผลในปากแล้ ว
รับประทานอาหารไม่ได้ จะให้ เด็กดื่มนา้ หวานหรื อไอศกรี มทดแทน ส่วนวิธีการป้องกันโรคจะให้
ความสาคัญในการล้ างมือด้ วยสบู่ การไม่ใช้ ของร่ วมกัน และการรักษาความสะอาดของสถานที่
ดังคากล่าวที่วา่
“โรคนี ้มนั ติ ดต่อกันได้นะคะ ตอนนัน้ คุณหมอเคยบอกว่ามันเกิ ดจากเชื ้อไวรัสนะ
แพร่ กระจายได้ไวมาก คงจะติ ดง่ายๆ เหมือนพวกไข้หวัดนะพีว่ ่า” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“พีค่ ิ ดว่าโรคนี ้เป็ นโรคติ ดต่อกันได้ง่ายมาก บางครั้งเด็กไปเล่นอยู่ดว้ ยกันก็สมั ผัส
น้ ามูก น้ าลายของเด็กคนอื ่นๆ พี ่คิดว่าเชื ้อมันจะปนออกมากับน้ าลายแล้วก็น้ ามูกนะ จากที ่คุณ
หมอเคยมาอบรมให้ฟังนะคะ แค่เด็กเค้าไอจามรดกันหรื อเล่นใกล้กนั กับเด็กทีม่ ีเชือ้ โรคนีก้ ็ติดกันได้
ค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“ค่ะ แต่ต้องว่าจริ งๆ แล้ว ที ่ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กของพี ไ่ ม่เคยมี เด็กป่ วยเป็ นโรคนี ้
เลยนะ เอาตามที ่คุณหมอเค้าบอกไว้มนั ก็จะมี ตวั ร้อน ตุ่มน้ าใสๆ เกิ ดขึ้ นที ่ฝ่ามื อ ฝ่ าเท้า และใน
ปากของเด็กน้อย ตุ่มใสๆ พอมันแตกออก เด็กก็จะแสบ กิ นข้าวกิ นนมไม่ได้” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“เข้าใจว่าการรักษาโรคนี ม้ นั ยังไม่มีการรักษาเลยนะ จากการอบรมและฟังข้อมูล
ในสื ่อต่างๆ อันนี ้คิดว่าคงเป็ นหน้าที ่ของคุณหมอเค้านะ ถ้ามี ไข้ก็คงกิ นได้เฉพาะยาลดไข้ ถ้าเด็ก
กิ นไม่ได้เพราะเจ็บปากก็ให้กินน้าหวานหรื อไอติ มแทน” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
“มันไม่มียาไม่มีวคั ซี นในการป้องกันเหมื อนโรคอี สกุ อี ใสนะ เจ้าหน้าที ่ก็ให้พวกพี ่
ต้องสอนและพาเด็กล้างมื อ 7 ขัน้ ตอน ฝึ กให้เป็ นนิ สยั และพวกพืน้ ห้องน้า ห้องเรี ยน ต้องขยันทา
ความสะอาดเช้าเย็นด้วยน้ ายาฆ่าเชื ้อโรค พวกของใช้พวกแก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว แปรงสี ฟัน จะต้อง
เขี ยนชือ่ เด็กแต่ละคนไว้ไม่ให้ปนกันของใครของมัน” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
ความมั่นใจในการป้ องกันโรค
ความมัน่ ใจในการป้องกันโรค คือ ผู้ร่วมวิจยั มีความมัน่ ใจว่าตนเองนัน้ จะสามารถ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ ในเรื่ องของการรักษาความสะอาดส่วนตัว เช่น การดูแลความสะอาด
ของเล็บ การล้ างมือด้ วยสบูท่ กุ ครัง้ กินอาหารที่ปรุกสุกสะอาด การใช้ ช้อนกลางในการรับประทาน
อาหาร สาหรับการดูแลความสะอาดของเด็ก เช่น การคัดกรองโรค การสอนและพาเด็กล้ างมือด้ วย
สบู่ การดูแลไม่ให้ เด็กอมของเล่น และการดูแลความสะอาดในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก จะมีการทา
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ความสะอาดพื ้นห้ อง ห้ องน ้า ห้ องส้ วม แก้ วน ้า และของเล่นเด็ก ทังนี
้ ผ้ ้ รู ่วมวิจยั มีความมัน่ ใจในการ
ป้องกันโรคเนื่องจากมีประสบการณ์ดแู ลเด็กมาเป็ นระยะเวลานาน ดังคากล่าวที่วา่
“การดูแลความสะอาดของพีเ่ องก็มนั่ ใจเต็ม 10 คะแนน เพราะเราจัดการตนเอง
ได้ไม่ว่าจะเป็ นการล้างมื อด้วยสบู่ การดูแลความสะอาดของร่ างกาย ตัดเล็บให้สนั้ กิ นร้อน ช้อน
กลาง” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“ถ้าในเรื ่องการดูแลความเด็ก พีว่ ่าก็ทาได้ดีนะเลยนะ เราก็จะสอนและพาเด็กล้าง
มื อด้วยสบู่ ดูแลในช่วงเวลาเล่นไม่ให้เด็กอมของเล่น สะอาดของตัวพีเ่ องก็เน้นการล้างมื อด้วยสบู่
ให้สะอาดเพราะเรา กิ นร้อน ช้อนกลาง อะไรพวกนี ้ พีท่ าได้นะค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
“ตอนเช้าที ต่ อ้ งตรวจคัดกรองนีพ้ ีก่ ็มนั่ ใจนะว่าทาได้ดี ทีว่ ่ามัน่ จะเพราะเราทางาน
ตรงนีม้ านานเห็นโรคต่างๆ มาเยอะค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“ส่วนการทาความสะอาดโดยทัว่ ไป เช่น พืน้ ห้อง ห้องน้ า ของเล่น การทาความ
สะอาดของใช้เด็ก พวกพีก่ ็ช่วยเหลือกันทาตามกาลังก็มนั่ ใจว่ามีความสะอาดทีส่ ามารถป้องกันโรค
ได้ค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“การทาความสะอาดโดยทัว่ ไปในศูนย์ฯ จะเป็ นลักษณะการทาทีเ่ ป็ นประจาทุกวัน
คือ มีการกวาดพืน้ การถูพืน้ ห้อง การล้างและทาความสะอาดห้องน้า การทาความสะอาดของเล่น
การทาความสะอาดของใช้เด็ก ด้วยน้ ายาฆ่ าเชื ้ อโรค เราก็ มนั่ ใจว่าเราทาแล้วมี ความสะอาดใน
ระดับที ่สามารถป้องกันโรคได้ค่ะ คิ ดว่าถ้ามี การระบาดของโรคขึ้ น พี ่มนั่ ใจว่าศูนย์ เราสามารถ
ป้องกันได้เต็มที ”่ (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค
ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค คือ ผู้ร่วมวิจยั รับรู้วา่ เด็กมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
จากการที่เชื ้อก่อโรคมีหลายสายพันธุ์ จะทาให้ เด็กป่ วยมีโอกาสเป็ นโรคนี ้ได้ อีกหากได้ รับเชื ้อคนละ
ตัว สภาพอากาศในฤดูฝนที่มีความชื ้นสูงจะทาให้ เชื ้อเจริ ญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ นานกว่าสภาพ
อากาศที่แห้ ง การอยู่ใกล้ ชิดกันในถานที่ที่แออัดจะทาให้ มีโอกาสติดเชื ้อได้ ง่าย สภาพร่างกายและ
ภูมิต้านทานของเด็กมีน้อยกว่าเด็กโตและช่วงวัยนี ้จะชอบเรี ยนรู้ด้วยการนาของเข้ าปากจึงทาให้ มี
โอกาสรับเชื ้อเข้ าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี ้ พฤติกรรมของผู้ดแู ลเด็ก เช่น การกอดจูบ การไม่ล้างมือ
ด้ วยสบูอ่ ย่างสม่าเสมอ จะเพิ่มโอกาสนาเชื ้อโรคไปสูเ่ ด็กได้ ดังคากล่าวที่วา่
“อันนีพ้ ีไ่ ปเจอเด็กทีศ่ ูนย์ฯอีกจังหวัดหนึ่ง เด็กคนเดียวป่ วยเป็ นโรคมือเท้าและปาก
ถึง 2 ครั้ง ก็เลยถามพีๆ่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขว่าทาไมเป็ นได้อีก เค้าบอกว่าเชือ้ โรคมันมีหลายสาย
พันธุ์ แล้วแต่ว่าจะเจอตัวไหน เป็ นแล้วสามารถเป็ นได้อีก” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
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“สังเกตดูแล้วส่วนใหญ่ โรคมันจะมาในช่วงย่างเข้าหน้าฝนนี ้แหละ อากาศชื ้นๆ
แฉะๆ เชือ้ โรคมันชอบ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“คื อเราต้องรู้จกั นะ เพราะโรคนี ้ส่วนใหญ่จะเกิ ดกับเด็กเล็ก ยิ่ งศูนย์ ไหนมี เด็กอยู่
กันจานวนมาก เป็ นกันง่ายมาก ยิ่ งเด็กอยู่รวมกันหลายๆ คน ซึ่ งถ้ามี เด็กมี เชื ้อโรคแต่ไม่มีอาการ
เข้ามาในศูนย์ ฯ มันใช้ระยะเวลาแค่วนั สองวัน เด็กก็ จะติ ดกันสี ่ห้าคนเลยนะ แพร่ กระจายได้ไว
มาก” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“ผูด้ ูแลเด็กที ่ไม่ชอบล้างมื อ ก็อาจจะมี ส่วนทาให้เด็กติ ดเชื ้อได้ เพราะผู้ดูแลเด็ก
ต้องสัมผัสเด็กหลายๆ คน ซึ่งอาจจะไปสัมผัสกับน้ามูก น้าลาย หรื ออุจจาระของเด็กทีม่ ีเชือ้ โรคมื อ
เท้าและปาก อันนีเ้ ราก็ไม่รู้ได้นะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
“จากการสังเกตจะเห็นผูด้ ูแลเด็กที ่ชอบหอมแก้มเด็กที ่เป็ นการแสดงความรักนี ้ก็
เสีย่ งนะเพราะโรคนี ้มนั ติ ดกันทางการสัมผัส กอดจูบ กับเด็กทีป่ ่ วยนะคะ นีเ้ ป็ นมุมมองส่วนตัวนะ”
(ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
“โรคนีจ้ ะเป็ นกันเยอะในเด็กเล็กเพราะภูมิตา้ นทานโรคของเด็กยังไม่ค่อยเยอะ ไม่
เหมือนพวกเด็กโตแล้ว พวกนีภ้ ูมิตา้ นทานมันเยอะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“อย่างแรกนีก้ ็น่าจะเป็ นพฤติ กรรมของเด็กนะ พีม่ องว่าเด็กทีช่ อบหยิ บจับของแล้ว
เอามาอม หรื อเห็นเศษอะไรอยู่บนพื น้ ก็หยิ บใส่ปาก และเด็กที ่ไม่ชอบล้างมื อพวกนี ้เสี ย่ งจะได้รับ
เชือ้ ได้มากกว่าเด็กคนอืน่ ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
ผลกระทบจากโรค
ผลกระทบจากโรค คือ ผู้ร่วมวิจยั ได้ สะท้ อนความคิดเห็นว่าหากเด็กเป็ นโรคมือเท้ า
และปากจะส่งผลกระทบหรื อผลเสีย ในหลายด้ านด้ วยกัน เบื อ้ งต้ น จะส่งผลกระทบต่อตัวเด็ ก
โดยตรงท าให้ สุข ภาพร่ า งกายอ่ อ นแอ เนื่ อ งจากรั บ ประทานอาหารได้ น้ อ ย ไม่ ร่ า เริ ง แจ่ ม ใส
หยุดเรี ยนทาให้ เรี ยนไม่ทนั เพื่อน หากติดเชื ้อที่รุนแรงอาจทาให้ เสียชีวิตได้ ผลต่อผู้ปกครองทาให้
ต้ องหยุดงานมาดูแลเด็ก ขาดรายได้ และมีคา่ ใช้ จ่ายในการรักษา เกิดความเครี ยด และสามารถติด
เชื ้อจากเด็กได้ หากป้องกันไม่ดี ผลต่อผู้ดแู ลเด็กทาให้ ต้องมาทาความสะอาดครัง้ ใหญ่ต้องมีการ
เตรี ยมแผนการสอนใหม่ และถูกตาหนิจากผู้ปกครอง ผลต่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต้ องปิ ดเพื่อทา
ความสะอาด และผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้ องเสียงบประมาณจานวนมากในการทา
ความสะอาดและป้องกันโรค ดังคากล่าวที่วา่
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“สาหรับบางคนทีต่ ิ ดเชื อ้ ทีไ่ ม่รุนแรงก็หายเป็ นปกติ แต่ถา้ เด็กเจอเชื อ้ ที ร่ ุนแรงก็ จะ
ทาให้เสียชีวิตได้นะ ทีไ่ ด้ฟังข่าวมา อันนีก้ ็เป็ นผลจากโรคทีท่ าให้เด็กตายเลย” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
“สภาพจิ ตใจของผูป้ กครองก็แย่ด้วย พ่อแม่ก็เป็ นห่วงสารพัด เวลาลูกป่ วยแต่ละ
ครั้งพ่อแม่ก็เครี ยดตามไปด้วยนะ มันเหนือ่ ยทัง้ กายและใจ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“ในส่วนผูป้ กครองก็ได้รบั ผลกระทบเหมือนกันนะ…และเป็ นภาระทีผ่ ปู้ กครองต้อง
มาดูแลเด็กเมือ่ เจ็บป่ วย…พ่อแม่ตอ้ งหยุดงานมาเฝ้าเด็ก ขาดรายได้” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“ก็ตอ้ งมี ค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้นตามมาทัง้ ค่ารถ ค่ายา ค่าอาหาร เวลาไปหาหมอแต่ละ
ครั้งนะ มันน่าจะประมาณนีค้ ่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“หากมี เด็กป่ วยเยอะ คงต้องปิ ดศูนย์ พวกพีต่ อ้ งทาความสะอาดครั้งใหญ่เลย ไล่
ไปตัง้ แต่พืน้ ห้อง ห้องน้า โต๊ะ เก้าอี ้ ของเล่นเด็กต้องทาความสะอาดทัง้ หมดค่ะ”(ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“พวกพี ่ก็ไม่ใช่จะสบายนะ...การเรี ยนการสอนเด็กก็ ต้องเตรี ยมให้พร้ อมและให้
ทันเวลาทีเ่ หลืออยู่ถา้ มันเกิ ดขึ้นจริ งๆ นะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
“ถ้าพูดถึ งในศูนย์ ฯ นะ ผู้ปกครองอาจจะมองเราอี กแบบเลยนะ จะมี การตาหนิ
ถ้าลูกหลานติ ดโรคมาจากศูนย์ ฯ เพราะเค้าคาดหวังว่าต้องดูแลเด็กเป็ นอย่างดี ต่างคนต่างจิ ตต่าง
ใจนะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“มันก็ คงต้องใช้เงิ นมากนะ ในการซื ้ออุปกรณ์ มาทาความสะอาด ค่าจ้างต่างๆ
ทางเทศบาลหรื อ อบต. ก็ตอ้ งมาช่วยศูนย์ฯ ถ้าไม่มีโรคก็จะได้ประหยัด” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
ผลดีจากการป้ องกันโรค
ผลดีจาการป้องกันโรค คือ ผู้ร่วมวิจยั รับรู้ว่า หากตนเองทากิจกรรม เช่น การคัดกรอง
โรค การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด การใช้ ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร การล้ างมือ
ทุ ก ครั ง้ ก่ อ นรั บ ประทานอาหาร และหลัง เข้ า ห้ องน า้ หลัง สัม ผัส กับ น า้ มูก น า้ ลาย ปั ส สาวะ
หรื ออุจจาระของเด็กป่ วย การกาจัดอุจจาระในส้ วม การแยกและทาความสะอาดของเล่นที่เด็ก
นาเข้ าปาก การทาความสะอาดพื ้นห้ อง ห้ องน ้า ด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้ออย่างสม่าเสมอ รวมทังการจั
้
ด
ห้ องเรี ยนให้ มีอากาศระบายถ่ายเทได้ สะดวก จะช่วยลดปั จจัยเสี่ยงและความรุ นแรงที่จะเกิดจาก
โรคมือเท้ าและปากได้ ดังคากล่าวที่วา่
“ยิ่ ง ในช่ ว งที ่มี ก ารระบาดของโรค ช่ ว งหน้า ฝนค่ ะ พี ่ต้อ งตรวจคัด กรองอย่ า ง
เข้มงวดทุกเช้าเลยนะ ก่ อนจะปล่อยเด็กเข้าไปในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ ก ตรงนี ้พี่ว่าช่วยได้มากนะ
ถ้าเราเจอเด็กทีส่ งสัยจะมีอาการ ก็จะกันไม่ให้ไปแพร่ เชือ้ ให้เด็กคนอืน่ ๆ ได้” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
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“พี ่คิดว่าโรคนี ้สามารถป้องกันได้ เราก็ เน้น ปฏิ บตั ิ ตามสุขบัญ ญัติ 10 ประการ
ซึ่ งพี ม่ องว่ามันเป็ นการป้องกันโรคติ ดต่ออื ่นๆ ได้ด้วยนะ ถ้าเราทาจริ ง ในการดูแลสุขภาพของตัว
เราและเด็กก็ยึดกิ นร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ตัดเล็บให้สนั้ สาหรับการดูแลความสะอาดของสถานที ่
ก็ทาความสะอาดทุกวัน จุดไหนที ่เสีย่ งก็ทาบ่อยขึ้น โรคนี ้อยู่ในอุจจาระได้นานเป็ นเดื อน พีก่ ็ต้อง
จัดการอุจจาระลงส้วมเลยนะ เด็กบางคนวิ่ งไปไม่ทนั อึบนพื น้ ก็ต้องเอานายาฆ่าเชื ้อมาทาความ
สะอาด คือเราไม่รู้ว่ามีเชือ้ อะไรในร่ างกายเด็กก็ตอ้ งให้ปลอดเชือ้ ไว้ก่อน” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
“...โดยเฉพาะของเล่นที ่เด็กบางคนอมจะมี น้าลายติ ดมาด้วย พีจ่ ะแยกออกทันที
ไม่ให้เด็กคนอื ่นมาอมต่อ เราจะแยกออกและนาไปทาความสะอาด มันจะช่วยลดปัจจัยเสี ่ยงใน
การรับเชือ้ เข้าสู่ร่างกายของเด็กค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
“พี ่ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิ สขุ อนามัย เช่น กิ นร้อน ช้อนกลาง ล้างมื อ ทัง้
ของตนเองและการสอนให้เด็กปฏิ บตั ิ ตาม ซึ่ งพฤติ กรรมพวกนี ้มนั ช่วยป้องกันโรคติ ดต่ออื ่นๆ เช่น
โรคหวัด โรคอุจจาระร่ วงได้ดว้ ยค่ะ เน้นทีก่ ารล้างมื อด้วยสบู่เลยค่ะ พวกเชือ้ โรคมันจะติ ดมากับมื อ
ถ้ า มื อ สะอาดก็ จ ะไม่ เป็ นโรค พี ่ จ ะพาเด็ ก ล้ า งมื อ ฟอกสบู่ ทุ ก ครั้ ง โดยเฉพาะก่ อ นกิ นข้ า ว”
(ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
อุปสรรคจากการป้ องกันโรค
อุปสรรคจากการป้องกันโรคคือผู้ร่วมวิจยั รับรู้ว่ามีอปุ สรรคหรื อสิ่งที่คอยขัดขวางการ
ป้องกันโรคมือเท้ าในเรื่ องของการมีบคุ ลากรจานวนน้ อยทาให้ การดูแลเด็กไม่ทวั่ ถึง การดาเนินการ
ของบประมาณเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนในการดาเนินการและมีไม่เพียงพอ และการที่ผ้ ปู กครองไม่เข้ าใจ
การปฏิบตั ิของผู้ดแู ลเด็ก ดังคากล่าวที่วา่
“ปัญหาก็มีบา้ งนะคะ คือผูด้ ูแลเด็กมีนอ้ ย ดูแลเด็กได้ไม่ทวั่ ถึงเท่าทีค่ วร ไม่มีเวลา
ทาได้หมดทุกอย่างนะคะ พวกพี ก่ ็พยายามทาความสะอาดตามที ่เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขของ รพ.
สต. มาแนะนาให้เต็มทีเ่ ลยค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“ก็มีบา้ งนะคะ ก็เป็ นพวกงบประมาณทีไ่ ด้มาใช้ในการดูแลสุขภาพเด็กมันไม่ค่อย
จะพอเท่าไหร่ โดยพาะช่วงรองบประมาณ บ้างครั้งพวกพีก่ ็ต้องเอาเงิ นส่วนตัวหรื อเอาของที ่บ้าน
เช่น สบู่ น้ายาล้างจาน มาใช้ทีศ่ ูนย์ ฯไปก่อนค่ะ คือเราก็สงสารเด็กนะ มือไปเล่นทรายดาๆ ถ้าไม่มี
สบู่ลา้ งมือมันก็ไม่ค่อยสะอาดค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
“โดยช่วงแรกเราก็พยายามคัดกรองเด็ก ปัญหาก็คือผูป้ กครองไม่เข้าใจ มักจะพูด
ว่าไม่ต้องดูหรอก ลูกหลานไม่มีโรคอะไรหรอก อย่างกรณี ที่เราสงสัยว่าเด็กจะเป็ นโรคมื อเท้าและ
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ปาก ถ้าเราไปบอกผูป้ กครองว่าลักษณะอาการทีเ่ ด็กเป็ นมันน่าจะเป็ นโรคมื อเท้าและปาก บางคน
ก็โกรธและต่อว่าผูด้ ูแลเด็กว่าไม่ใช่หมอ ไม่ยอมรับเรา มีประมาณนัน้ ค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
จากข้ อค้ นเกี่ยวกับจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ างต้ น ซึง่ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพจิตลักษณะได้ ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก

125
ส่ วนที่ 3 บริ บททางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ การปฏิบัติเพื่อ ป้ องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
บริ บททางสังคมในทางพฤติกรรมศาสตร์ กาหนดเป็ นสาเหตุภายนอกตัวบุคคลที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรม เช่น สภาพแวดล้ อมทางสังคม วัฒนธรรม นโยบาย เป็ นต้ น ในงานวิจัยนี ้ บริ บททาง
สังคม คือ การรับข่าวเรื่ องโรค และการได้ รับการสนับสนุน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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การรับข่ าวเรื่องโรค
การรับข่าวเรื่ องโรค หมายถึง การที่ผ้ ดู แู ลเด็กได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมือเท้ า
และปาก ผ่านช่องทางที่เป็ นสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และรับข้ อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เช่น แพทย์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ซึ่งจะเน้ นการอบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ ดู ูแล
เด็ก ดังคากล่าวที่วา่
“พี ก่ ็ติดตามข่าวทางโทรทัศน์ เพราะช่วงหนึ่งเห็นข่าวว่ามี เด็กอายุประมาณ 3-4
ขวบ เสียชีวิตจากโรคนีค้ ่ะ และก็รู้จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
นีแ้ หละ มาอบรมให้ความรู้” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“ก็มีดูข่าวทางโทรทัศน์ก็เห็นเจ้าหน้าที ใ่ นกระทรวงก็ออกข่าวเตือนให้เฝ้าระวังโรค
นีแ้ ละเน้นให้เรารักษาความสะอาด อันนี ต้ ามทีค่ ณ
ุ หมอมาอบรมให้ความรู้นะ พีเ่ องก็ยงั ไม่เจอเด็ก
ทีป่ ่ วยจริ งๆ หรอกค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
“ส่วนใหญ่ก็จะติ ดตามข่าวสารเรื ่องโรคมื อเท้าและปาก จากโทรทัศน์และบางครั้ง
ก็ดูในอิ นเทอร์ เน็ตบ้างค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“ก็จะมี ทางเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพมาอบรมให้
ความรู้และแนะนาการดูแลเรื ่องความสะอาด และส่วนหนึ่งก็ดูข่าวจากโทรทัศน์ ค่ะ ยิ่ งในช่วงที ่มี
การระบาดเยอะๆ ข่าวทุกช่องเลยจะต้องมีข่าวเกี ย่ วกับโรคมือเท้าและปาก นอกจากนี ้ พีจ่ าได้จาก
การทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเค้ามาอบรมและดูจากโปสเตอร์ ทีไ่ ด้รบั แจกมาค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
การได้ รับการสนับสนุน
การได้ รับ การสนับ สนุน หมายถึ ง การได้ ค วามร่ ว มมื อ และการช่ วยเหลื อ ในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากในด้ านต่างๆ เพื่อให้ สามารถป้องกันโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การได้ รับกาลังใจ หมายถึง การให้ กาลังใจ และการแสดงความห่วงใย ดังคา
กล่าวที่วา่

126
“พวกพี เ่ ป็ นคนในพื น้ ที ่นี้อยู่แล้ว ผู้บริ หารก็เป็ นคนในพื น้ ที ่เหมื อนกัน เค้าจะ
พูดให้กาลังใจว่าให้ช่วยดูแลเด็กดีๆ ดูแลแบบลูกแบบหลานมันก็จะได้บญ
ุ ท่านก็เห็นใจคอยพูดให้
กาลังใจในการทางานมาโดยตลอด” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“ช่ ว งที ่โรคมื อ เท้า และปากระบาดอย่ า งหนัก มากในพื ้น ที ่ ทางผู้ป กครอง
บางส่วนก็รู้ว่าพวกพีง่ านหนัก เค้าก็บอกว่าสูๆ้ ครับคุณครู มี อะไรให้ช่วยก็ให้บอกมาได้เลย อันนี ก้ ็
ดีใจนะว่าผูป้ กครองก็คอยมาดูแลเราด้วย” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
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2. การได้ รับสิ่งของ หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลืองบประมาณ อุปกรณ์ ใน
การป้องกันโรค สื่อความรู้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ดังคากล่าวที่วา่
“ได้รับ ค่ ะ อัน ดับ แรกเลยคื อเทศบาลค่ ะ ผู้บ ริ ห ารให้ค วามสาคัญ กับ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของสือ่ ซึ่ งมันก็รวมถึง สบู่ น้ายาล้างมื อ น้ายาถู
พืน้ ไม้กวาด ไม้ถูพืน้ …” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลก็สนับสนุนการอบรมให้ความรู้
และข้อมูลเกี ่ยวกับโรคมื อเท้าและปาก และให้สื่อและอุปกรณ์ ในการป้องกันโรค เช่น โปสเตอร์
แผ่นพับ หน้ากากอนามัย” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“บางปี มี กลุ่มผูป้ กครองที ่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ ในการทาความสะอาด บาง
คนก็ซื้อไม้กวาด น้ายาล้างมื อ สบู่ ล้างจาน ผงซักฟอกมาให้เราด้วยนะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
“ได้รับ การช่ ว ยเหลื อ จากเจ้ า หน้า ที ่ส าธารณสุข จากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบล ซึ่ งมาให้ข้อมูลความรู้และวิ ธีการป้องกันโรค มาสอนวิ ธีการทาความสะอาด และยัง
สนับสนุนพวกน้ ายาล้างมื อมาไว้ใช้ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก และก็มีพวกแผ่นพับและโปสเตอร์ ค่ะ ”
(ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
3. การได้ รับข่าวสาร หมายถึง การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคมือเท้ าและปาก ผ่านทางหนังสือจากโรงพยาบาล กลุม่ ไลน์ ดังคากล่าวที่วา่
“ก็ มีแจ้งข่าวสารเกี ่ยวกับโรคมื อเท้าและปาก ถ้ามี หนัง สื อจากโรงพยาบาล
ทางเทศบาลก็จะเรี ยกหัวหน้าไปรับข้อมูลและเอามากระจายข่าวต่อ พวกพีก่ ็จะแจ้งไปที ผ่ ูป้ กครอง
อีกทอดหนึ่ง” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“บางที ก็เป็ นการแจ้งข่าวการระบาดของโรคมื อเท้าและปาก ผ่านไลน์ ที่ทาง
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเค้าตัง้ ไว้ค่ะ ก็จะเป็ นการบอกว่าช่ วงนี ม้ ี การระบาดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ ง
ให้ช่วยกันคัดกรองโรคให้ดีก็” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)

127
จากข้ อค้ นเกี่ยวกับบริ บททางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากข้ างต้ น ซึง่ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพบริบททางสังคมได้ ดงั ภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก

ส่ วนที่ 4 การปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หมายถึง การปฏิบตั ิกิจกรรมของผู้ดูแลเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก ทังนี
้ ้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ สะท้ อน
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ การรักษา
ความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การรักษาอนามัยส่วนบุคคล หมายถึง การปฏิบตั ิกิจกรรมของผู้ดแู ลเด็กเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดของตนเองในเรื่ องของการตรวจสุขภาพประจาปี การล้ างมือด้ วยสบู่ก่อน
รั บ ประทานอาหาร การล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ ห ลัง ล้ า งก้ น การล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ ห ลัง สัม ผัส สิ่ ง สกปรก
การสวมหน้ าอนามัย การสวมถุงมือเมื่อสัมผัสเด็กป่ วย การใช้ ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
การใช้ ผ้าปิ ดปากเวลาไอหรื อจาม และการแยกของใช้ สว่ นตัวออกจากเด็ก ดังคากล่าวที่วา่
“พีม่ องว่าต้องเป็ นคนทีร่ ักษาความสะอาดทีด่ ีเป็ นทุนเดิ มนะ คือต้องรักษาสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรง ออกกาลังกาย ปฏิ บตั ิ ตามหลัก กิ นร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“การดูแลสุขภาพของพี เ่ องก็จะมี การตรวจสุขภาพประจาปี คื อ ทาง อบต.จะให้
ไปตรวจเลื อด ตรวจปัสสาวะ ดูปอด จะได้รู้ว่ามีโรคประจาตัวหรื อโรคติ ดต่ออะไรบ้าง จะได้ปอ้ งกัน
โรคได้” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
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“มาถึ งที ่ศูนย์ ฯ พี ่ต้องล้างมื อก่อนเริ่ มทางาน เพื ่อเรามัน่ ใจว่าสะอาด ไม่ต้องทา
อะไรมากค่ะ ก็เน้นการล้างมื อด้วยน้าสะอาดและฟอกสบู่ให้บ่อยๆ ทาเหมื อนเด็กๆ ทุกขัน้ ตอนเลย
มื อเราจะต้องไปสัมผัสกับตัวเด็ก น้ ามูก น้ าลาย ปัสสาวะ หรื ออุจจาระของเด็กตอนไปล้างก้นให้
เด็กก็ตอ้ งรี บล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“เราเตรี ยมของใช้ส่วนตัวของพีก่ ็แยกไม่ปนกับของเด็ก เราจะไม่ใช้ของร่ วมกับเด็ก
เด็กอาจติ ดเชือ้ โรคจากเราได้ ของใช้ก็จะมีหลักๆ คือ แก้วน้า ผ้าเช็ดมือ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“ถ้าพีไ่ ม่สบายหรื อป่ วยเล็กๆ น้อยๆ ก็จะหาหน้ากากอนามัยมาใส่ปิดปากปิ ดจมูก
ไว้ ถ้าป่ วยหนักก็ตอ้ งหยุดเลยค่ะ กลัวเด็กติ ดจากเรา” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
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2. การรักษาอนามัยของเด็ก หมายถึง การปฏิบตั ิกิจกรรมของผู้ดแู ลเด็กที่ ช่วยและ
ส่งเสริ มให้ เด็กมีสุขอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปากในเรื่ องของการ
ตรวจคัดกรองโรค การใช้ ช้อนตักแบ่งอาหารให้ เด็ก การดูแลให้ เด็กล้ างมือด้ วยสบู่ การดูแลไม่ให้
เด็กอมของเล่น การแยกของใช้ สว่ นตัวของเด็กออกจากกัน การแยกของเล่นที่ปนเปื อ้ นน ้าลายออก
เพื่อทาความสะอาด และการแยกเด็กที่ที่สงสัยป่ วยออกจากเด็กปกติ ดังคากล่าวที่วา่
“คือก็เริ่ มมาที ศ่ ูนย์ เด็กเล็กก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้ว เพือ่ มารอรับเด็กเพราะศูนย์ ของพี ่
ผูป้ กครองจะเป็ นคนมาส่งเอง พีก่ ็จะคอยรับและตรวจดูว่าเด็กแต่ละคนมี อาการผิ ดปกติ ไหม มี ไข้
ตุ่มตามมือตามปาก ไอ หรื อน้ามูกหรื อเปล่า” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 1)
“คือก็เริ่ มมาทีศ่ ูนย์ เด็กเล็กก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้ว ตอนเช้าทีผ่ ูป้ กครองมาส่งเด็ก เรา
ก็ จะตรวจดูเด็กว่ามี อาการผิ ดปกติ หรื อไม่ เราก็ จะตรวจหู ดูปาก ตรวจมื อ เราก็ จะดูว่าเป็ นตุ่ม
ขึ้นมาไหมในปากมีแผลไหม” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“เราก็จะดูว่าเด็กมี ไข้ไหม มีต่มุ มีอะไรไหมทีเ่ ข้าได้กบั โรคมือเท้าและปาก ถ้าสงสัย
เราจะมี รถฉุกเฉิ นของเทศบาลไปส่งที โ่ รงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล และโทรแจ้งผูป้ กครองให้
ทราบทันที” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 2)
“เราก็จะสอนและพาเด็กทาคือให้เด็กล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลัง
เข้าห้องน้ า สอนการล้างมื อที ่สะอาด 7 ขัน้ ตอน ระหว่างล้างมื อก็ ให้เด็กร้ องเพลงช้างๆ ไปด้วย
ตามทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแนะนา ศูนย์ฯ ของเราใช้สบู่กอ้ นล้างมือ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
“ของใช้ เด็ ก จะแยกออกจากกัน เช่ น แก้ ว น้ า แปรงสี ฟั น ผ้า เช็ ด ตัว อุป กรณ์
รับประทานอาหารทางผูร้ ับเหมาจะจัดมาให้และเก็บกลับเมื อ่ เด็กกิ นเสร็ จ เดีย๋ วนีใ้ นศูนย์ ฯ จะแยก
ของกิ น ไม่ให้เด็กแบ่งขนมกัน ภาชนะก็แยก แก้วน้าใช้แล้วก็แยกไปอี กชัน้ หนึ่งไม่เอามาใช้ซ้ าหรื อ
ปนกัน” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
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“ช่วงกิ จกรรมทีป่ ล่อยให้เด็กเล่นของเล่น ช่วงวัยนีช้ อบจับแล้วเอาของเข้าปาก เรา
ก็ตอ้ งคอยดูแลดีๆ อย่าให้เค้าอมของ หรื อเอาน้ามูก น้าลายไปป้ายตามอุปกรณ์ ต่างๆ ถ้าเจอก็ตอ้ ง
รี บแยกเอาไปทาความสะอาด” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
“เด็ ก บางคนที ่ติ ด ผ้า เราก็ ต้องบอกผู้ป กครองให้เค้า ซัก ท าความสะอาดทุก วัน
เพราะมันอาจจะมี เชื ้อโรคอยู่ในผ้าได้ ส่วนที ่นอนก็ให้นากลับไปซักวันศุกร์ วันจันทร์ ก็ค่อยเอามา
ใหม่ นอกจากวันไหนทีเ่ ด็กฉี ห่ รื ออ้วกใส่ทีน่ อนเราก็ทาความสะอาดให้และใส่ถงุ ให้ผูป้ กครองไปซัก
ทีบ่ า้ น” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“โรคมื อ เท้ า และปาก มั น ก็ ป นมากับ อาหารได้ เหมื อ นกัน นะ ทางเจ้ า หน้ า
สาธารณสุขก็ให้พวกพีช่ ่วยตรวจดูดว้ ยว่าอาหารทีจ่ ะให้เด็กกิ นสะอาดไหม” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 7)
3. การรั ก ษาอนามัย สิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง การปฏิ บัติ กิ จ กรรมของผู้ดูแ ลเด็ ก ที่
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของสถานที่และสภาพแวดล้ อมในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเป็ น โรคมือเท้ าและปากของเด็กในเรื่ องของการทาความสะอาดลูกบิด การทาความ
สะอาดพื ้นห้ องด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อ การทาความสะอาดห้ องน ้าห้ องส้ วม การทาความสะอาดอุปกรณ์
รับ ประทานอาหาร เช่น ช้ อน ถาด แก้ วน า้ ดื่ม การจัดการอุจจาระในส้ วม การทิ ง้ ขยะในถุงด า
การทาความสะอาดของของเล่น และการจัดห้ องนอนให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ดังคากล่าวที่วา่
“สาหรับการดูแลความสะอาดทัง้ ภายในและภายนอกนัน้ เราก็จะทาเป็ นกิ จวัตร
ประจาวันคื อ มาถึ งศูนย์ เราก็จะปัดกวาด ถูพืน้ ด้วยน้ ายาตอนเช้าและตอนเย็นด้วยน้ ายาฆ่าเชื ้อ
โรค” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 4)
“ส่วนห้องน้ าเด็กใช้ร่วมกันหลายคนทาความสะอาดวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและ
เย็น พวกโถส้วมพีใ่ ช้น้ายาล้างห้องน้า ส่วนตรงพืน้ ใช้ผงซักฟอกขัดถูค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 6)
“พวกพี ่ก็จะช่วยกันทาความสะอาดศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ ภายนอกและภายใน
อาคาร จาพวกของเล่นชิ้ นเล็กๆ พวกตัวต่อ ตัวอักษร ก.ไก่ ต้องมาวันเสาร์ หรื ออาทิ ตย์ นะ คื อของ
พวกนี ้ต้องล้างน้ ายาและต้องตากให้แห้งต้องใช้เวลาทัง้ วันทาเดื อนละครั้ง ส่วนของเล่นข้างนอก
พวกสไลเดอร์ ก็ใช้น้าเปล่าล้างและปล่อยให้แห้ง” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 5)
“หน้าฝนนี แ้ ทบจะไม่ได้เปิ ดหน้าต่างเลยค่ะ ก็เคยถามคุณหมอว่าต้องทาอย่างไร
ท่านก็บอกว่าถ้าเปิ ดไม่ได้ก็ถูพืน้ และเปิ ดพัดลมเพือ่ ให้พืน้ มันแห้ง เชือ้ โรคมือเท้าและปาก ชอบอยู่ที่
ชืน้ ๆ แฉะๆ พีก่ ็เลยทาตามทีท่ ่านบอกค่ะ” (ผูร้ ่ วมวิ จยั คนที ่ 3)
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จากการปฏิ บัติ เพื่ อ ป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากของผู้ร่ ว มวิ จัย ดัง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
สามารถสรุปกิจกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
การรักษาความสะอาดส่วนบุคคล การดุแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดในศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ ง สามารถสรุ ป เป็ นแผนภาพการปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปาก
ได้ ดงั ภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก

ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าปาก
ของผู้ร่วมวิจยั จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกร่ วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง สามารถ
นามากาหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้ ดงั ตาราง 15
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ตาราง 15 การกาหนดตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2
ประเด็นข้อค้นพบจากการวิ จยั ระยะที่ 1
จิ ตลักษณะ
ความเข้าใจเกีย่ วกับโรค
ความมันใจในการป้
่
องกันโรค
3052046736

ผลกระทบจากโรค
ความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรค
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ผลดีจากการป้ องกันโรค
อุปสรรคจากการป้ องกันโรค
บริ บททางสังคม
การรับข่าวเรือ่ งโรค
การได้รบั การสนับสนุ น
การปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันโรคมือเท้าปาก
การปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันโรค
- การรักษาความสะอาดส่วนตัว
- การดูแลความสะอาดของเด็ก
- การดูแลความสะอาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กาหนดตัวแปรในการวิ จยั ระยะที่ 2
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคมือเท้าและปาก
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้ องกันโรค
มือเท้าและปาก
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคมือเท้าและปาก
การรับ รู้โอกาสเสี่ย งของการเป็ น โรคมือ เท้าและ
ปาก
การรับ รู้ป ระโยชน์ ในการป้ อ งกัน โรคมือ เท้าและ
ปาก
การรับรูอ้ ุปสรรคในการป้ องกันโรคมือเท้าและปาก
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุ นทางสังคม
พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้าและปาก
- การรักษาอนามัยส่วนบุคคล
- การรักษาอนามัยของเด็ก
- การรักษาอนามัยสิง่ แวดล้อม

ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าปาก
ของผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่
1. ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค คือ ความเข้ าใจในเรื่ องสาเหตุ การติดต่อ อาการของโรค
การดูแลรั ก ษา และการป้องกัน โรค ผู้วิจัยก าหนดเป็ น ตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 คือ ความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
2. ความมัน่ ใจในการป้องกันโรค คือ ความมัน่ ใจในการป้องกันโรคเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ผู้วิจัยกาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 คือ การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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3. ผลกระทบจากโรค คือ ผลกระทบจากโรคที่ส่งผลต่อ ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และเทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจยั
ระยะที่ 2 คือ การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
4. ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค คือ ความเสี่ยงที่จะทาให้ เด็กป่ วยเป็ นโรคที่เกิดจากเชื ้อโรค
พฤติกรรมของเด็กและผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ การรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
5. ผลดีจากการป้องกันโรค คือ ผลดีที่เกิดจากการทากิจกรรมการคัดกรองโรค การ
รับประทานอาหารที่ปรุ งสุกสะอาดการใช้ ช้อนกลาง การล้ างมือ การกาจัดอุจจาระ การทาความ
สะอาดของเล่นที่ เด็ก การทาความสะอาดพืน้ ห้ อง ห้ องนา้ ห้ องส้ วม และการจัดห้ องเรี ยนให้ มี
อากาศระบายถ่ายเท ที่ช่วยป้องกันโรค ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ การรับรู้
ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
6. อุปสรรคจากการป้องกันโรค คือ สิ่งที่คอยขัดขวางในการป้องกันโรคเกี่ยวกับผู้ดแู ล
เด็กมีจานวนน้ อย งบประมาณขอยากและไม่พอ และผู้ปกครองไม่เข้ าใจ ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปร
ในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
7. การรับ ข่าวเรื่ องโรค คื อ การได้ รับ ข้ อมูล เรื่ องโรคจากสื่อ มวลชน เช่น โทรทัศ น์
โปสเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และสื่อบุคคล เช่น แพทย์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปรใน
การวิจยั ระยะที่ 2 คือ การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
8. การได้ รับการสนับสนุน คือ การได้ รับความช่วยเหลือในการป้องกันโรคในด้ าน
อารมณ์ ทรัพ ยากร และข้ อมูลข่าวสาร ผู้วิจัยก าหนดเป็ น ตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 คือ การ
สนับสนุนทางสังคม
9. การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรค คือ การทากิจกรรมเพื่อไม่ให้ เด็กป่ วยเป็ นโรคในเรื่ อง
ของการรักษาความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผู้วิจยั กาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ ข้อค้ นพบในประเด็นจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และ
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เลือกจิตลักษณะและการปฏิบตั ิ
มาเป็ นตัวหลักที่ต้องได้ รับการพัฒ นาต่อในการวิจัยระยะที่ 2 ส่วนข้ อค้ นพบเกี่ ยวกับบริ บททาง
สังคม ได้ แก่ การรับข่าวเรื่ องโรค และการได้ รับการสนับสนุน ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกิจกรรมเสริ มใน
โปรแกรม
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ตอนที่ 2 การผสานวิธีจากการวิจยั เชิงคุณภาพสู่การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจยั ระยะที่ 1 ที่ศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และ
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าปากของผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจยั ได้ นาข้ อค้ นพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพ
ร่ ว มกับ การทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง น ามาใช้ ในการก าหนดนิ ย ามเชิ ง
ปฏิ บัติ ก าร การสร้ างข้ อค าถามในแบบวัด และออกแบบกิ จ กรรมในโปรแกรมการส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็ ก เล็ก จากนัน้ น าไปศึก ษาประสิท ธิ ผ ลของโปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในการวิจยั ระยะที่ 2
ทังนี
้ ้ สามารถสรุ ปข้ อค้ นพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพ แนวคิด/ทฤษฎีที่นามาใช้ และการนาไปใน
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ดังตาราง 16
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ข้ อค้ นพบจากการวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ ีใช้ ใน
เชิงคุณภาพ
การพัฒนาโปรแกรม
ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ า
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อน
และปาก
ความรู้ที่มีอยูเ่ กี่ยวกับ
โรคมือเท้ าและปาก
ออกมา 5 ประเด็น ได้ แก่
สาเหตุ การติดต่อ
อาการของโรค การดูแล
รักษา และการป้องกัน
โรค

ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อน
ความมัน่ ใจในการรักษา
ความสะอาดของตนเอง
การดูแลความสะอาด
ให้ แก่เด็ก และการดูแล
ความสะอาดของ
สภาพแวดล้ อม

การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

การนาไปใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ร่วมกับ
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- นาข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ความรู้ใน
ประเด็นสาเหตุ อาการ การติดต่อ การรักษา และ
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก โดยเน้ นการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วม ในกิจกรรม “มารู้จกั ...โรคมือเท้ า
และปาก” โดยมุ่งหวังให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก และโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากร่วมกับการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- นาข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ความรู้ใน
ประเด็นประโยชน์ของการคัดกรองโรคมือเท้ าและ
ปาก การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
และการรักษาความ
สะอาดของสถานที่ โดยเน้ นการเรี ยนรู้แบบมีสว่ น
ร่วม และเพิ่มความมัน่ ใจให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ เกิดทักษะ
ด้ วยการลงมือทาด้ วยตนเอง ใน 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1)
“คัดกรองโรค...คัดกรองมือเท้ าและปาก” 2) “มามะ
...มาล้ างมือ” และ 3) “สะอาดหรื อยังนะ” โดย
มุง่ หวังให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีความรู้ความเข้ าใจและ
สามารถการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก การล้ าง
มือ 7 ขันตอน
้
และการรักษาความสะอาดอุปกรณ์
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ อย่างถูกต้ อง
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ข้ อค้ นพบจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อนการ
รับรู้วา่ ความเสี่ยงที่จะทา
ให้ เด็กป่ วยเป็ นโรคที่เกิด
จากเชื ้อโรคมีหลายสาย
พันธุ์ สภาพอากาศ ภูมิ
ต้ านทานของเด็ก รวมทัง้
พฤติกรรมเสี่ยงทังจาก
้
ตัวเด็กและผู้ดแู ลเด็ก
ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อน
ความรุนแรงหรื อ
ผลกระทบเมื่อเด็กป่ วย
เป็ นโรคมือท้ าปาก ได้ แก่
ผลต่อตัวเด็ก ผลต่อ
ผู้ปกครอง ผลต่อผู้ดแู ล
เด็ก ผลต่อศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และผลต่อ
อบต./เทศบาล และ
พบว่าผู้ให้ ข้อมูลไม่ได้
สะท้ อนความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปากจน
เป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวิตของเด็กเลย

แนวคิดทฤษฎีท่ ีใช้ ใน
การพัฒนาโปรแกรม
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเป็ นโรคมือเท้ าและ
ปาก

การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก

การนาไปใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดการรับรู้ความเสี่ยงของโรคมือเท้ าและปาก
ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- นาข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับปั จจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทาให้ เด็ก
ป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก โดยเน้ นการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ในกิจกรรม “รู้ไหมว่า...มันเสี่ยง” เพื่อให้
ผู้ดแู ลเด็กเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- ข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับผลเสียหรื อผลกระทบเมื่อเด็กป่ วยเป็ นโรค
มือเท้ าปากในด้ านต่างๆ เช่น สุขภาพกายใจของเด็ก
ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดย
เน้ นการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม ในกิจกรรม “รุนแรง
จริงนะ...โรคมือเท้ าและปาก” เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
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ข้ อค้ นพบจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อนการ
รับรู้ประโยชน์ในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากที่สามารถลดปั จจัย
เสี่ยงและลดความรุนแรง
ของโรคมือเท้ าปากได้
เช่น การคัดกรองโรค
การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การดูแลความสะอาด
ภายในศูนย์
ในส่วนการรับรู้อปุ สรรค
ในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก ผู้ให้ ข้อมูลรับรู้
ว่าการมีคนจานวนน้ อย
การของบประมาณได้
ยาก และการที่
ผู้ปกครองไม่เข้ าใจ เป็ น
อุปสรรคที่ทาให้ ปอ้ งกัน
โรคมือเท้ าและปากได้ ไม่
ดี

แนวคิดทฤษฎีท่ ีใช้ ใน
การพัฒนาโปรแกรม
การรับรู้ประโยชน์ในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก

การรับรู้อปุ สรรคในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก

การนาไปใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง
- ข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับผลดีหรื อประโยชน์จากการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก เช่น การคัดกรอง การล้ างมือ 7
ขันตอน
้
การดูแลเด็กไม่ให้ อมของเล่น การรักษา
ความสะอาดของสถานที่

- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดการรับรู้อปุ สรรคของการป้องกันโรคโรคมือ
เท้ าและปาก ร่วมกับการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- ข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการให้ ข้อมูลลดการ
รับรู้ตอ่ อุปสรรคที่ทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กไม่สามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ ใน
กิจกรรม “รู้ผลดีพร้ อมก้ าวผ่านอุปสรรค” เพื่อให้
ผู้ดแู ลเด็กอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ ไข
อุปสรรคจากสถานการณ์จาลอง
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ข้ อค้ นพบจากการวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ ีใช้ ใน
เชิงคุณภาพ
การพัฒนาโปรแกรม
ในข้ อค้ นพบนี ้ พบว่า
พฤติกรรมการป้องกันโรค
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อนการ มือเท้ าปาก
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก ออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ การรักษา
ความสะอาดส่วนบุคคล
การดูแลความสะอาด
ของเด็ก และการดูแล
ความสะอาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับการ - การสนับสนุนทางสังคม
ได้ รับการสนับสนุน
- การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
พบว่า ผู้ร่วมวิจยั ได้
สะท้ อนเกี่ยวกับการ
ได้ รับการช่วยเหลือใน 3
ด้ าน ได้ แก่ การได้ รับ
กาลังใจ การได้ รับสิง่ ของ
และการรับข่าวเรื่ องโรค
ผ่านทาง 2 ช่องทาง
ได้ แก่ สื่อมวลชน
(โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต)
และสื่อบุคคล (แพทย์
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข)

การนาไปใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและสร้ างข้ อคาถามใน
แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าปาก
ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- ข้ อค้ นพบไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนา
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ใน
กิจกรรม “คัดกรองโรค...คัดกรองมือเท้ าและปาก”
“มามะ...มาล้ างมือ” และ “สะอาดหรื อยังนะ”
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ อย่างถูกต้ อง จากการ
ลงมือฝึ กปฏิบตั ิและการเห็นตัวแบบที่ประสบ
ผลสาเร็จ
- ออกแบบกิจกรรมที่สอดแทรกในโปรแกรมโดยให้
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาเภอร่วมกับผู้วิจยั ได้ มีสว่ น
ร่วมให้ ความรู้ ให้ คาแนะนา การกาลังใจ และ
สนับสนุนสื่อที่เป็ นประโยชน์ เช่น โปสเตอร์ คูม่ ือการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
- ออกแบบกิจกรรมการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกา
ระบาดของโรคในพื ้นที่อาเภอแกดา สถานการณ์
ความรุนแรงของโรคมือเท้ าปาก และแนวทางการ
ป้องกันโรคที่ควรจะเป็ นโดยให้ เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขอาเภอเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ ข้อค้ นพบในประเด็นจิตลักษณะและการปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ เลือกจิตลักษณะและการปฏิบตั ิมาเป็ นตัวหลักที่ต้อง
ได้ รับการพัฒนาต่อในโดยได้ เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีและกาหนดเป็ นตัวแปรการวิจยั ระยะที่ 2
ได้ แก่ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ อปุ สรรคในการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในส่วนข้ อค้ นพบเกี่ยวกับบริ บททาง
สังคม ผู้วิจยั นามาเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีกาหนดเป็ นตัวแปรการได้ รับข้ อมูลข่าวสารและการ
สนับสนุนทางสังคม โดยทังสองตั
้
วแปรนามาใช้ เป็ นกิจกรรมเสริมในโปรแกรม ซึง่ มีผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลในการวิจยั ระยะที่ 2 ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละช่วงเวลาของ
การทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้ดแู ลเด็ก จานวน 20 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 10 ราย และกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรม จานวน 10
ราย รายละเอียดลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างและค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 17
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1. เพศ
- หญิง
2. อายุ
- 20-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
3. สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรส
4. ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
5. รายได้ ต่อเดือน
- 5,000-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
- 20,001-25,000 บาท
6. ประสบการณ์ ในการทางานดูแลเด็ก
- 5-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- 21-25 ปี
7. จานวนเด็กที่รับผิดชอบ
- น้ อยกว่า 50 คน
- ตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป

กลุ่มทดลอง (n=10)
จานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม (n=10)
จานวน
ร้ อยละ

10

100.00

10

100.00

0
2
2
6

0.00
20.00
20.00
60.00

2
2
3
3

20.00
20.00
30.00
30.00

1
9

10.00
90.00

2
8

20.00
80.00

2
7
1

20.00
70.00
10.00

2
7
1

20.00
70.00
10.00

0
7
2
1

0.00
70.00
20.00
10.00

1
3
3
3

10.00
30.00
30.00
30.00

1
1
3
5

10.00
10.00
30.00
50.00

6
1
1
2

60.00
10.00
10.00
20.00

8
2

80.00
20.00

1
9

10.00
90.00
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จากตาราง 17 พบว่า ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็ นเพศหญิ งทัง้ หมดกลุ่มละ 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 อายุของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-60
ปี โดยในกลุม่ ทดลอง กลุม่ ตัวอย่างมีอายุมากที่สดุ ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และกลุม่
ควบคุมกลุม่ ตัวอย่างมีอายุมากที่สดุ ใน 2 ช่วงอายุ ได้ แก่ ช่วง 41-50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และ
ช่วง 51-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.00
สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มทดลองมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 90.00 รองลงมามีส ถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 80.00 รองลงมามีสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ 20.00
ระดับการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาในแต่ละระดับเท่าๆ กัน คือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน (ร้ อย
ละ 20.0), ปริ ญญาตรี จานวน 7 คน (ร้ อยละ 70.0) และ ปริ ญญาโท จานวน 1 คน (ร้ อยละ 10.0)
ตามลาดับ
รายได้ ตอ่ เดือนกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือนอยู่ในช่วง 10,00115,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 70.00 รองลงมามีรายได้ ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 20.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมมี รายได้ ต่อเดือนส่วนใหญ่ ใน 3 ช่วงเท่าๆ กัน ได้ แก่
10,001-15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.00
ประสบการณ์ ในการท างานดูแลเด็ ก พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างในกลุ่ม ทดลองส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ ในการทางานดูแลเด็กอยู่ในช่วง 21-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 รองลงมาคือ อยู่
ในช่วง 16-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และในกลุ่มควบคุมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางานดูแลเด็กอยู่ในช่วง 5-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 21-25 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 20.00
จานวนเด็ก ที่ รับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีจานวนเด็กที่
รับผิดชอบน้ อยกว่า 50 คน ร้ อยละ 80.00 รองลงมาคือ ตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 20.00
และกลุ่มควบคุมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจานวนเด็กที่รับผิดชอบตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อย
ละ 90.0 รองลงมาคือ น้ อยกว่า 50 คน ร้ อยละ 10.00
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ส่ วนที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตั ว แปรที่ ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
ช่ วงเวลาของการทดลองในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ผู้วิจัยได้ ทาการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามทัง้ 7 ตัวแปร
ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อ
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในกลุม่
ทดลองกับกลุม่ ควบคุมในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง ซึง่ มีรายละเอียดดังตาราง 18
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในแต่ละช่วงเวลาของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2
กลุม่
กลุ่มตัวอย่ าง/ตัวแปร

ก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง
̅
̅
S.D.
S.D.
𝐗
𝐗

ติดตามผล
̅
S.D.
𝐗

กลุ่มทดลอง (n=10)
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
กลุ่มควบคุม (n=10)

5.30
70.80

0.95
2.78

10.10
93.00

0.74
2.16

11.20
96.00

0.92
1.63

40.50
40.70
33.30
60.20
52.60

1.58
1.77
1.34
1.93
2.01

61.20
54.00
43.50
39.90
82.70

1.75
1.50
1.51
1.45
1.77

62.40
61.30
50.40
32.20
86.30

1.78
1.16
1.17
1.48
3.20

ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก

4.90
69.90

0.74
2.38

5.10
70.20

0.74
0.92

5.10
70.50

0.74
3.03

39.50
39.80
33.10
59.90
51.90

1.35
1.48
1.60
2.96
1.66

40.50
40.10
33.40
59.20
52.60

1.27
1.37
1.18
3.23
1.96

41.60
40.80
34.00
58.30
52.00

1.43
1.32
1.25
2.71
1.63
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จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างทัง้
สองกลุม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กลุ่มทดลอง พบว่า ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง คือ ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
และพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก และพบว่าตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ยลดลง คือการรับรู้
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
กลุ่มควบคุม พบว่า ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง คือ ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
และพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก และพบว่าตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ยลดลง คือการรับรู้
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ยังไม่สามารถสรุปได้ ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงคะแนนของตัวแปรตาม
ดังกล่าวได้ ดังนัน้ จึงต้ องมีการทดสอบทางสถิติเพื่อยืนยันความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น ดังรายละเอียดในส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความรู้ เกี่ ยวกั บ โรคมื อ เท้ าและปาก การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ ประโยชน์
ของการปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อุปสรรคต่ อการป้ องกันโรคมือเท้ า
และปาก และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ ดู แ ลเด็ ก ระหว่ างกลุ่ ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล
ในการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ผู้วิจยั ใช้ สถิติ Mann-Whitney U Test ดังแสดงใน
ตาราง 19
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ตาราง 19 เปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับโรคมื อเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากของผู้ดแู ลเด็ก ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
การติดตามผล
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ตัวแปร
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ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ
เท้ าและปาก

ระยะ

กลุ่ม

ก่อนทดลอง

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

หลังทดลอง
ติดตามผล
การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

การรับรู้โอกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคมือเท้ าและ
ปาก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

Mean
Rank
11.70
9.30
15.50
5.50
15.50
5.50
11.30
9.70
15.50
5.50
15.50
5.50
12.30
8.70
15.50
5.50
15.50
5.50
12.75
8.25
15.50
5.50
15.50
5.50

Sum of
Rank
117.00
93.00
155.00
55.00
155.00
55.00
113.00
97.00
155.00
55.00
155.00
55.00
123.00
87.00
155.00
55.00
155.00
55.00
127.50
82.50
155.00
55.00
155.00
55.00

MannWhitney U
38.000

Z
-0.967

P
(2-tailed)
0.333

0.000

-3.853*

0.000

0.000

-3.853*

0.000

42.000

-0.610

0.542

0.000

-3.816*

0.000

0.000

-3.797*

0.000

32.000

-1.404

0.160

0.000

-3.795*

0.000

0.000

-3.810*

0.000

27.500

-1.769

0.077

0.000

-3.869*

0.000

0.000

-3.816*

0.000
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ตาราง 19 (ต่อ)
ตัวแปร
การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
3052046736

ระยะ

กลุ่ม

ก่อนทดลอง

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

หลังทดลอง
ติดตามผล
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การรับรู้อปุ สรรคต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล

พฤติกรรมการป้องกันโรค ก่อนทดลอง
มือเท้ าและปาก
หลังทดลอง
ติดตามผล

Mean
Rank
11.70
9.30
15.50
5.50
15.50
5.50
10.95
10.05
5.50
15.50
5.50
15.50
11.55
9.45
15.50
5.50
15.50
5.50

Sum of
Rank
117.00
93.00
155.00
55.00
155.00
55.00
109.50
100.50
55.00
155.00
55.00
155.00
115.50
94.50
155.00
55.00
155.00
55.00

MannWhitney U
38.000

Z
-0.922

P
(2-tailed)
0.357

0.000

-3.805*

0.000

0.000

-3.798*

0.000

45.500

-0.352

0.725

0.000

-3.820*

0.000

0.000

-3.816*

0.000

39.500

-0.805

0.421

0.000

-3.792*

0.000

0.000

-3.791*

0.000

* p < .05
จากตาราง 19 เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคมื อ เท้ าและปาก การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และการติดตามผล พบว่า
คะแนนความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความ
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แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดับ 0.05 (z = -3.853, p = .000 และ z = -3.853,
p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการ
ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล
กลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ 0.05
(z = -3.816, p = .000 และ z = -3.797, p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตที่ระดับ 0.05 (z = -3.795, p = .000 และ
z = -3.810, p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลอง
กับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (z = -3.869, p = .000 และ z = -3.816,
p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง
พบว่า กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุม่ ทดลอง
กับกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (z = -3.805, p = .000
และ z = -3.798, p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตที่ระดับ 0.05 (z = -3.820, p = .000 และ
z = -3.816, p = .000 ตามลาดับ)
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองกับ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (z = -3.792, p = .000 และ z = -3.791,
p = .000 ตามลาดับ)
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ส่ วนที่ 4 การเปรี ย บเที ย บความรู้ เกี่ ยวกั บ โรคมื อ เท้ าและปาก การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรั บรู้ ประโยชน์
ของการปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อุปสรรคต่ อการป้ องกันโรคมือเท้ า
และปาก และพฤติกรรมการป้ องกัน โรคมือเท้ าและปากภายในกลุ่มทดลองและภายใน
กลุ่มควบคุม ก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ผู้วิจัย นาคะแนนจากแบบวัด ของตัวแปรตามทัง้ 7 ตัวแปร ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมทัง้ ก่อนทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่าง โดยการ ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล ผู้วิจยั ใช้ สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test ดังแสดงในตาราง 20-21 ดังต่อไปนี ้
ตาราง 20 เปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับโรคมื อเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากของผู้ดูแลเด็กกลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
การติดตามผล
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ
เท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้อง
กันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้โอกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคมือเท้ าและ
ปาก
การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมือเท้ าและปาก

ผลของการได้ รับโปรแกรม Positive Negative
(กลุ่มทดลอง)
Rank
Rank
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
8
0
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
9
0
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
9
1
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
10
0

Ties

Z

0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

-2.829
-2.840
-2.636
-2.812
-2.812
-2.673
-2.807
-2.814
-2.521
-2.816
-2.823
-2.816

P
(1-tailed)
0.003*
0.003*
0.004*
0.003*
0.003*
0.004*
0.003*
0.003*
0.006*
0.003*
0.003*
0.003*
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ตาราง 20 (ต่อ)
ตัวแปร
การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
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พฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก

ผลของการได้ รับโปรแกรม Positive Negative
(กลุ่มทดลอง)
Rank
Rank
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
10
0
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
0
10
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
0
10
หลังทดลอง-ติดตามผล
0
10
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
10
0
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
10
0
หลังทดลอง-ติดตามผล
9
0

Ties

Z

0
0
0
0
0
0
0
0
1

-2.823
-2.816
-2.848
2.831
2.829
2.810
-2.814
-2.807
-2.677

P
(1-tailed)
0.003*
0.003*
0.002*
0.003*
0.003*
0.003*
0.003*
0.003*
0.004*

Bonferroni-adjusted significance level = .017

จากตาราง 20 การเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับ โรคมื อเท้ าและปาก การรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ภายในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผล พบว่า
คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.829, p = 0.003) ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.840, p = 0.003) และติดตามผลสูงกว่าหลังการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.636, p = 0.004)
คะแนนการรับ รู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.812, p = 0.003)
ติ ด ตามผลสูง กว่า ระยะก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 (z = -2.812,
p = 0.003) และติ ด ตามผลสูง กว่ า หลัง การทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
(z = -2.673, p = 0.004)
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คะแนนการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 (z = -2.807, p = 0.003) ติดตามผลสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.814, p = 0.003) และติดตามผล
สูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.521, p = 0.006)
คะแนนการรับรู้ ความรุ น แรงของโรคมื อเท้ าและปากหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (z = -2.816, p = 0.003) ติดตามผลสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (z = -2.823, p = 0.003) และติดตามผลสูง
กว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.816, p = 0.003)
คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 (z = -2.823, p = 0.003) ติดตามผลสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.816, p = 0.003) และติดตามผล
สูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.848, p = 0.002)
คะแนนการรับรู้ อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองต่ากว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = 2.831, p = 0.003) ติดตามผลต่ากว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = 2.829, p = 0.003) และติดตามผลต่ากว่า
หลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = 2.810, p = 0.003)
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (z = -2.814, p = 0.003) ติ ด ตามผลสูง กว่ า ก่ อ นการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (z = -2.807, p = 0.003) และติดตามผลสูงกว่า
หลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.677, p = 0.004)
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ตาราง 21 เปรี ยบเที ยบคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับโรคมื อเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากของผู้ดแู ลเด็กกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
การติดตามผล
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ผลของการไม่ ได้ รับ
โปรแกรม
(กลุ่มควบคุม)
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ า
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
และปาก
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
การรับรู้ความสามารถของ ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ตนเองในการป้องกันโรคมือ ก่อนทดลอง-ติดตามผล
เท้ าและปาก
หลังทดลอง-ติดตามผล
การรับรู้โอกาสเสีย่ งต่อการ ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
เกิดโรคมือเท้ าและปาก
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
การรับรู้ความรุนแรงของโรค ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
มือเท้ าและปาก
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
การรับรู้ประโยชน์ของการ
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือ
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
เท้ าและปาก
หลังทดลอง-ติดตามผล
การรับรู้อปุ สรรคต่อการ
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
พฤติกรรมการป้องกันโรค
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
มือเท้ าและปาก
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล

Bonferroni-adjusted significance level = .017

Positive
Rank

Negative
Rank

Ties

Z

P
(1-tailed)

4
5
3
3
7
7
2
1
1
2
0
2
2
0
0
3
0
2
4
6
2

2
3
2
5
3
2
5
7
6
7
6
4
0
3
5
2
1
4
3
4
7

4
2
5
2
0
1
3
2
3
1
4
4
8
7
5
5
9
4
3
0
1

-0.816
-0.707
0.000
0.000
-1.261
-0.716
-1.134
-2.157
-1.930
-1.667
-2.333
-0.816
-1.414
-1.732
-2.236
-0.447
-1.000
-0.816
-1.121
0.000
-1.310

0.207
0.240
0.500
0.500
0.104
0.237
0.129
0.016*
0.027
0.048
0.010*
0.207
0.079
0.042
0.013*
0.328
0.159
0.207
0.131
0.500
0.095
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จากตาราง 21 การเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับ โรคมื อเท้ าและปาก การรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ ของการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการ
ป้อ งกัน โรคมื อเท้ า และปาก ภายในกลุ่ม ควบคุม ระยะก่ อ นการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผล พบว่า
คะแนนความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ก่อนการ
ทดลองกับติดตามผล และหลังการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
คะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการ
ทดลองกับ หลังการทดลอง ก่อนการทดลองกับติดตามผล และหลังการทดลองกับติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน
คะแนนการรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง และหลังการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.157, p = 0.016)
คะแนนการรับรู้ ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง
และหลังการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.333, p = 0.010)
คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง และก่อนการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนติดตามผลสูงกว่าหลังการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (z = -2.236, p = 0.013)
คะแนนการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ก่อนการทดลองกับติดตามผล และหลังการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง
ก่อนการทดลองกับติดตามผล และหลังการทดลองกับติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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การประเมินการเปลี่ยนแปลงหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมการส่ งเสริ มคุณลักษณะทาง
จิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กกกลุ่มทดลองจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)
ภายหลังจากจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในครัง้ สุดท้ า ย ผู้วิจยั ได้ ทาการสนทนากลุ่ม (Focus
group) กับกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรม จานวน 6 คน ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่เกิดขึ ้นหลังจากการเข้ าร่วมกิจกรรม สามารถสรุปผลการสนทนากลุ่ม
ได้ 7 ประเด็น ดังนี ้
SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ประเด็นความรู้ความเข้ าใจเรื่องโรคมือเท้ าปาก
ประเด็นความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องโรคมือเท้ าปาก ผู้ดแู ลเด็กได้ สะท้ อนว่าหลังจากเข้ า
ร่ วมโปรแกรมแล้ ว ทาให้ มีความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น และสามารถนาความรู้ ไปใช้ ใน
การดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ ดังคากล่าวที่วา่
“แต่ก่อนเราก็รู้แค่ว่า ถ้าเด็กป่ วยเป็ นโรคมื อเท้าและปากแล้ว พอเด็กหายจากโรค
แล้ว ก็ไม่มีอะไร แต่พอมอบรมวิ ทยากรบอกว่ามันยังมี เชื ้ออยู่ในลาไส้และปนออกมากับอุจจาระ
ของเด็กได้ ความรู้นีท้ าให้ต้องให้ความสาคัญกับการล้างมื อฟอกสบู่มากขึ้ น พีล่ ้างก้นให้เค้าเสร็ จ
ก็ตอ้ งรี บล้างมือ ฟอกสบู่ทนั ทีเลย” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 1)
“ก่อนหน้าที ่เข้ารับการอบรม พีก่ ็คิดว่าเราล้างมื อด้วยเจลแอลกอฮอล์ มนั ก็คงจะ
ปลอดภัยแล้ว แต่มารู้จากการอบรมนีแ้ หละว่ามันทาลายเชื อ้ โรคมือเท้าและปากไม่ได้ จึ งต้องหมัน่
ล้างมือด้วยน้าและสบู่บ่อยๆ” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“ที ม่ าอบรมทาให้พีช่ ่างสังเกตมากขึ้นนะ เพราะโรคนี ม้ นั ไม่ได้อยู่ที่บริ เวณมื อเท้า
ปากอย่ า งแต่ ก่ อ น มัน ขึ้ น ที ่อื่น ได้ เช่ น ก้ น หลัง ขาหนี บ เราก็ ต้อ งหมั่น ดู เด็ ก ของเรามากขึ้ น ”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
“เรามาแล้วได้อะไรมากมายนะ ถ้าเป็ นพีก่ ็ได้สิ่งทีจ่ ะเอาไปดูแลเด็กๆ เช่น การล้าง
มือเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะเรารู้ว่ามื อเราไม่ได้สะอาดตลอดเวลา จับอะไรมากมากควรล้างบ่อยๆ และ
ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เขาจะเอาของใส่ปาก อมของเล่น เชื ้อพวกนี ้มนั เข้าทางปากอันนี ้หวั ใจ
สาคัญเลย ถ้าอันไหนสงสัยเราก็เปิ ดดูคู่มือที ไ่ ด้รับแจกตอนอบรม อ่านเรื ่อยๆ นะ เป็ นการทบทวน
ความรู้เราด้วย” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 6)
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ประเด็นความมั่นใจในการปฏิบัติ
ประเด็นความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ พบว่า หลังจากเข้ าร่วมโปรแกรมแล้ ว ผู้ดแู ลเด็กได้
สะท้ อนว่าตนเองมัน่ ใจในการคัดกรอง การพาเด็กล้ างมือ การแยกของใช้ ออกจากกัน และการทา
ความสะอาดภายในศูนย์ ดังคากล่าวที่วา่
“ตอนเช้าที ่ต้องคัดกรองโรคให้เด็ก จากที ่ได้รับการอบรมและมี การฝึ กทาการคัด
กรอง มันเป็ นวิ ธีที่ทาให้เราจาขัน้ ตอนได้นะ และรู้สึกว่ามัน่ ใจมากขึ้นที ่จะทา” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
คนที ่ 2)
“วันนัน้ ยังจาได้นะ วิ ทยากรให้เราแสดงเป็ นครู และให้ทาบทบาทสมมติ ให้สอน
เด็กล้างมื อถูสบู่ให้ครบ 7 ขัน้ ตอน ตอนแรกก็รู้สึกอายนะ แต่พอเราฝึ กทาแล้วมัน่ ก็รู้สึกว่าเราทาได้
เป็ นเรื ่องง่ายๆ เอง” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“พีแ่ ยกของใช้ส่วนตัวเด็กแต่ละคนออกจากกัน ผ้าเช็ดปาก แก้วน้า เครื ่องนอน พี ่
ติ ดป้ายและเขี ยนชื อ่ เล่นเด็กตัวโตๆ จะได้ไม่ใช้ปนกัน เราทาได้นะเรื ่องแค่นี้ แต่มนั ช่วยป้องกันโรค
ได้มากเลยทีเดียวนะ” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
“ตอนที ่อบรมคุณหมอสอนและอธิ บายการเลื อกน้ ายาทาความสะอาดให้เหมาะ
กับอุปกรณ์ และให้เราฝึ กทา พออบรมแล้วเราก็เอาไปทาต่อในศูนย์ของเราเลยนะ คิ ดว่าเป็ นสิ่ งทีด่ ี
และเกิ ดประโยชน์กบั เด็กๆ” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 6)
ประเด็นความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค
ประเด็นความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค ผู้ดแู ลเด็กสะท้ อนว่าหลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมแล้ ว
ทาให้ รับรู้จะสามารถลดปั จจัยเสี่ยงได้ อย่างไรมากขึ ้น ดังคากล่าวที่วา่
“แต่ก่อนที ไ่ ม่มีห้องแยก พีก่ ็แจ้งหัวหน้าศูนย์ ฯ ให้มากัน้ ฉาก ตอนนี ด้ ูเป็ นสัดส่วน
เด็กป่ วยก็ไม่ได้มาคลุกคลีกบั เพือ่ น” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 1)
“ช่วงระบาดของโรคมื อเท้าปากคื อช่วงหน้าฝน ครู จึงต้องเคร่ งครัดมากในการคัด
กรองเช้าและการล้างมือบ่อยๆ ทัง้ ตัวเราและเด็ก” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 2)
“เราต้องคอยดูแลมากขึ้ น เพราะเดิ นวัยนี ้ชอบเอาของเข้าปาก ถ้ามี ชิ้นไหนเปื ้ อน
น้าลาย เราจะรี บแยกออกไป แก้วน้าก็เหมื อนกันอันไหนส่วนกลางต้องแยกไปล้างทันที คู่มือและ
แผ่นพับที ไ่ ด้มา พีก่ ็นามาทบทวนและกระตุน้ เตื อนนะ อันไหนที เ่ สีย่ งเราก็เอาเที ยบกับสิ่ งที เ่ ราทา”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
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“พอเรามาอบรมแล้ว ทาให้รู้ว่าจุดไหนที ศ่ ูนย์ เราเสีย่ ง เราก็จดั การได้ เช่น การใช้
ธรรมชาติ ในการจัดการเชื ้อโรค เช่น เปิ ดหน้าต่างให้ลมพัด การใช้แสงแดดทาลายเชื ้อ พอเรารู้ก็
จัดการปัญหาได้ บางอย่างไม่ตอ้ งใช้เงิ นเลย แต่ช่วยป้องกันโรคได้” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 5)
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ประเด็นผลกระทบจากโรค
ประเด็น ผลกระทบจากโรค ผู้ดูแลเด็กสะท้ อนว่าหลังได้ รับ โปรแกรมท าให้ รับ รู้ ถึง
ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากว่าส่งต่อสุขภาพเด็ก และส่วนอื่นๆ มากขึ ้น
“พอมาฟังวิ ทยากร ทาให้เราฉุกคิ ดเลยนะว่า ถ้าเราป้องกันโรคดี ดีจะช่วยลดการ
เจ็บป่ วยของเด็กลงได้ จะช่วยประหยัดงบประมาณต่างๆ ได้ พีก่ ็เอาเอกสารใบความรู้ทีไ่ ด้รับจาก
การอบรมมาอ่านด้วยนะ ช่วยเตือนไม่ให้เราประมาท” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 2)
“เห็นตัวอย่างในวี ดีโอที ่เอาเปิ ดในการอบรม ทาให้เรายิ่ งกลัว ไม่อยากให้เกิ ดกับ
เด็กๆ ในศูนย์ เพราะมันกระทบหลายส่วนนะ ทัง้ ตัวเด็ก ผู้ปกครองขาดงาน ไม่มีรายได้ เสี ยเงิ น
เพิ่มทีต่ อ้ งพาไปรักษา ค่ารถ ค่าเดิ นทาง” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“มาอบรมเราก็ได้แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ กบั เพื ่อนๆ ในกลุ่ม บางที ่พอเกิ ดโรค
กับเด็ก ผู้ปกครองก็จะมาตาหนิ เราก้ไม่อยากให้เกิ ดกับเรานะ เวลาที ่เราสงสัยว่าเด็กคนนัน้ เป็ น
โรคมื อเท้ า และปาก เราจะแจ้ ง ผู้ ป กครองให้ พ าไปหาหมอ เค้ า จะได้ รั ก ษาให้ ถู ก ทาง”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
“เราต้องคัดกรองเด็กทุกคนก่อนเข้าโรงเรี ยนให้ดีและต้องสังเกตเด็กคนอื น่ ในห้อง
ด้วย เพราะเราไม่อยากให้มีการระบาด เราไม่อยากให้ปิดศูนย์ ฯ ปิ ดก็ ต้องเสี ยเวลามาทาความ
สะอาด เด็ ก ก้ เ รี ยน ไม่ ท ั น เพื ่ อ น ครู ต้ อ งมาเตรี ยมการเรี ยนการสอนช่ ว งเสาร์ อาทิ ตย์ ”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 6)
ประเด็นผลดีจากการป้ องกันโรค
ประเด็นผลดีจากการป้องกันโรค ส่วนใหญ่สะท้ อนว่าการเข้ าร่ วมโปรแกรมทาให้ ร้ ู ว่า
กิจกรรมที่ตนเองทานันจะช่
้ วยป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้ ดังคากล่าวที่วา่
“เรารู้วิธีการล้างมื อ 7 ขัน้ ตอน การล้างมื อไม่ได้ทาลายเชื ้อนะ แต่มนั ช่วยชะล้าง
เอาเชื ้ อ โรคที ่ ติ ดม ากั บ มื อออกไป พ อเรารู้ ว่ า มั น ดี เราก็ ต้ อ งท าไป เรื ่ อ ยๆ ท าทุ ก วั น ”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 1)
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“หลังจากอบรมเสร็ จแล้ว พีไ่ ปตรวจคัดกรองเด็กตอนเช้าก่อนเข้าศูนย์ ฯ ทุกวันเลย
มันเป็ นด่านแรกเลยนะ ถ้าทาได้มนั จะช่วยป้องกันเด็กที ่ไม่ป่วยให้ปลอดภัย ถ้าเจอคนที อ่ าการไม่
น่าไว้ใจ เราก็แยกก่อนเลย และให้พอ่ แม่มารับไปพบหมอ” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 2)
“หลังเด็กเลิ กเรี ยน เราและแม่บา้ นช่วยกันทาความสะอาดและถูพืน้ ห้องด้วยน้ายา
ทุกวัน ตอนเช้าและเย็น” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“ของเล่นก็ตอ้ งล้างต้องแช่ดว้ ยน้ายาฆ่าเชื อ้ หรื อน้ายาฟอกขาวแล้วผึ่งแดดอาทิ ตย์
ละครั้ง เราก็ทาตามที อ่ บรมมา สิ่ งไหนดี เราก็ทาตาม พอดี เราก็ทาเรื ่อยๆ นะ สิ่ งไหนที เ่ ราจดไว้ใน
คู่มือก็หยิ บมาอ่านเวลาว่างช่วงเด็กนอนกลางวัน” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
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ประเด็นอุปสรรคจากการป้ องกันโรค
ประเด็นอุปสรรคจากการป้องกันโรค หลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมผู้ดแู ลเด็กสะท้ อนว่า
ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการป้องกันโรคมีน้อย ดังคากล่าวที่วา่
“ปั ญ หาไม่ มี น ะ เราก็ ห าทางแก้ไขได้ เรื ่ องไหนเราแก้ไม่ ได้ก็ขอค าแนะน าจาก
หัวหน้า เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“ปั ญ หาที ่ ศู น ย์ ก็ ไม่ มี หัว หน้ า และเพื ่อ นร่ ว มงานก็ ช่ ว ยเหลื อ กัน ดี เพราะต้อ ง
ช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน งานดูแลเด็ กมันเหนื ่อยนะ แต่เรามาอยู่ จุดนี ้ก็ต้องทาเต็ มที ่ มี ปัญ หาก็
หาทางแก้ไป” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 6)
ประเด็นการปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ประเด็ น การปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปาก ส่ ว นใหญ่ ส ะท้ อนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในทางที่ดีและมีความสม่าเสมอทังในด้
้ านการรักษาความสะอาดส่วนตัว
การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดภายในศูนย์ ดังคากล่าวที่วา่
“พี ่ทาการคัดกรองโรคทุกวันเลยนะ ถึ งไม่ใช่ช่วงที ่ระบาดของโรค พี ่ก็ทาทุกวัน ”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 1)
“พอได้อบรมแล้ว รู้เลยว่าเราต้องตัดเล็บให้สนั้ เพราะมันอาจจะสะสมเชือ้ โรคและ
แพร่ กระจายเชื ้อโรคได้ และล้างมื อด้วยสบู่บ่อยมากขึ้น เพราะเราอยู่กบั เด็กจานวนมาก ไม่มีรู้ว่า
ใครป่ วยบ้าง” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 2)
“…เวลาล้างก้นให้เด็ก พี ่รีบล้างมื อฟอกสบู่ทนั ที เพราะเราไม่รู้ว่าเด็กคนไหนป่ วย
หรื อไม่ เชื ้ อ โรคมื อเท้ า และปากแม้ จ ะหายจากโรค ก็ ยั ง อยู่ ใ นล าไส้ อี กหลายเดื อน ”
(ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
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“พีจ่ ะแยกแก้วเด็ก ติ ดป้ายชือ่ เล่นตัวใหญ่ๆ เค้าจะได้หยิ บแก้วส่วนตัวเค้าได้ถูก พี ่
ทาความสะอาดแก้วน้าเด็กทุกวัน และก็สอนให้ใช้เฉพาะของตัวเอง” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 3)
“…หลังจากเด็กทากิ จกรรมเรี ยนรู้ อย่างเช่นปั้นดิ นน้ามัน พีก่ ็จะพาเค้าไปล้างมื อ
ฟอกสบู่ 7 ขัน้ ตอน” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 4)
“เสือ้ ผ้าที เ่ ปื ้ อนอุจจาระ พีต่ อ้ งรี บซักให้สะอาดเลย น้าที ซ่ กั ผ้าแล้ว ก็ ตอ้ งทิ้ งลงใน
โถส้วมแล้วเราต้องขัดและทาความสะอาดด้วยน้ายาอีกครั้ง” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 5)
“การทาความสะอาดพื ้นห้องเรี ยน ห้องน้ า ห้องส้วม พี ่ทาวันละ 2 ครั้ง เช้าและ
เย็น ใช้น้ ายาฆ่าเชื ้อ และจุดหนึ่งที ่สาคัญคื อประตูที่มีลูกบิ ดต้องเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื ้อเหมื อนกัน
เราก็เป็ นห่วงเด็ก คิ ดว่าเป็ นลูกเป็ นหลานก็ทาให้เขาจะได้ปลอดภัย” (ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที ่ 6)
โดยสรุ ป การวิจัยระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก โดยเป็ น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ประโยชน์
ของการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปาก และการรั บ รู้ อุป สรรคต่อ การป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก
ในกลุ่มทดลองภายหลังได้ รับโปรแกรมดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
แสดงให้ เห็นผลของโปรแกรมต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก ความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรค
มือเท้ าและปาก ผู้วิจยั จึงได้ สรุปผลการทดสอบ ดังแสดงในตาราง 22
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1. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรม มีความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่สงู ขึ ้นใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระยะก่อนการทดลอง
2. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรม มีความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงกว่า
ผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
ง
การทดลองและระยะติดตามผล
3. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรม มีการรับรู้
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ระยะก่อนการทดลอง
4. เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรม มีการรับรู้
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าผู้ดแู ลเด็ก
ในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
งการทดลอง
และระยะติดตามผล

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยืนยัน
ยืนยัน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน บางส่ วน สมมติฐาน
/

/

/

/

157

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

การวิจยั เรื่ องจิตลักษณะ การปฏิบตั ิ และผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทาง
จิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ ดู แ ลเด็ ก : การวิ จัย แบบผสานวิ ธี
มี จุด มุ่งหมายตามระยะของการวิ จัย ดัง นี ้ ระยะที่ 1 เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ จิ ต ลัก ษณะ
บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ การวิจยั
แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) แบบส ารวจตามล าดั บ (Exploratory Design)
ตามแนวทางของ Creswell and Plano Clark (2011) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ระยะ เริ่ ม ต้ น ระยะที่ 1
ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมกับผู้ร่วมวิจยั
ที่เป็ นผู้ดแู ลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคามที่ไม่มีรายงานการระบาด
ของโรคมือเท้ าและปากติดต่อกันในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 และมีประสบการณ์ในการทางานดูแล
เด็กไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลคือแนวสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั ใช้ การ
วิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลเชิงคุณภาพตามแนวทางของ Miles and Huberman (1994) ระยะที่ 2 เป็ น
การวิ จั ย กึ่ งท ด ล อง (Quasi-experimental design) แบ บ แผน Pretest-Posttest Follow-up
Design ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดแู ลเด็ก ที่คณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้ 1) ทางานใน
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สัง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อ าเภอแกด า จัง หวัด มหาสารคาม
อย่างน้ อย 1 ปี 2) มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
3) มีความสามารถฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี และ 4) มีความยินดีและเต็มใจ
เข้ าร่ วมโปรแกรมตลอดการทดลอง จานวน 20 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 10 คน ทัง้ นี ้ กลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก สาหรับกลุ่มควบคุมได้ รับการอบรมจาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาเภอ ตัวแปรตามที่ศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1) ตัวแปรทางจิต ได้ แก่ ความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับ รู้ ประโยชน์ ของการปฏิ บัติเพื่ อ ป้องกัน โรคมื อเท้ าและปาก และการรับรู้ อุปสรรคต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และ 2) ตัวแปรทางพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
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ปาก สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้ วย โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก และแบบวัดสาหรับเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลของตัวแปรตามที่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าอยู่ระหว่าง 0.89 – 0.99 โดย
เครื่ องมือดังกล่าวสร้ างขึ ้นจากข้ อค้ นในการวิจยั ระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสาหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วยค่าสถิติ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บคะแนนของตั ว แปรตามระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ สถิ ติ
Mann-Whitney U test และการเปรี ยบเทียบคะแนนรายคู่ ด้ วยสถิติ Wilcoxon signed-ranks test
ผู้วิจัย น าเสนอการสรุ ป ผลการวิจัย การอภิป รายผล และข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยตามลาดับ
ดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจิต
ลักษณะ บริ บททางสังคม และการปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี ้ 1) จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก ประกอบด้ วย ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรค ความมัน่ ใจในการป้องกันโรค ความเสี่ยงที่จะ
เป็ นโรค ผลกระทบจากโรค ผลดีจากการป้องกันโรค และอุปสรรคจากการป้องกัน 2) บริ บททาง
สังคมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ประกอบด้ วย การรับข่าวเรื่ องโรค
และการได้ รับการสนับสนุน และ 3) การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการปฏิบตั ิของ
ผู้ดูแลเด็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก ประกอบด้ วย การรักษาความ
สะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแลความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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ภาพประกอบ 12 จิตลักษณะ บริบททางสังคม และการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็ก

จากข้ อค้ น พบในการวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยน ามากาหนดเป็ น นิ ยามเชิงปฏิ บัติการ การ
พัฒ นาแบบวัดตัวแปรตาม และออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมในงานวิจัยระยะที่ 2 ด้ วยวิธีเชิง
ปริมาณ
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี ้
1. ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 1 ที่พบว่า เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
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ผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 2 ที่พบว่า เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรค
มือเท้ าและปาก การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากสูงกว่าผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
งการทดลอง
และระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 3 ที่พบว่า เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็ก มีการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4. ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 4 ที่พบว่า เฉพาะผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของ
ผู้ดแู ลเด็ก มีการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากน้ อยกว่าผู้ดแู ลเด็กในกลุม่ ควบคุมที่
ไม่ได้ รับโปรแกรมทังในระยะหลั
้
งการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับจิตลักษณะ บริ บททางสังคม และการ
ปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อ
ค้ น พบเงื่ อ นไขเกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ ดูแ ลเด็ ก ได้ แ ก่
จิตลักษณะและบริ บททางสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคมของแบนดูรา
(Bandura, 1986) ที่กล่าวว่า การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมและ
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ปั จจัยภายในบุคคล แสดงให้ เห็นว่า การที่ผ้ ดู แู ลเด็กจะแสดงพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากให้ กบั เด็กได้ อย่างถูกต้ องนัน้ ย่อมมีความเกี่ยวข้ องกับจิตลักษณะและบริ บททางสังคม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
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จิตลักษณะ
จิตลักษณะเป็ นเงื่อนไขภายในของผู้ดแู ลเด็กที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบจิตลักษณะที่ สาคัญ ได้ แก่ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับโรค
ความมัน่ ใจในการป้องกันโรค ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค ผลกระทบจากโรค ผลดีจากการป้องกันโรค
และอุปสรรคจากการป้องกัน ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะขออภิปรายในแต่ละประเด็น ดังรายละเอียดดังนี ้
1. ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ โรค ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ดูแ ลเด็ ก มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ ยวกับ โรคมื อเท้ าและปากในประเด็น ของสาเหตุ การติดต่อ อาการ การดูแลรักษา และการ
ป้องกัน อธิบายได้ ว่า ความรู้ เป็ นแหล่งประโยชน์ ด้านสติปัญญาและความรู้ สึกที่ช่วยให้ บุคคลมี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องโรคอย่างชัดเจน และมีผลต่อการรับรู้ความเชื่อของบุคคลและมีผลต่อการ
รับรู้ ความเชื่อของบุคคล กระบวนการรู้ คิด การใช้ เหตุผล ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ อธิบาย
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการเจ็บ ป่ วยและส่งผลให้ มี การปฏิบัติเพื่อสุข ภาพของตนเอง
(Becker, Drachman, & Kirscht, 1974; Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008) เที ย บเคี ย งได้ กั บ
แนวคิดแบบจาลองที่ใช้ อธิบายเกี่ยวกับโรคซึ่งมีความสัมพันธ์ กับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
ประสบการณ์ และสามารถใช้ ทาความเข้ าใจมุมมองของบุคคลในการรับรู้ เกี่ ยวกับโรค ในด้ าน
พฤติกรรม การรับรู้ สาเหตุของการเกิ ดโรค การรับรู้ เกี่ ยวกับระยะเวลาและลักษณะของอาการ
ลักษณะอาการของโรค ความรุ นแรงของโรค และการรักษา (Kleinman, 1980) และสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ พบว่า หากผู้ดแู ลเด็กมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับโรค
มือเท้ าและปากมากเพียงใด จะทาให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องมาก
ขึ ้นด้ วย (Thi Nga et al., 2016; รัตติญา เจริ ญโชคพาณิชย์ , 2555; สิวารี ย์ พิมพ์ประเสริ ฐ, 2553;
อัจจิมา ชนะกุล, 2558)
2. ความมัน่ ใจในการป้องกันโรค ผลการวิจยั พบว่า ผู้ดแู ลเด็กมี ความมัน่ ใจในการ
ป้องกันโรคเกี่ ยวกับการรักษาความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการดูแล
ความสะอาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเป็ นระยะเวลานานนัน้ ทาให้
เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองว่า สามารถทากิจกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าปากได้ ถกู ต้ องและต่อเนื่อง
ข้ อค้ นพบดังกล่าวเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของ Bandura (1986) กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถ
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ของตนเอง เป็ นการตัดสินของบุคคลที่เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการจัดการระบบและ
พฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลเป็ น ไปตามแบบแผนที่ ก าหนดไว้ และแนวคิ ด ของ Rosenstock et al.
(1988) กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรค เป็ นความมัน่ ใจ
ของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการกระทาหรื อปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรค ภายใต้
อุปสรรคหรื อสภาวะใดๆ เป็ นการรับรู้ ว่าตนเองสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมต่างๆ ได้ เพื่อป้องกันการ
เกิดโรค และทาให้ ตนเองมีสุขภาพที่ดี ข้ อค้ นพบดังกล่าวยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ที่พบว่า หากผู้ดูแลเด็กมีความมั่นใจในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงเพียงใด
จะทาให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องมากขึ ้นด้ วย (Thi Nga et al., 2016;
แสงดาว เกษตรสุน ทร และคณะ, 2558; จัน ทราวดี พรมโสภณ และ สมคิ ด ปราบภัย , 2560;
ดาว เวียงคา และคณะ, 2560)
3. ความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค คือ ผู้ดูแลเด็กรับรู้ ถึง ความเสี่ยงที่จะทาให้ เด็กที่ตนดูแล
ป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากได้ จากปั จจัยที่เกิดจากเชื ้อโรค พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและผู้ดแู ลเด็ก
รวมทังความสะอาดของสภาพแวดล้
้
อมภายในศูนย์ที่เอื ้อให้ เชื ้อโรคเติบโตได้ ดี ข้ อค้ นพบดังกล่าว
เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพของ Rosenstock et al. (1988) ที่อธิบาย
ไว้ ว่า การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรค คือ การที่บุคคลรับรู้ ว่าการกระทาที่ผ่านมาเสี่ยงต่อการ
เป็ น โรค บุคคลจะมี การรับรู้ แตกต่างกัน ถ้ าบุคคลที่ มี การรับรู้ ความเสี่ยงสูงจะรับรู้ ว่าตนเองได้
สัมผัสต่อโรคนัน้ และข้ อค้ นพบมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ พบว่า การที่บคุ คลที่ต้องดูแลเด็กมี
การรับรู้ ความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรคในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคสูงขึ ้นเช่นเดียวกัน
(ชลธิชา โชคเฉลิมวงศ์, 2555; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558)
4. ผลกระทบจากโรค คือ ผู้ดูแลเด็กได้ สะท้ อนเกี่ ยวกับ ผลกระทบที่ เกิ ดจากโรคที่
ส่งผลต่อตัวเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และเทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตาบล
ข้ อค้ นพบดังกล่าวเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพของ Rosenstock et al.
(1988) ที่อธิบายว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรค เป็ นการรับรู้ของบุคคลต่อผลของโรคที่จะเกิดขึ ้น
ถ้ าบุค คลรั บ รู้ ว่า โรคจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลรุ น แรง มี อัน ตรายต่อ ร่ างกายอัน จะก่ อ ให้ เกิ ด ความพิ ก าร
เสียชีวิต ความลาบาก การใช้ เวลาและเสียเงินในการรักษาหรื อผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
และการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งข้ อค้ นพบในการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ องกับผลการวิจัยที่ ผ่านมา
พบว่า การที่บคุ คลที่ทาหน้ าที่ดแู ลเด็กมีการรับรู้ถึงผลกระทบหรื อความรุนแรงของโรคสูง จะทาให้
มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถกู ต้ องสูงตามไปด้ วย (จันทราวดี พรมโสภณ และ สมคิด ปราบภัย ,
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2560; ชญาน์ นันท์ ใจดี , เสริ มศรี สันตติ , และ ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, 2555; พัชราภรณ์ บดีรัฐ ,
2558)
5. ผลดีจากการป้องกันโรค คือ ผู้ดูแลเด็กสะท้ อนถึง ผลดีที่เกิดจากการทากิจกรรม
การคัดกรองโรค การรับประทานอาหารที่ปรุ งสุกสะอาดการใช้ ช้อนกลาง การล้ างมือ การกาจัด
อุจจาระ การทาความสะอาดของเล่นที่เด็ก การทาความสะอาดพื ้นห้ อง ห้ องน ้า ห้ องส้ วม และการ
จัดห้ องเรี ยนให้ มีอากาศระบายถ่ายเท ที่ ช่วยป้องกัน โรคมือเท้ าและปากได้ ข้ อค้ นพบดังกล่าว
เทียบเคียงกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพของ Rosenstock et al. (1988) ที่อธิบายไว้
ว่า การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรค เป็ นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์
ที่จะได้ รับภายหลังการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพบุคคล จะปฏิบตั ิพฤติกรรมตามประสบการณ์ ใน
อดีตที่ ผ่านมา และแนวคิดของ Pender et al. (2006) กล่าวว่า การรับรู้ ป ระโยชน์ ของการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมเป็ นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะได้ รับภายหลังการปฏิบตั ิพฤติกรรม
สุข ภาพ เป็ น แรงเสริ ม ท าให้ บุ ค คลเกิ ด แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมนัน้ บุ ค คลจะปฏิ บัติ
พฤติกรรมตามประสบการณ์ในอดีต ที่พบว่าพฤติกรรมนันให้
้ ผลทางบวกต่อตนเอง ประโยชน์จาก
การปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมอาจจะเป็ น ทัง้ ประโยชน์ ภ ายนอกและภายในประโยชน์ จ ากภายใน เช่ น
การเพิ่มความตื่นตัว ลดความรู้ สึกเมื่อยล้ า ส่วนประโยชน์จากภายนอก เช่น การได้ รับรางวัลเงิน
ทอง การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที่เกิดจากผลของการปฏิบตั ิพฤติกรรม ในระยะแรกนันประโยชน์
้
จากภายนอกจะเป็ นที่รับรู้ มากกว่า แต่ประโยชน์ภายในนันจะส่
้
งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้ องกับผลวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า บุคคลที่ให้ การดูแลเด็กที่มีการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบตั ิสงู จะยิ่งมีพฤติกรรมการป้องกันโรคสูงด้ วย (จิติยาดา สมบุญนาค,
2547; ชญาน์นนั ท์ ใจดี และคณะ, 2555; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558)
6. อุปสรรคจากการป้องกันโรค คือ ผู้ดแู ลเด็กสะท้ อนถึงสิ่งที่คอยขัดขวางการปฏิบตั ิ
เพื่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ได้ แก่ ผู้ดูแลเด็กมีจานวนน้ อย งบประมาณขอยากและไม่
เพียงพอ และผู้ปกครองไม่เข้ าใจ ข้ อค้ นพบดังกล่าวเทียบเคียงกับ แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ าน
สุขภาพของ Rosenstock et al. (1988) ที่อธิบายว่า การรับรู้ อุปสรรคในการป้องกันโรค เป็ นการ
รับรู้เกี่ยวกับปั จจัยหรื อกิจกรรมที่คอยขัดขวางการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรค เช่น มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการเดินทาง การเสียเวลาในการมารับบริ การสุขภาพ ความไม่สะดวก หรื อความยากลาบากใน
การปฏิบตั ิพฤติกรรม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ข้ อค้ นพบดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า
ผู้ดแู ลเด็กที่รับรู้ถึงอุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากน้ อยจะยิ่งมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
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บริบททางสังคม
บริ บททางสังคมเป็ นเงื่อนไขภายนอกของผู้ดแู ลเด็กที่มีความเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ซึง่ ในงานวิจยั นี ้พบบริ บททางสังคมที่สาคัญ ได้ แก่ การรับข่าวเรื่ องโรค
และการได้ รับการสนับสนุน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การรับข่าวเรื่ องโรค คือ ผู้ดูแลเด็กสะท้ อนถึงการได้ รับข้ อมูลเรื่ องโรคมือเท้ าและ
ปากจากสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และสื่อบุคคล เช่น แพทย์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร การที่ผ้ ูดูแลเด็กได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับโรคมือเท้ าและปากที่ถูกต้ องอย่าง
สม่าเสมอจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก ข้ อ ค้ น พบดัง กล่ า วเที ย บเคี ย งได้ กับ แนวคิ ด ของ Green and Kreuter (2005) ที่ ก ล่ า วว่ า
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับโรคจากแหล่งต่างๆ นัน้ เป็ น ปั จจัยเอือ้ ซึ่งเป็ น แหล่งทรัพยากร
ทางด้ านความรู้ที่มีความจาเป็ นสาหรั บบุคคล บุคคลที่สามารถเข้ าถึงและหาข้ อมูลข่าวสารได้ ง่าย
จะทาให้ มีความรู้ และแนวทางในการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เหมาะสม และยังเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
โน้ มน้ าวและช่วยให้ บคุ คลมีความเชื่อที่ถกู ต้ องด้ วยเหตุผลหรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
มีความคิดและทางเลือกที่กว้ างขึ ้นในการปฏิบตั ิพฤติกรรม นอกจากนี ้ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่มี
ความสมบู ร ณ์ ทัน สมัย และครบถ้ วนจะช่ ว ยให้ การตัด สิ น ใจมี ค วามถูก ต้ อ ง รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (เทอดศักดิ์ ไม้ เท้ าทอง, 2555) นอกจากนี ้ ข้ อค้ นพบดังกล่าวยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ที่ผ่านมา ซึง่ พบว่าผู้ที่ทาหน้ าที่ดแู ลเด็กที่มีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวเรื่ องโรคมาก จะส่งผลทา
ให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถกู ต้ องมากขึ ้นเช่นเดียวกัน (ชญาน์นนั ท์ ใจดี และคณะ, 2555;
ชลธิชา โชคเฉลิมวงศ์, 2555; วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล และ ปรี ย์กมล รัชนกุล, 2558)
2. การได้ รับการสนับสนุน คือ ผู้ดูแลเด็กสะท้ อนเกี่ยวกับ การได้ รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในเรื่ องของการได้ รับกาลังใจ
การได้ รับสิ่งของ และการได้ รับข่าวสาร การที่ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะทาให้
เกิดความมัน่ คงทางอารมณ์ มีความมัน่ ใจ ทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กประสบผลสาเร็จในการปฏิบตั ิพฤติกรรม
การป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากในเด็กมากขึน้ ข้ อค้ น พบดังกล่าวเที ยบเคียงได้ กับ แนวคิด การ
สนับสนุนทางสังคมของ Jacobson (1986) ได้ แบ่ง การสนับสนุนทางสังคม ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ เช่น การยกย่อง ยอมรับ เห็นใจ ได้ รับความรัก ให้ กาลังใจ การเห็น
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คุณ ค่า 2) การสนับสนุนด้ านสติปัญ ญา เช่น การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร การได้ รับคาแนะนา และ
3) การสนับสนุนด้ านทรัพยากร เช่น ได้ รับความช่วยเหลือด้ านเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และ
บริการที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหา ทังนี
้ ้ การสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยเสริมที่เปรี ยบเสมือนแหล่ง
ประโยชน์ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ เหมาะสมมากขึน้ ด้ วย
(Green & Kreuter, 2005) นอกจากนี ้ ข้ อค้ นพบดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ พบว่า
ผู้ดูแลเด็กที่ ได้ รับการสนับสนุนในด้ านต่างๆ มาก จะยิ่งมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากมากขึ ้นเช่นกัน (ดาว เวียงคา และคณะ, 2560; สันติพงษ์ กัณทะวารี , 2549)
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การปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นสิ่งที่ผ้ ดู แู ลเด็กทาเพื่อป้องกันโรคมือเท้ า
และปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในงานวิจยั ครัง้ นี ้พบการปฏิบตั ิที่สาคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรักษา
ความสะอาดส่วนตัว เช่น การล้ างมือด้ วยสบูก่ ่อนรับประทานอาหาร การใช้ ช้อนกลาง การแยกของ
ใช้ ของตนออกจากเด็ก 2) การดูแลความสะอาดของเด็ก เช่น การตรวจสุขภาพทัว่ ไป การสอนและ
พาเด็กล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การดูแลไม่ให้ เด็กอมของเล่น และ 3) การดูแลความสะอาดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การปั ดกวาดและถูพื ้นห้ องด้ วยน ้ายาถูพื ้น การขัดและทาความสะอาดห้ องน ้า
ด้ วยน า้ ยาล้ างห้ องน า้ การก าจัดขยะมูลฝอย และการเปิ ดหน้ าต่างเพื่ อ ท าให้ อากาศถ่ายเทได้
สะดวก เทียบเคียงได้ กับ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรี ยน
อนุบาล ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2558) ที่แนะนาไว้ วา่ การป้องกันโรคที่ได้ ผลดี
และคุ้มค่าที่สดุ คือ การป้องกันในระยะก่อนได้ รับเชื ้อ โดยที่ผ้ ดู แู ลเด็กจะต้ องดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองและเด็กเป็ นอย่างดี เน้ นความสะอาดของที่อยู่อาศัย เครื่ องใช้ ส่วนตัว สิ่งแวดล้ อมที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ ไม่แออัด อากาศถ่ายเทสะดวก และมีแสงแดดส่องถึง ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิพฤติกรรมทัง้
3 ด้ านของผู้ดูแลเด็กจะช่วยป้องกัน โรคมือเท้ าและปากที่จะเกิดขึ ้นในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ เป็ น
อย่างดี และมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่มีความคล้ ายกับงานวิจยั
ในครัง้ นี ้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของนักวิชาการที่พ บกลุม่ บุคคลที่ต้องดูแลเด็กมีการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากใน 3 ด้ าน ได้ แก่ การรักษาอนามัยส่วนบุคคล การดูแลความสะอาดของ
เด็ก และการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้ อม (ดาว เวียงคา และคณะ, 2560; อัจจิมา ชนะกุล,
2558)

166
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิ จั ย ระยะที่ 2 การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิ ด 2 กลุ่ ม
แบ่ ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม วัด ก่ อ นการทดลอง หลัง การทดลอง และติ ด ตามผล
(pretest-posttest follow-up design) เพื่ อศึ ก ษ าป ระสิ ท ธิ ผลของโป รแก รม ก ารส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติก รรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจยั นาเสนอ
การอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ดังนี ้
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ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก มีคะแนนความรู้ เกี่ยวกับ โรคมือเท้ าและปากหลังการ
ทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและมีความคงทนของความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากแม้ เวลา
จะเปลี่ยนไป ซึง่ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจ
เป็ นเพราะโปรแกรมดังกล่าวมีการประยุก ต์รูปแบบกิจกรรมที่ม่งุ พัฒนาความรู้ ด้านการรู้ คิดของ
ผู้ ดูแ ลเด็ ก ในกลุ่ม ทดลอง กล่ า วคื อ มี กิ จ กรรมในการบรรยาย การตัง้ ค าถาม การน าเสนอ
กรณี ศึกษา การอภิปรายกลุ่มย่อย และการใช้ เกมส์ เพื่อให้ ผ้ ูดูแลเด็ก สามารถจดจาและเข้ าใจ
เกี่ ย วกับ สาเหตุ การติ ด ต่อ ของโรค ปั จจัย เสี่ ย ง อาการและอาการแสดง ความรุ น แรงของโรค
การรักษา และการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก นอกจากนี ้ กลุม่ ทดลองยังได้ รับคูม่ ือการป้องกันโรค
มือเท้ าและปาก แผ่นพับความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปากที่มีเนื ้อหาที่อ่านเข้ าใจง่าย มีภาพประกอบ
ที่ชดั เจน สวยงาม เพื่อใช้ ในการทบทวนความรู้ หรื อศึกษาด้ วยตนเองเมื่อเกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับโรค
มือเท้ าและปาก และโปสเตอร์ การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
และมีการประยุกต์ใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม ซึง่ จะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กกลุม่ ทดลองได้ นาประสบการณ์ที่
ตนมีมาร่ วมแลกเปลี่ยนกับผู้ดแู ลเด็กคนอื่ น มีการอภิปรายและสะท้ อนความคิดเห็น จนเกิดเป็ น
ความคิดรวบยอด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ ต่างๆ ได้ จึงทาให้ ผ้ ูดูแลเด็กกลุ่ม
ทดลองมีการเพิ่ มขึน้ ของคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับโรคมื อเท้ าและปาก ในประเด็น การคงทนของ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากในกลุม่ ทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุม่ กับ
ผู้ดแู ลเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการสิ ้นสุดโปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น และยังคงมีอยู่ถึงระยะติดตามผลเนื่องจากมีคมู่ ือป้องกันโรคที่สามารถ
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นามาทบทวนข้ อสงสัยและการได้ นาความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ งจึงทาให้ ความรู้ ดงั กล่าวมี
ความคงทนยิ่งขึ ้น ดังนัน้ กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลอง
และติ ด ตามผล สูง กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสูง กว่ า กลุ่ม ควบคุม ซึ่ง กลุ่ม ควบคุม จะไม่ ได้ รับ
โปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรมตามแผนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ น
การบรรยาย ใช้ ว ลา 2 ชั่ว โมง ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Anderson and
Krathwohl (2001) ซึ่งได้ จัดลาดับขันของพั
้
ฒ นาการด้ านการเรี ยนรู้ ใหม่จากของบลูม (Bloom’s
Taxonomy) โดยแนวคิ ด นี ไ้ ด้ แนะว่ า การบรรยาย การตั ง้ ค าถาม การน าเสนอกรณี ศึ ก ษา
การอภิปรายกลุ่มย่อย จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ การเรี ยนรู้ ในขันจดจ
้
าและเข้ าใจ และ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุนทรี ย์ คาเพ็ง และ อรธิรา บุญประดิษฐ์ (2555) กล่าวว่า การให้ ความรู้
ในวัยผู้ใหญ่ นัน้ ควรใช้ เทคนิ คที่ ห ลากหลายและการใช้ สื่อประกอบ เพื่อท าให้ เกิ ดความเข้ าใจ
เนื ้อหาได้ ง่ายและการเปิ ดโอกาสให้ ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กนั ในกลุม่ จะทาให้ มีความรู้
และความเข้ า ใจมากขึน้ เป็ น เป้า หมายของการพัฒ นาด้ านการรู้ คิ ด ในงานวิจัย นี ด้ ้ วย ซึ่งจาก
กิจกรรมตามโปรแกรมทังหมด
้
ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้นและ
มีความคงทน
ผลการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นสอดคล้ องกับงานวิจยั กึ่งทดลองที่มีการประยุกต์กิจกรรม
การพัฒนาความรู้ ในโปรแกรม เช่น บรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การสาธิตวิธีการ
ล้ างมือ 7 ขันตอน
้
และการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ฝึ กปฏิบตั ิการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ฝึ กการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันโรคมือเท้ าและปาก และฝึ กการคัดกรองโรคมือเท้ าและปากเบื ้องต้ น และ
การอภิปรายกลุ่ม (พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม, 2556;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ผลการวิจยั ไปในทิศทางเดียวกันคือ หลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู้ ในการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปากสูง กว่าก่ อ นทดลอง และสูงกว่า กลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
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การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต
ที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและ
มีความคงทนของการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากแม้ เวลาจะ
เปลี่ยนไป ซึ่งพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจ
เป็ นเพราะโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปากของผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ มี ก ารประยุ ก ต์ รู ป แบบกิ จ กรรมที่ มุ่ ง พั ฒ นาการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ได้ แก่ การบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรค
มื อ เท้ า และปาก การสาธิ ต และการฝึ ก ในเรื่ อ งการคัด กรองโรคมื อ เท้ าและปาก การล้ า งมื อ 7
ขันตอน
้
และการทาความสะอาดของใช้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการป้องกัน โรคมือ
เท้ าและปากระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การนาเสนอตัวแบบโดยเชิญผู้ดแู ลเด็กที่มีการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากที่ถกู ต้ องมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนาเสนอตัวแบบจากสื่อ เช่น การให้
ชมคลิปวีดีโอ ป้ายไวนิลการล้ างมือ แผ่นพับความรู้ คู่มือการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก ผู้วิจัย
ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาเภอในพื ้นที่มีการใช้ คาพูดในการกระตุ้น การพูดให้ กาลังใจ รวมทัง้
การให้ คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นต้ น และการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม ซึ่งจะทาให้ ผ้ ดู แู ล
เด็กกลุ่มทดลองได้ นาประสบการณ์ มาร่ วมแลกเปลี่ยนกับผู้ดูแลเด็กคนอื่น มีก ารอภิปรายและ
สะท้ อนความคิดเห็น จนเกิดเป็ นความคิดรวบยอด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ตา่ งๆ
จึงทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กกลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ ้นของคะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในประเด็นการคงทนของคะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากในกลุ่มทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุ่มกับผู้ดแู ลเด็ก
กลุ่มทดลอง พบว่า หลังการสิ ้นสุดโปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุ่มทดลองมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น เพราะหลังจากอบรมได้ นาทักษะที่ได้ ฝึกปฏิบตั ิ
ไปใช้ งานจริ งและเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ง่ายและมีประโยชน์ ส่งผลให้ มีความมัน่ ใจในการคัดกรอง
การล้ างมือ 7ขันตอน
้
และการทาความสะอาดภายในศูนย์เพิ่มขึ ้น และยังคงมีอยู่ถึงระยะติดตาม
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ผลเนื่องจากมีค่มู ือป้องกันโรคที่สามารถนามาทบทวนข้ อสงสัย ตลอดจนโปสเตอร์ การล้ างมือ 7
ขันตอน
้
และการได้ ทาเป็ นประจาทุกวันจึงทาให้ การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากมีความคงทน ดังนัน้ กลุม่ ทดลองจึงมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มควบคุมจะไม่ได้ รับโปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรมตามแผนงาน
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ นการบรรยาย ใช้ วลา 2 ชัว่ โมง จากกิจกรรมในโปรแกรม
ดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ส่งผลให้
ผู้ดแู ลเด็กมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ Bandura (1986) ที่กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
เป็ น ตัว ก าหนดการตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของตนเองที่ จ ะจัด การและจะน าไปสู่ก าร
ตัดสินใจการกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย
ผลการวิ จัย ดัง กล่ า วข้ างต้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย กึ่ ง ทดลองที่ มี ก ารประยุก ต์ ใช้
แนวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองไปสร้ างกิ จ กรรมในโปรแกรม ได้ แก่ การสร้ าง
ประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็ จ เช่น การฝึ กปฏิบตั ิล้างมือ 7 ขันตอน
้
การทาความสะอาดอุปกรณ์
เครื่ องใช้ ของเล่น และการจัดสภาพแวดล้ อม การใช้ ตวั แบบ เช่น การใช้ ตัวแบบจากครอบครัว
ตัวอย่างในชุมชน เป็ นลักษณะการใช้ ตวั แบบจริ งเป็ นผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรี ยนที่มีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากให้ กบั บุตรหลานที่ดี และการใช้ ตวั แบบจากสื่อ เป็ นลักษณะการใช้ ตวั
แบบสัญ ลัก ษณ์ เช่ น การใช้ วี ดี ทั ศ น์ คู่มื อ บัน ทึ ก พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก
ภาพพลิก ป้ายไวนิลการล้ างมือ แผ่นพับ ซีดีเพลงล้ างมือ และซีดีหมอลาสื่อนาป้องกันโรค และการ
ใช้ ค าพูด ชัก จูง เช่น การกล่า วค าชมเชยและให้ ก าลังใจด้ วยค าพูด และการให้ ค าแนะน าและ
คาปรึ ก ษาในการปฏิ บัติ (พรรณรั ต น์ เป็ น สุข , 2555; อนุรักษ์ หงษ์ ล อยลม, 2556) ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลอง และมากกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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การรับรู้ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
หลังการทดลองและติด ตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่วมโปรแกรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและมีความคงทนของการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคมือเท้ าและปากแม้ เวลาจะเปลี่ยนไป ซึง่ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
และ 2 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กที่ พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แบบแผนความเชื่ อ ด้ านสุ ข ภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock et al.
(1988) มาส่งเสริ มให้ กลุ่มทดลองมีการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากที่ถูกต้ อง ได้ แ ก่
การบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก เนื ้อหาที่นาเสนอเกี่ยวกับข้ อมูลสถิติจานวนผู้ป่วย
และเสียชีวิตจากโรคมือเท้ าทังในระดั
้
บโลกและประเทศไทย และอันตรายจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
มือเท้ าและปาก การอภิปรายด้ วยกรณี ศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบหรื อผลเสียเมื่อเด็กเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคมือเท้ าและปากในด้ านต่างๆ การสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ
ได้ แก่ การดูคลิปวีดีโอข่าวการระบาดของโรคมือเท้ าและปาก การได้ รับแจกคูม่ ือการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก และแผ่นพับความรู้ การสร้ างการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านเกมส์
จัดกลุ่มผลกระทบจากโรคมือเท้ าและปาก และใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการดาเนิน
กิจกรรมในโปรแกรม ซึ่งจะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กกลุ่มทดลองได้ นาประสบการณ์ มาร่ วมแลกเปลี่ยนกับ
ผู้ดูแลเด็ ก คนอื่ น มี ก ารอภิ ป รายและสะท้ อนความคิ ด เห็ น จนเกิ ด เป็ น ความคิ ด รวบยอด และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น มุ่งหวังให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิด
ความตระหนักรู้ ถึงความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมี การรับรู้ ความรุ นแรง
ของโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น ในประเด็นการคงทนของคะแนนการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือ
เท้ าและปากในกลุ่มทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุ่มกับผู้ดแู ลเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า
หลังการสิน้ สุด โปรแกรมแล้ วผู้ดูแลเด็ก กลุ่ม ทดลองมี ก ารรั บ รู้ ความรุ น แรงของโรคมื อเท้ าและ
ปากมากขึ ้น เพราะไม่ต้องการให้ เกิดการระบาดของโรคจึงต้ องมีการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
อย่างต่อเนื่ อง และมีการทบทวนเอกสารใบความรู้ ที่ ได้ รับจากการอบรมเพื่อเตือนตนเองไม่ให้
ประมาท ดังนัน้ กลุม่ ทดลองจึงมีคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากมากหลังการ

171

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ทดลองและติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่ กลุ่มควบคุมจะไม่ได้ รับ
โปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรมตามแผนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ น
การบรรยาย ใช้ วลา 2 ชั่วโมง ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
(2560) กล่าวถึง การประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพเพื่อใช้ จดั กิจกรรมเพื่อสร้ าง
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรค เช่น การให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งกับผลกระทบที่เกิดขึ ้น การวิเคราะห์หรื อ
ประเมินผลเสีย การสนทนากลุม่ กับตัวแบบที่ได้ รับผลกระทบ การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง เป็ นต้ น
จะช่วยเพิ่มการรับรู้ความรุนแรงของโรคได้
ผลการวิ จัย ดัง กล่า วข้ างต้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย กึ่ ง ทดลองที่ มี ก ารประยุก ต์ ใช้
แนวคิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคไปพัฒนาเป็ นรูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม ได้ แก่ การบรรยาย/
อบรมให้ ความรู้ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอันตรายของโรคมือเท้ าและปาก การนาเสนอตัวแบบผ่านวีดี
ทัศ น์ เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ข องผู้ป กครองที่ มี บุต รหลานป่ วยเป็ น โรคมื อ เท้ า และปาก การให้
ผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ เล่าถึงความรุ นแรง และการสูญเสียทัง้ เงินและเวลาในการดูแลบุตร
หลาน การอภิปรายกลุ่มเกี่ ยวกับผลกระทบต่อเด็ก และการใช้ สื่อ ได้ แก่ วีดี ทัศน์ กลอนหมอลา
และแผ่นพับ (ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558;
อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการ
รับรู้ ความรุ นแรงของโรคสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและ
ปากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่วมโปรแกรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและมีความคงทนของการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากแม้ เวลาจะเปลี่ยนไป ซึง่ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะ
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ทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กที่ พัฒ นาขึน้ นัน้ ผู้วิจัยได้
ด าเนิ น การโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แบบแผนความเชื่ อ ด้ านสุ ข ภาพ (Health Belief Model) ของ
Rosenstock et al. (1988) มาส่งเสริ มให้ กลุ่มทดลองมี การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ า
และปากที่ถกู ต้ อง ได้ แก่ การบรรยายให้ ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปากเนื ้อหาเกี่ยวกับการระบาด
และปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดโรคมือเท้ าและปากทังจากตั
้
วเชื ้อก่อโรค ผู้รับเชื ้อ และสภาพแวดล้ อม
การอภิปรายจากกรณี ศึกษาเพื่ อค้ น หาหรื อประเมิน ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิ ด โรคมื อเท้ าและปาก
การสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก และแผ่นพับความรู้ การสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปากผ่าน
เกมส์จดั กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก และใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม ซึง่ จะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กกลุม่ ทดลองได้ นาประสบการณ์มาร่วม
แลกเปลี่ยนกับผู้ดแู ลเด็กคนอื่น มีการอภิปรายและสะท้ อนความคิดเห็น จนเกิดเป็ นความคิด รวบ
ยอด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ตา่ งๆ จากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น มุง่ หวังให้ ผ้ ดู แู ล
เด็กเกิดความตระหนักรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น ในประเด็นการคงทนของคะแนนการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากในกลุ่มทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุ่มกับผู้ดแู ล
เด็กกลุม่ ทดลอง พบว่า หลังการสิ ้นสุดโปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุม่ ทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น และมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงจากคูม่ ือ แผ่นพับ
และใบความรู้ ที่ได้ รับจากการอบรมโดยนามาทบทวนอยู่เสมอ ดังนัน้ กลุม่ ทดลองจึงมีคะแนนการ
รับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิ ด โรคมือเท้ าและปากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ กลุม่ ควบคุมจะไม่ได้ รับโปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรม
ตามแผนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ นการบรรยาย ใช้ วลา 2 ชัว่ โมง ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560) กล่าวถึง การประยุกต์แนวคิดแบบ
แผนความเชื่อด้ านสุขภาพเพื่อใช้ จดั กิจกรรมเพื่อสร้ างการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น การ
ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดโรค การคัดกรองหรื อประเมินความเสี่ยง การสนทนา
กลุ่มกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง เป็ นต้ น จะช่วยเพิ่มการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคได้
ผลการวิ จัย ดัง กล่า วข้ างต้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย กึ่ ง ทดลองที่ มี ก ารประยุก ต์ ใช้
แนวคิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากไปพัฒนาเป็ นกิจกรรมในโปรแกรม ได้ แก่
การบรรยายให้ ความรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ การระบาดของโรค ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และ
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แหล่งแพร่ เชื ้อโรคของโรคมือเท้ าและปาก การนาเสนอตัวแบบผ่านวีดีทศั น์เกี่ยวกับประสบการณ์
ของผู้ปกครองที่มีบตุ รหลานป่ วยเป็ น โรคมือเท้ าและปาก เนื ้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มือเท้ าและปาก การอภิปรายเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การสร้ างการรับรู้
ความรุ น แรงของโรคผ่ า นสื่ อ เช่ น วี ดี ทั ศ น์ แผ่ น พั บ (ฐิ ติ ม า โกศั ล วิ ต ร และคณะ, 2561;
พรรณรัตน์ เป็ นสุข, 2555; ภัทร วาศนา, 2558; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ผลการวิจยั พบว่า
หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรคมือเท้ าและปากสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ประโยชน์ ของการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคมือเท้ าและ
ปากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่วมโปรแกรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและมีความคงทนของการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากแม้ เวลาจะเปลี่ยนไป ซึง่ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางจิตที่ มีต่อพฤติกรรมการป้ องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กที่ พัฒ นาขึน้ นัน้ ผู้วิจัยได้
ด าเนิ น ก ารโด ย ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ แ บ บ แ ผ น ค วาม เชื่ อ ด้ าน สุ ข ภ าพ ( Health Belief Model)
ของ Rosenstock et al. (1988) มาส่งเสริ มให้ กลุ่มทดลองมี การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันโรค
มือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง ได้ แก่ การบรรยายให้ ความรู้ การปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปากอย่างถูกต้ อง การสาธิ ตและการฝึ กปฏิบัติที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับการคัดกรองโรค การล้ างมือ 7
ขันตอน
้
และการดูแลความสะอาด การอภิปรายกรณีตวั อย่างในประเด็นผลดีและผลเสียของการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก การสรุ ปสาระสาคัญโดยวิทยากร การสร้ างการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากผ่านสื่อ ได้ แก่ คลิปวีดีโอการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
คลิปวีดีโอศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คูม่ ือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก แผ่นพับความรู้ โปสเตอร์ การ
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ล้ างมือ 7 ขันตอน
้
การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม ซึ่งจะทาให้ ผ้ ดู แู ล
เด็กกลุ่มทดลองได้ นาประสบการณ์ มาร่ วมแลกเปลี่ยนกับผู้ดูแลเด็กคนอื่น มีการอภิปรายและ
สะท้ อนความคิดเห็น จนเกิดเป็ นความคิดรวบยอด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ตา่ งๆ
จากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น มุ่งหวังให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิด การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก ส่ง ผลให้ ผู้ดูแ ลเด็ ก มี ก ารรั บ รู้ ประโยชน์ ข องการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากเพิ่ ม ขึ น้
ในประเด็น การคงทนของคะแนนการรับรู้ ประโยชน์ ของการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากในกลุ่ม
ทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุ่ม กับ ผู้ดูแลเด็กกลุ่ม ทดลอง พบว่า หลังการสิน้ สุด
โปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุม่ ทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น
และการปฏิบัติตามสิ่งที่ ได้ รับการอบรมทาให้ เห็นว่าการล้ างมือ การคัดกรองโรค การทาความ
สะอาดของใช้ ทาแล้ วมีประโยชน์และตังใจท
้ าอย่างต่อเนื่องทุกวัน รวมทังมี
้ การทบทวนความรู้จาก
คู่มื อที่ ได้ รับจากการอบรมในช่วงเวลาว่างเป็ น ประจา ดังนัน้ กลุ่ม ทดลองจึงมี คะแนนการรับ รู้
ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ กลุม่ ควบคุมจะไม่ได้ รับโปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรม
ตามแผนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ นการบรรยาย ใช้ วลา 2 ชัว่ โมง ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560) กล่าวถึง การประยุกต์แนวคิดแบบ
แผนความเชื่อด้ านสุขภาพเพื่อใช้ จดั กิจกรรมเพื่อสร้ างการรับรู้ ประโยชน์ในการป้องกันและรักษา
โรค เช่น การให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรค การวิเคราะห์ของ
การป้องกัน และรัก ษาโรค การใช้ ตัวแบบที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการป้อ งกั น และรั ก ษาโรค การ
เปรี ยบเทียบผลดีและผลเสียของการทาพฤติกรรม การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง เป็ นต้ น จะช่วยเพิ่ม
การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคได้
ผลการวิ จัย ดัง กล่า วข้ างต้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย กึ่ ง ทดลองที่ มี ก ารประยุก ต์ ใช้
แนวคิดการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบกิจกรรมใน
โปรแกรม ได้ แก่ การบรรยายให้ ความรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเหมาะสมเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก การสาธิต การสอน และการฝึ กปฏิบตั ิวิธีการล้ างมือที่ถกู ต้ องตามขันตอน
้
การ
สรุ ปสาระสาคัญโดยวิทยากร การให้ คาปรึ กษาแนะนาการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเหมาะสมเพื่อป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน โรคมือเท้ าและ
ปาก (ฐิ ติมา โกศัลวิตร และคณะ, 2561; อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, 2556) ผลการวิจยั พบว่า หลัง
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ทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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การรับรู้อุปสรรคต่ อการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากทัง้
ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล น้ อยกว่าระยะก่อนการทดลอง และน้ อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่วมโปรแกรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ อปุ สรรคต่อการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากลดลงและมีความคงทนของการ
รั บ รู้ อุป สรรคต่ อ การป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปากแม้ เวลาจะเปลี่ ย นไป ซึ่ ง พบว่ า เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 และ 4 ตามที่ตงเอาไว้
ั้
ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะโปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กที่ พฒ
ั นาขึ ้นนัน้
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการโดยประยุกต์ใช้ แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health Belief Model) ของ
Rosenstock et al. (1988) มาลดการรั บ รู้ อุ ป สรรคต่ อ การป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากให้ ก ลุ่ม
ทดลอง ได้ แก่ การอภิปรายเพื่อให้ ร่วมกันค้ นหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากพร้ อมหาแนวทางการแก้ ไข การให้ คาแนะนาและแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก และใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมในโปรแกรม ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ดูแ ลเด็ ก กลุ่ ม ทดลองได้ น าประสบการณ์ ม าร่ ว ม
แลกเปลี่ยนกับผู้ดแู ลเด็กคนอื่น มีการอภิปรายและสะท้ อนความคิดเห็น จนเกิดเป็ นความคิดรวบ
ยอด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ สถานการณ์ตา่ งๆ จากกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น มุง่ หวังให้ ผ้ ดู แู ล
เด็กลดการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้อปุ สรรคต่อ
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากลดลง ในประเด็นการคงทนของคะแนนการรับรู้ ประโยชน์ของการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากในกลุ่มทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุ่มกับผู้ดแู ลเด็กกลุ่ม
ทดลอง พบว่า หลังการสิ ้นสุดโปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุม่ ทดลองมีการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกัน
โรคมื อ เท้ าและปากน้ อย เนื่ อ งจากมี ก ารขอค าแนะน าและปรึ ก ษาจากบุ ค คลรอบข้ า ง เช่ น
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เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ า เจ้ าหน้ าสาธารณสุขอาเภอ ทาให้ ปัญหาในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมี
น้ อย ดังนัน้ กลุ่มทดลองจึงมีคะแนนการรับรู้ อุปสรรคต่อการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากหลังการ
ทดลองและติดตามผล ต่ากว่าก่อนการทดลอง และต่ากว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ กลุม่ ควบคุมนันจะไม่
้
ได้
รับโปรแกรมดังกล่าว แต่จะได้ รับการอบรมตามแผนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจัดให้
เป็ นการบรรยาย ใช้ วลา 2 ชัว่ โมง ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
(2560) กล่าวถึง การประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพเพื่อใช้ จดั กิจกรรมเพื่อลดการ
รับรู้ อปุ สรรคในการป้องกันและรักษาโรค เช่น การวิเคราะห์อุปสรรคในการป้องกันและรักษาโรค
การให้ ข้อมูลเพื่อแก้ ไขความเข้ าใจผิดต่ออุปสรรคในการป้องกันและรักษาโรค การมีระบบคอย
ช่วยเหลือ การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง เป็ นต้ น จะช่วยลดการรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันและรักษา
โรคได้
ผลการวิ จัย ดัง กล่าวสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ กุสุม าลย์ มี พื ชน์ (2560) ผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกั นการติดเชื ้อเอชไอวี
ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาเพศชาย จังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
29 คน พบว่า หลังทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรู้ อปุ สรรคในการป้องกันการติดเชื ้อ
เอชไอวีต่ากว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีค่าเฉลี่ยความต่างของ
คะแนนการรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีต่ากว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 งานวิจยั ของ กฤติยา โนนใหญ่ (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ปกครองเพื่อป้องกันการเกิดโรคฟั นนผุในเด็กก่อนวัยเรี ยน ตาบลอีหล่า
อาเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรี สะเกษ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 66 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบกลุ่มละ 33 คน พบว่า หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมี การรับรู้ อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่ อป้องกัน โรคฟั น ผุน้ อยกว่าก่อนการ
ทดลอง และน้ อยกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001) แต่ไม่สอดคล้ องกับ
งานของ อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกัน โรคมือ
เท้ าและปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม
ของผู้ดแู ลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็ นกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อปุ สรรคต่อการ
เป็ นโรคมือเท้ าและปากและการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในวัยเด็กสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
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พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดูแลเด็ ก ที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหลัง
การทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กที่เข้ าร่ วมโปรแกรมเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้นและมีความคงทนของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากแม้ เวลาจะเปลี่ยนไป ซึง่ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 ตามที่ตงั ้
เอาไว้ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี ้
ประการแรก ผลการวิจยั พบว่าในกลุ่มทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก
เพิ่ ม ขึน้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ พฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ดูแ ลเด็ ก ได้ โดยมี
หลักฐานในงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ที่ แสดงให้ เห็นว่า เมื่อผู้ดแู ล
เด็ ก มี ค วามรู้ เพิ่ ม ขึ น้ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ก็ มี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปากมากขึ น้ ด้ วย
(Thi Nga et al., 2016; รัตติญา เจริ ญโชคพาณิชย์ , 2555; สิวารี ย์ พิมพ์ประเสริ ฐ, 2553; อัจจิมา
ชนะกุล, 2558) จึงอาจกล่าวได้ วา่ กิจกรรมการให้ ความรู้ ในโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทาง
จิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากของผู้ดูแ ลเด็ ก ที่ ก ลุ่ม ทดลองได้ รับ ท าให้
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของกลุม่ ทดลองสูงขึ ้น
ประการที่สอง ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ของผู้ดแู ลเด็กได้ ซึง่ พบในงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่แสดงให้ เห็น
ว่า การที่ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากเท่าใด
ผู้ดูแลเด็กก็ จะมี พ ฤติกรรมการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากมากขึน้ ด้ วย (Thi Nga et al., 2016;
แสงดาว เกษตรสุน ทร และคณะ, 2558; จัน ทราวดี พรมโสภณ และ สมคิ ด ปราบภัย , 2560;
ดาว เวียงคา และคณะ, 2560) จึงอาจกล่าวได้ วา่ กิจกรรมการพัฒนาให้ เกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ า และปากในโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
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พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กที่กลุ่ มทดลองได้ รับจาก 4 แหล่ง ได้ แก่
ประสบการณ์ความสาเร็ จของตนเอง การสังเกต ประสบการณ์ของผู้อื่น การพูดชักจูง และสภาวะ
ทางสรี ระและอารมณ์ ท าให้ พ ฤติ กรรมการป้องกัน โรคมื อ เท้ าและปากของกลุ่ ม ทดลองสูงขึน้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Bandura (1977b) เชื่อว่า ถ้ าหากบุคคลมีความมัน่ ใจในความสามารถ
ของตนเองว่าจะกระทาบทบาทหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้ ได้ ย่อมจูงใจให้ เกิดพฤติกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมนันได้
้ ดี
ประการที่ ส าม จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับ โปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีการรับรู้ความ
เสี่ยงต่อการเกิ ดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้
ประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากสูงขึ ้น ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากลดลง อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กได้ ซึ่งพบ
ในงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก (จันทราวดี พรมโสภณ และ สมคิด
ปราบภัย, 2560; พัชราภรณ์ บดีรัฐ, 2558) ที่แสดงให้ เห็นว่า การที่ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้ ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้ประโยชน์
ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปากมากเท่าใด ผู้ดแู ลเด็กก็จะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากที่ถกู ต้ องมากขึ ้น ในทางกลับกันผู้ดแู ลเด็กที่มีการรับรู้ อุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากต่าจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องมากขึ ้นเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้
ว่า กิจกรรมการพัฒนาให้ เกิดการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพในโปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กที่กลุ่ มทดลอง
ได้ รับนัน้ ทาให้ พ ฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของกลุ่ มทดลองสูงขึน้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Rosenstock et al. (1988) กล่าวว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอย่างใด
อย่างหนึง่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็ นโรค บุคคลนันจะต้
้ องมีความเชื่อว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ น
โรค และโรคที่ เป็ นนัน้ จะมี ค วามรุ น แรงต่ อ ชี วิ ต เมื่ อ ปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมเพื่ อ ป้ อ งกัน โรคแล้ ว จะ
ก่อให้ เกิดผลดีในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิของตนเอง
ประการที่สี่ ในประเด็นการคงทนของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากในกลุม่ ทดลองนัน้ สอดคล้ องกับผลการสนทนากลุม่ กับผู้ดแู ลเด็กกลุม่ ทดลอง พบว่า หลังการ
สิ ้นสุดโปรแกรมแล้ วผู้ดแู ลเด็กกลุ่มทดลองสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในทางที่ดีและมี
ความสม่าเสมอทังในด้
้ านการรักษาความสะอาดส่วนตัว การดูแลความสะอาดของเด็ก และการ
ดูแลความสะอาดภายในศูนย์ ดังนัน้ กลุม่ ทดลองจึงมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและ

179

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ปากหลังการทดลองและติด ตามผล สูงกว่า ก่ อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม ซึ่งกลุ่ม
ควบคุม นัน้ จะไม่ ได้ รั บ โปรแกรมดัง กล่ า ว แต่ จ ะได้ รับ การอบรมตามแผนงานของส านัก งาน
สาธารณสุขอาเภอจัดให้ เป็ นการบรรยาย ใช้ วลา 2 ชัว่ โมง
ประการที่ห้า อาจเป็ นเพราะบรรยากาศ สื่อประกอบ รู ปแบบกิจกรรมของโปรแกรม
กล่าวคือ ในช่วงที่ดาเนินโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก ผู้วิจยั ได้ สร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ใช้ กระบวนการกลุ่มที่ทาให้
ผู้ดแู ลเด็กได้ มีส่วนร่ วมคิดร่ วมทา การใช้ สื่อประกอบที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ของผู้ดแู ลเด็ก
เช่น คลิปวีดีโอ รู ปภาพ โปสเตอร์ สี คู่มือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมที่
หลากหลายและสนุกสนาม เช่น การเล่นเกมส์ทงก่
ั ้ อนเริ่ มโปรแกรมและระหว่างดาเนินกิจกรรม ทา
ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กตื่นตัว มีความตังใจ
้ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรม นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ ประเมินกิจกรรม
จากการสังเกต พบว่า ผู้ดแู ลเด็กในกลุ่มทดลอง มีความตังใจ
้ ให้ ความสนใจในการทากิจกรรม มี
ส่วนร่วมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการถามคาถามเมื่อเกิดข้ อสงสัย
ประการสุด ท้ าย ลัก ษณะของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ ผู้ดูแ ลเด็ ก เป็ น วัย ผู้ใหญ่ แ ละมี
ประสบการณ์ ในการทางานดูแลเด็ กในศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก มี ความพร้ อมทางด้ านสติ ปั ญ ญา
มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที่รวดเร็ วประสบการณ์ มีความมัน่ คงในอารมณ์ สูง และมีความกล้ าในการ
แสดงความคิดและอภิปราย จึงทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการเรี ยนนรู้ในโปรแกรมประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างดี
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรรณรัตน์ เป็ นสุข (2555) ศึกษาผล
ของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัย
เรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กลุม่ ตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็ก 76 คน
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ กลุม่ ละ 38 คน พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่
คะแนนเฉลี่ยการปฏิบตั ิตวั ในการป้องกัน โรคมือเท้ าและปาก สูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของ อนุรักษ์ หงษ์ ลอยลม (2556) ทาการศึกษาผล
ของการประยุกต์ใช้ สื่อพื ้นบ้ านร่ วมกับครอบครัวต้ นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากของผู้ปกครองเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ตาบลหนองหมื่นถ่าน อาเภออาจสามารถ
จั ง หวัด ร้ อยเอ็ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู้ ปกครองเด็ ก 76 คน แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 40 คน และ
กลุ่มเปรี ยบเที ยบ 36 คน พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องเพิ่มขึ ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ต่อมามีงานของ อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช (2556) ทาการศึกษาผลของ
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โปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อ
ด้ านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ขอนแก่ น กลุ่ม ตัวอย่ างคื อ ผู้ป กครองเด็ ก และผู้ดูแ ลเด็ ก 70 คน แบ่ ง เป็ น
กลุ่มทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ กลุม่ ละ 35 คน พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนน
เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปาก สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ผลเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ งานวิ จัย ของ จารุ ว รรณ
สนองญาติ และคณะ (2559) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากใน
เด็กวัยก่อนเรี ยนโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และ
ระบาดวิ ท ยาของผู้ป กครองเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสนามชัย
จัง หวัด สุพ รรณบุ รี กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ ผู้ป กครองเด็ ก จ านวน 70 คน แบ่ ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน พบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ า
และปากสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ
กมลชนก ตันติพฒ
ั นะมนตรี (2560) ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก ของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็ก แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน พบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากสูงกว่าก่อนทดลอง และ
สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กนัน้ สามารถทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความคงทน
ของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี ้
1. จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าการให้ โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก มีผลทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก และพฤติ ก รรมการป้อ งกัน โรคมื อ เท้ าและปาก ย่อ มแสดงให้ เห็ น ว่าโปรแกรมดังกล่าวมี
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ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด ขึน้ ในกลุ่ม ผู้ดูแ ลเด็ ก ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ดัง นัน้
กระทรวงมหาดไทยควรมีนโยบายในการจัดโปรแกรมให้ กบั ผู้ดแู ลเด็กในพื ้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด
ของโรคมือเท้ าและปากเป็ นประจา
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลหรื อ เทศบาลและส านัก งานสาธารณสุข อาเภอควร
กาหนดเป็ นแผนงานโครงการและจัดสรรงบประมาณร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดแู ลเด็กใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากโดยนาโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติ กรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กที่สร้ างขึ ้นนี ้ไปประยุกต์ให้ เหมาะสมกับบริ บทของแต่
ละพื ้นที่
3. ผู้บ ริ ห ารศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็กควรจัด โครงการป้องกัน โรคมื อเท้ าและปากให้ แก่
ผู้ดแู ลเด็กทุกคน โดยนาโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติ กรรมการป้องกันโรค
มือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กที่สร้ างขึ ้นมาใช้ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทังในด้
้ านความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับโรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. การวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในครัง้ นี ้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางจิต
และพฤติกรรม เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ในด้ านสุขภาพ ควรศึกษาตัวแปรผลลัพธ์ ด้าน
สุขภาพร่วมด้ วย เช่น อัตราการเจ็บป่ วยของเด็ก คุณภาพชีวิต เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามาเป็ นเจ้ าของปั ญหา
ร่วมกัน และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ซึง่ จะนาไปสูร่ ูปแบบการแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาโรคมือเท้ าและปาก
อย่างยัง่ ยืน
3. เนื่องจากงานวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาถึงประสิทธิ ผลของโปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณ ลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็ก เฉพาะกลุ่ม
ผู้ดแู ลเด็กที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอแกดาเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรดาเนินการศึกษาผู้ดแู ลเด็ก
ในอาเภออื่นที่ในวงกว้ าง เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิผลว่าแตกต่างกันอย่างไร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 1
ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
ผศ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2
ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
ผศ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อ.ดร.ทัศน์รินทร์ สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชีแ้ จง กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน โดยการเติมคาในช่องว่างและทาเครื่ องหมาย ลงใน  ที่
ตรงกับสภาพตามความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ........................ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้ าย
 หย่า
 แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อเทียบเท่า
 มัธยมศึกษาตอนปลายต้ นหรื อเทียบเท่า  ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
 ปริญญาโทหรื อเทียบเท่า
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................
5. เงินเดือนที่ได้ รับ ........................................ บาท/เดือน
6. ท่านทางานดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็ นระยะเวลา ................................. ปี
7. ปั จจุบนั ท่านดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน ............................... คน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความในแบบสอบถามต่อไปนี ้ซึง่ เป็ นข้ อความที่บรรยายถึงลักษณะของท่านเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างด้ านขวามือซึง่ ท่านคิดว่า
ตรงกับท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
ไม่เคยปฏิบตั ิ
หมายถึง ท่านไม่เคยทากิจกรรมนันๆ
้ เลย
ปฏิบตั ินานๆ ครัง้ หมายถึง ท่านทากิจกรรมนัน้ 1-2 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์
ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้ หมายถึง ท่านทากิจกรรมนัน้ 3-5 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์
ปฏิบตั ิเป็ นประจา หมายถึง ท่านทากิจกรรมนัน้ 6-7 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์หรื อทาทุกครัง้ สม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
ไม่ เคย นานๆ ครั ง้ บางครั ง้ ประจา
การรั กษาอนามัยส่ วนบุคคล
1. ฉันใช้ ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
2. ฉันล้ างมือฟอกสบูก่ ่อนรับประทานอาหาร
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3. ฉันล้ างมือฟอกสบูห่ ลังล้ างก้ นให้ เด็ก
4. ฉันล้ างมือฟอกสบูห่ ลังสัมผัสสิง่ สกปรก เช่น น ้ามูก
น ้าลาย ปั สสาวะ อุจจาระ
5. ฉันสวมหน้ ากากอนามัย เมื่อป่ วยเป็ นโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด
6. ฉันสวมถุงมือเมื่อสัมผัสกับเด็กป่ วย
7. ฉันแยกของใช้ สว่ นตัว เช่น แก้ วน ้า จาน ช้ อน ไม่ให้
ปะปนกับของใช้ เด็ก
8. ฉันใช้ ผ้าปิ ดปากและจมูก เวลาไอหรื อจาม
การรั กษาอนามัยของเด็ก
9. ฉันตรวจคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ในเด็กทุกคนก่อน
รับเด็กเข้ าศูนย์
10. ฉันใช้ ช้อนกลางตักแบ่งอาหารให้ เด็ก
11. ฉันดูแลไม่ให้ เด็กอมของเล่นต่อกัน
12. ฉันดูแลให้ เด็กล้ างมือฟอกสบูห่ ลังทากิจกรรม เช่น
เล่นทราย ปั น้ ดินน ้ามัน
13.ฉันแยกของเล่นที่เด็กอมหรื อเปื อ้ นน ้าลายออกไว้ เพื่อ
ทาความสะอาด
14. ฉันแยกของใช้ สว่ นตัวของเด็กแต่ละคน เช่น แก้ วน ้า
ผ้ าเช็ดหน้ า ไม่ให้ ปะปนกัน
15. หากสงสัยว่าเด็กมีอาการป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
ฉันแยกเด็กป่ วยออกจากเด็กคนอื่นๆ
การรั กษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
16. ฉันจัดห้ องนอนให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
17. ฉันล้ างและทาความสะอาดห้ องน ้าห้ องส้ วมด้ วยน ้ายา
ฆ่าเชื ้อ
18. ฉันล้ างและทาความสะอาดภาชนะใส่อาหารของเด็ก
เช่น จาน ชาม ช้ อน ด้ วยน ้ายาล้ างจานหลังใช้ เสร็จ
19. ฉันถูพื ้นห้ องเรี ยนด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อ
20. ฉันทาความสะอาดของเล่นที่เด็กนาเข้ าปากด้ วย
ผงซักฟอกแล้ วผึง่ แดดให้ แห้ ง

ระดับการปฏิบัติ
ไม่ เคย นานๆ ครั ง้ บางครั ง้

ประจา
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21. ฉันเช็ดโต๊ ะและเก้ าอี ้ที่เด็กใช้ รับประทานอาหาร ด้ วย
น ้ายาฆ่าเชื ้อหลังใช้ เสร็จ
22. ฉันทิ ้งกระดาษทิชชูที่เปื อ้ นสิ่งสกปรก เช่น น ้ามูก
น ้าลาย ปั สสาวะ ลงในถังขยะที่มีฝาปิ ดมิดชิด
23. ฉันกาจัดอุจจาระของเด็กลงในส้ วม
24. ฉันแยกและทาความสะอาดแก้ วน ้าที่เด็กใช้ แล้ ว ด้ วย
น ้ายาล้ างจานหลังใช้ เสร็จ
25. ฉันเช็ดกระจกและลูกบิดประตูด้วยน ้ายาฆ่าเชื ้อ
ส่ วนที่ 3 ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
คาชีแ้ จง: แบบสอบถามต่อไปนี ้ สอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ขอให้ ทา่ นตอบตามความรู้
ความเข้ าใจของตนเองเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ดังต่อไปนี ้ โปรดทาเครื่ องหมาย √ลงในช่องคาตอบที่กาหนด
ไว้ ด้านท้ ายข้ อความ
ข้ อคาถาม
ถูก ผิด
1. โรคมือเท้ าและปากเกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย
2. โรคมือเท้ าและปากเป็ นโรคติดต่อจากคนสูค่ น
3. เชื ้อโรคมือเท้ าและปากเข้ าสูร่ ่างกายได้ ทางปาก
4. โรคมือเท้ าและปากติดต่อกันได้ ด้วยการไอจามรดกัน
5. เชื ้อโรคมือเท้ าและปากสามารถอยูใ่ นอุจจาระได้ นานถึง 2 เดือน
6. อาการของโรคมือเท้ าและปาก คือ มีไข้ มีต่มุ ขึ ้นที่มือ หรื อเท้ า หรื อปาก และมีแผลในช่อง
ปาก
7. ผู้ป่วยโรคมือเท้ าและปากส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและจะหายได้ เองภายใน 5-10 วัน
8. เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก หากมีอาการชักเกร็งควรพาไปพบแพทย์ทนั ที
9. หากเด็กที่เป็ นโรคมือเท้ าและปาก มีไข้ ควรเช็ดตัวร่วมกับให้ รับประทานยาพาราเซตามอล
10. ถ้ าเด็กที่เป็ นโรคมือเท้ าและปากมีแผลในปากจานวนมากควรให้ รับประทานยาปฏิชีวนะ
(ยาฆ่าเชื ้อ)
11. โรคมือเท้ าและปากป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน
12. เด็กที่เป็ นโรคมือเท้ าและปากต้ องหยุดเรี ยนรักษาตัวจนกว่าจะหาย
13. การล้ างมือด้ วยแอลกอฮอล์เจลสามารถฆ่าเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้

203
ส่ วนที่ 4 การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อคาถามที่ให้ ไว้ แต่ละข้ อ แล้ วให้ ทา่ นพิจารณาว่าข้ อความในแต่ละข้ อตรงกับความรู้สกึ
ความคิดของท่านมากน้ อยเพียงใด โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างด้ านขวามือ
ข้ อความ
มั่นใจ
ที่สุด

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

1. ฉันมัน่ ใจว่าสามารถล้ างมือฟอกสบูท่ กุ ครัง้
ก่อนรับประทานอาหาร
2. ถึงแม้ วา่ ฉันจะรี บเพียงใด ฉันพยายามล้ างมือ
ด้ วยฟอกสบูท่ กุ ครัง้ หลังการขับถ่าย
3. ฉันเชื่อมัน่ ว่า สามารถล้ างมือฟอกสบูไ่ ด้ ทกุ
ครัง้ หลังสัมผัสเด็กป่ วย
4. ฉันสามารถแยกของใช้ สว่ นตัวไม่ให้ ปะปนกับ
ของใช้ เด็กได้
5. เมือ่ ต้ องรับประทานร่วมกับผู้อื่น ฉันสามารถใช้
ช้ อนกลางในการตักอาหารได้ ทกุ ครัง้
6. แม้ จะมีเวลาน้ อย ฉันมัน่ ใจว่าสามารถตัดเล็บ
ให้ สนอยู
ั ้ ่เสมอ
7. หากฉันป่ วยเป็ นไข้ หวัด ฉันสามารถสวม
หน้ ากากอนามัยได้ ตลอดเวลาเมื่อต้ องทางาน
ดูแลเด็ก
8. ในช่วงที่มกี ารระบาดของโรคมือเท้ าและปาก
ฉันเชื่อมัน่ ว่า ฉันสามารถคัดกรองโรคมือเท้ าและ
ปาก ให้ กบั เด็กทุกคนได้ อย่างถูกต้ อง
9. ถึงแม้ จะมีเด็กจานวนมาก ฉันสามารถดูแลให้
เด็กล้ างมือฟอกสบูไ่ ด้ ทกุ ครัง้ ก่อนรับประทาน
อาหาร
10. ฉันมัน่ ใจว่า ฉันสามารถฝึ กให้ เด็กล้ างมือ 7
ขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง
11. ถึงงานจะเยอะ ฉันสามารถแยกของใช้
ส่วนตัวของเด็กแต่ละคนออกจากกันได้
12. ฉันสามารถจัดหาอาหารที่ปรุงสุกสะอาดถูก
หลักอนามัยมาให้ เด็กรับประทานได้
13. ฉันมัน่ ใจว่า ฉันสามารถดูแลไม่ให้ เด็กอมของ
เล่นต่อกันได้

ระดับความมั่นใจว่ าทาได้
มั่นใจ ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่
มั่นใจ ไม่ ม่ นั ใจ มั่นใจ

ไม่
มั่นใจ
เลย
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14. ฉันเชื่อมัน่ ว่า ฉันสามารถดูแลให้ เด็กใช้ ผ้าปิ ด
ปากปิ ดจมูก เมื่อไอจามได้ ทกุ ครัง้
15. ฉันสามารถตัดเล็บของเด็กทุกคนให้ สนอยู
ั้ ่
เสมอ
16. ฉันมัน่ ใจว่า ฉันสามารถทาความสะอาดแก้ ว
น ้าส่วนรวมด้ วยน ้ายาล้ างจานได้ ทกุ ครัง้ หลังใช้
เสร็จ
17. ถึงแม้ ฉนั จะเหนื่อยเพียงใด ฉันสามารถทา
ความสะอาดพื ้นห้ องด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคได้ วนั
ละ 2 ครัง้ (เช้ าและเย็น)
18. ฉันเชื่อมัน่ ว่า ฉันสามารถทาความสะอาด
ของเล่นที่เด็กนาเข้ าปากด้ วยผงซักฟอก แล้ ว
นาไปตากแดดให้ แห้ งได้ ทกุ วัน
19. หลังจากที่เด็กรับประทานอาหารเสร็จแล้ ว
ฉันมัน่ ใจว่าสามารถทาความสะอาดพื ้น โต๊ ะ และ
เก้ าอี ้ ด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคได้ ทกุ วัน
20. ฉันมัน่ ใจว่า ฉันสามารถทาความสะอาด
ห้ องน ้าห้ องส้ วมด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคได้ อย่าง
น้ อยวันละ 1 ครัง้

ระดับความมั่นใจว่ าทาได้
มั่นใจ ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่
มั่นใจ ไม่ ม่ นั ใจ มั่นใจ

ไม่
มั่นใจ
เลย
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คาชีแ้ จง ให้ ทา่ นพิจารณาว่าข้ อความในแต่ละข้ อนันตรงกั
้
บความคิดเห็นของท่านมากน้ อยเพียงใด โดยทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างด้ านขวามือซึง่ ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
ข้ อความ
จริง
ที่สุด
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1. เด็กเล็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 5 ปี มีโอกาสเสี่ยงติดเชื ้อ
โรคมือเท้ าและปากมากกว่าเด็กโต
2. ในช่วงฤดูฝน เด็กมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคมือเท้ า
และปาก มากกว่าช่วงฤดูร้อน
3. เด็กทีช่ อบอมของเล่นมีโอกาสเสีย่ งเป็ นโรคมือ
เท้ าและปากมากกว่าเด็กที่ไม่อมของเล่น
4. เด็กที่เคยเป็ นโรคมือเท้ าและปากแล้ ว หากได้ รับ
เชื ้อตัวใหม่มีโอกาสเป็ นโรคมือเท้ าและปากได้ อีก
5. เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคมือ
เท้ าและปากได้ หากมีการเล่นคลุกคลี กับเด็กที่เป็ น
โรคมือเท้ าและปาก
6. เด็ ก ที่ น ามาฝากเลี ย้ งในศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก มี
โอกาสเสี่ยงเป็ นโรคมือเท้ าและปาก มากกว่าเด็กที่
เลี ้ยงที่บ้าน
7. เด็กที่ได้ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มีโอกาสเป็ นโรค
มือเท้ าและปากน้ อยกว่าเด็กไม่ได้ รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์
8. ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคมือเท้ าและปาก การ
พาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น ห้ างสรรพสินค้ า
ตลาด เด็กมีโอกาสเสี่ยงได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ าและ
ปากมากกว่าอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
9. การปล่อยให้ เด็กใช้ แก้ วน ้าร่วมกันมีโอกาสติดเชื ้อ
โรคมือเท้ าและปากมากกว่าการใช้ แก้ วส่วนตัว
10. ผู้ดแู ลเด็กที่ใช้ มือเปล่าหยิบจับอาหารป้อนเด็ก
จะทาให้ เด็กมีโอกาสเสี่ยงเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
น้ อยกว่าการใช้ ช้อนป้อนอาหารให้ เด็ก
11. การทาความสะอาดของเล่นเด็กที่เปื อ้ นน ้ามูก
น ้าลายสัปดาห์ละครัง้ จะทาให้ เด็กมีโอกาสเกิดโรค
มือเท้ าและปากได้ มากกว่าการทาความสะอาดทุก
วัน

จริง
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เรี ยนตามปกติ จะทาให้ เด็กคนอื่นมีโอกาสเสี่ยง
ได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ าและปากมากกว่าการให้ เด็ก
ป่ วยหยุดเรี ยน
13. เด็กที่ไม่ล้างมือฟอกสบูก่ ่อนรับประทานอาหาร
มีโอกาสป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากมากกว่าเด็กที่
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ส่ วนที่ 6 การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
คาชีแ้ จง ให้ ทา่ นพิจารณาว่าข้ อความในแต่ละข้ อนันตรงกั
้
บความคิดเห็นของท่านมากน้ อยเพียงใด โดยทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างด้ านขวามือซึง่ ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
ข้ อความ
จริง
ที่สุด
1. โรคมือเท้ าและปากทาให้ เด็กเสียชีวิตทุกคน
2. โรคมือเท้ าและปากจะทาให้ เด็กมีอาการเจ็บปาก
ไม่ยอมรับประทานอาหาร ทาให้ เกิดภาวะขาด
สารอาหารได้
3. เมือ่ เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก เด็กต้ อง
หยุดเรี ยน
4. เมือ่ เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากทาให้ เด็กเกิด
ความเครี ยดได้
5. หากเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ผู้ปกครอง
ต้ องหยุดงานมาดูแลเด็ก
6. เมือ่ บุตรหลานป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ปกครองต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาจานวน
มาก
7. การที่เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ทาให้
ผู้ปกครองเกิดความกังวลใจต่อการเจ็บป่ วยของเด็ก
8. เมือ่ เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากจะต้ องปิ ด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อทาความสะอาด
9. การป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากของเด็กทาให้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเสียชื่อเสียง

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
ที่สุด
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10. ผู้ดแู ลเด็กถูกตาหนิจากผู้ปกครอง เมื่อพบเด็ก
ป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
11. เมือ่ มีเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก การปิ ด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีเวลา
เตรี ยมการสอนเพิม่ ขึ ้น
12. เมือ่ เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ทาให้
เทศบาล/อบต.มีภาระค่าใช้ จ่ายในการป้องกันโรค
มือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น

ส่ วนที่ 7 การรั บรู้ ประโยชน์ ในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
คาชีแ้ จง ให้ ท่านพิจารณาว่าข้ อความในแต่ละข้ อนัน้ ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากน้ อยเพี ยงใด โดยทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างด้ านขวามือซึง่ ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
ข้ อความ
จริง
ที่สุด
1. ในช่วงที่มกี ารระบาดของโรคมือเท้ าและปาก
ผู้ดแู ลเด็กต้ องตรวจคัดกรองโรคมือเท้ าและปากทุก
วันก่อนนาเด็กเข้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จะช่วย
ป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อโรคมือเท้ าและปากไป
ยังเด็กคนอื่นได้
2. ผู้ดแู ลเด็กและเด็กควรล้ างมือฟอกสบูจ่ ะช่วยลด
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปากได้
3. ผู้ดแู ลเด็กควรรักษาความสะอาดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่าเสมอตามคาแนะนาของ
เจ้ าหนาที่สาธารณสุข จะช่วยป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากได้
4. ผู้ดแู ลเด็กควรดูแลให้ เด็กล้ างมือฟอกสบูท่ กุ ครัง้
ก่อนรับประทานอาหาร จะช่วยป้องกันการได้ รับเชื ้อ
โรคมือเท้ าและปากเข้ าสูร่ ่างกายทางปากได้
5. เมือ่ พบเด็กที่มอี าการสงสัยป่ วยเป็ นโรคมือเท้ า
และปาก ไม่จาเป็ นต้ องแยกเด็กออกจากเด็กคนอื่น
เพราะจะทาให้ เด็กเรี ยนไม่ทนั เพื่อน
6. หลังสัมผัสกับเด็กป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก

ระดับความคิดเห็น
จริง ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
ที่สุด
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ผู้ดแู ลเด็กต้ องล้ างมือฟอกสบูท่ นั ที เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อจากไปยังเด็กคนอื่น
7. การทาความสะอาดของเล่นทีเ่ ปื อ้ นสิ่งสกปรก
เช่น น ้ามูก น ้าลาย ต้ องทาทุกวัน จะช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้
8. ผู้ดแู ลเด็กควรล้ างมือฟอกสบูท่ นั ทีหลังสัมผัส
อุจจาระของเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากจะช่วย
ป้องกันการแพร่เชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้
9. เชื ้อโรคมือเท้ าและปาก สามารถอยู่ในอุจจาระ
ของเด็กป่ วยได้ นาน 2 เดือน ดังนัน้ ผู้ดแู ลเด็กควร
กาจัดอุจจาระของเด็กลงในส้ วม จะช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้
10. หากผู้ดแู ลเด็กเจอเด็กเอาของเล่นเข้ าปาก ไม่
ต้ องแยกของเล่นชิ ้นนันออกทั
้
นที เพราะจะทาให้ เด็ก
รู้สกึ ว่าโดนแย่งของเล่นไป

ส่ วนที่ 8 การรั บรู้ อุปสรรคในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
คาชีแ้ จง ให้ ทา่ นพิจารณาว่าข้ อความในแต่ละข้ อนันตรงกั
้
บความคิดเห็นของท่านมากน้ อยเพียงใด โดยทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างด้ านขวามือซึง่ ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
ข้ อความ
จริง
ที่สุด
1.การมีภาระงานอื่นที่ต้องทามาก ทาให้ ไม่มีเวลา
ดูแลให้ เด็กล้ างมือฟอกสบูไ่ ด้ อย่างถูกต้ อง
2.การตรวจคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ในตอนเช้ า
ก่อนนาเด็กเข้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นวิธีที่ทาได้
ยากเพราะผู้ปกครองไม่ให้ ความร่วมมือ
3.การแยกเด็กที่สงสัยป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
ออกจากเด็กปกติ เป็ นการเพิ่มภาระในการดูแลเด็ก
4.การแยกตุม่ หรื อแผลที่เกิดจากโรคมือเท้ าและปาก
เป็ นสิ่งที่ทาได้ ง่าย
5.การดูแลให้ เด็กล้ างมือฟอกสบูใ่ ห้ ครบ 7 ขันตอน
้
เป็ นสิ่งที่น่าเบื่อ

ระดับความคิดเห็น
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6.การดูแลไม่ให้ เด็กเอาของเล่นเข้ าปาก เป็ นสิ่งที่
ควบคุมได้ ยากเพราะเด็กมีจานวนมาก
7. การของบประมาณเพื่อซื ้ออุปกรณ์ เช่น สบูก่ ้ อน
สบูเ่ หลว เป็ นเรื่องยุ่งยาก
8.การทาความสะอาดของเล่นเด็กที่เด็กอมทุกวัน
ทาให้ เสียเวลาในการเตรี ยมการสอน
9.การล้ างห้ องน ้าห้ องส้ วมทุกวัน เป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจ
10.การเตรี ยมอาหารกลางวันที่ปรุงสุกสะอาดเป็ น
เรื่ องที่ทาได้ ง่าย
11.การแนะนาวิธีการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ให้
ผู้ปกครองปฏิบตั ิตาม เป็ นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ตอ่
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
12.การล้ างมือฟอกสบูท่ กุ ครัง้ เมือ่ สัมผัสกับสิง่
สกปรกของเด็ก เช่น น ้ามูก น ้าลาย ปั สสาวะ
อุจจาระ เป็ นเรื่องยุ่งยาก

ระดับความคิดเห็น
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ผลการทดสอบค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดในงานวิจัย
1. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.696
14
.747
2
.633
15
.700
3
.285
16
.513
4
.451
17
.444
5
.747
18
.583
6
.751
19
.385
7
.487
20
.383
8
.504
21
.632
9
.602
22
.747
10
.671
23
.609
11
.210
24
.556
12
.295
25
.410
13
.381
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .92
2. ค่ าอานาจจาแนก ค่ าความยากง่ าย และค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและ
ปาก
ข้ อ ค่ าอานาจจาแนก ค่ าความยากง่ าย ข้ อที่ ค่ าอานาจจาแนก ค่ าความยากง่ าย
ที่
รายข้ อ (r)
รายข้ อ (r)
1
.686
.800
8
.665
.730
2
.831
.690
9
.660
.770
3
.749
.770
10
.449
.750
4
.773
.800
11
.616
.810
5
.602
.670
12
.587
.700
6
.665
.730
13
.537
.810
7
.537
.810
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .90
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3. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการป้ องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.517
11
.614
2
.202
1
.325
3
.615
13
.643
4
.517
14
.632
5
.457
15
.772
6
.624
16
.542
7
.517
17
.567
8
.343
18
.467
9
.624
19
.433
10
.563
20
.502
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .99
4. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรั บรู้ ความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.819
8
.754
2
.912
9
.895
3
.939
10
.598
4
.611
11
.857
5
.636
12
.907
6
.773
13
.881
7
.630
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .96
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5. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.628
7
.661
2
.413
8
.423
3
.538
9
.677
4
.868
10
.756
5
.802
11
.435
6
.773
12
.486
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .89
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6. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรั บรู้ ประโยชน์ ในการป้ องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.811
6
.889
2
.868
7
.909
3
.861
8
.743
4
.825
9
.800
5
.328
10
.378
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .93
7. ค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่ นของแบบวัดการรั บรู้ อุปสรรคในการป้ องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ (r)
1
.833
7
.973
2
.903
8
.983
3
.973
9
.978
4
.623
10
.623
5
.961
11
.930
6
.855
12
.972
ค่ าความเชื่อมั่นเท่ ากับ .98
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จัดทาโดย
นายอิสรา จุมมาลี

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

214

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ความเป็ นมาของโปรแกรม
โรคมือเท้ าและปาก เป็ นโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่นับว่าเป็ นปั ญหาด้ านสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
ไทย สาเหตุของโรคเกิดจากเชือ้ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) สายพันธุ์ที่พบได้ บ่อย เช่น ไวรัสคอค
แซกกี เอ 16 (Coxsackieviruses A16) ไวรัส คอคแซกกี เอ สายพัน ธุ์อื่น ๆ เช่น ไวรัส เอคโค (Echovirus) และ
ไวรัสเอนเทอโร 71 (EV 71) เป็ นต้ น โรคนีพ้ บบ่อยในกลุ่มทารกและเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันเป็ นจานวนมาก
จากข้ อ มูล การเฝ้าระวังทางระบาดวิท ยาของส านัก ระบาดวิท ยา พบว่า เด็กที่ ป่ วยด้ วยโรคมื อเท้ าและปาก
มากกว่า 2 ใน 3 เป็ นเด็กที่อยู่ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอนุบาล โดยพฤติกรรมของเด็กที่มาอยู่ร่วมกัน
เป็ นจานวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรี ยนอนุบาลจะเสี่ยงให้ เกิดการแพร่ กระจายโรคมือเท้ าและปาก ได้ ง่าย
เช่น การอมของเล่น การป้ายนา้ มูกนา้ ลาย การเล่นคลุกคลีกัน การใช้ แก้ วนา้ ร่ วมกัน การไม่ล้างมือหลังจาก
ขั บ ถ่ า ย เป็ นต้ น ท าให้ เชื อ้ โรคมื อ เท้ าและปาก ปนเปื ้อ นและแพร่ ก ระจายติ ด ต่ อ สู่ กั น ได้ ง่ า ย ทั ง้ นี ้
เด็กที่ป่วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากจทาให้ เกิดผลกระทบทังร่้ างกาย จิตใจ และสังคม การป้องกันเด็กไม่ให้ ป่วย
เป็ นโรคมือเท้ าและปาก ย่อมเป็ นการป้องกันผลเสียต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นตามมาอีกมากมาย
จานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้ วยโรคมือเท้ าและปากที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น การที่จะทาให้ เด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมีสขุ ภาพที่แข็งแรงและปลอดจากโรคมือเท้ าและปากนัน้ ต้ องเกิดความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ปกครอง ผู้บริ หาร และผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กนับว่าเป็ นผู้ที่มีบทบาทและหน้ าที่ที่สาคัญในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากให้ แก่เด็กตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ที่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมี
ความรู้ เรื่ องโรคมื อเท้ าและปาก ความเชื่ อด้ านสุขภาพ และการรั บรู้ ความสามารถของตนเองด้ านการรักษา
อนามัยส่วนบุคคล การรักษาอนามัยของเด็ก และการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคมื อเท้ าและปาก จึงเป็ นสิ่งสาคัญ และมี ความจาเป็ นที่ ผ้ ูดูแ ลเด็กทุกคนต้ องมี แ ละปฏิ บัติ ได้ อย่างถูกต้ อง
สอดคล้ องกับงานวิจยั หลายเรื่ องที่พบว่าความรู้เรื่ องโรค ความเชื่อด้ านสุขภาพ ตลอดจนมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กได้ ดังนัน้ โปรแกรมนี ้จะ
ช่วยพัฒ นาความรู้ ความเชื่ อด้ านสุขภาพ และการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็กจะเกิดผลต่อสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดจาก
โรคมือเท้ าและปากของเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
โปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ลเด็ก
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปากถูกต้ องเพิ่มขึ ้น
2. เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการป้ องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องเพิ่มข้ น และลดการ
รับรู้ตอ่ อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ให้ น้อยลง
3. เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
4. เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ องเหมาะสมมากขึ ้น
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หลักการและแนวคิดที่ประยุกต์ ใช้ ในโปรแกรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดแู ล
เด็กร่ วมกับผลการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งสามารถประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่นามาประยุกต์ใช้
ปรั บ เปลี่ ย นตั ว แปรทางจิ ต และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปากของผู้ ดู แ ลเด็ ก โดยแบ่ งเป็ น
2 ประเภท คือ แนวคิดที่ใช้ กาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวแปรทางจิตและพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปากในโปรแกรมฯ และแนวคิดที่ใช้ ในการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ดู แู ลเด็ก
เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. แนวคิดที่ใช้ กาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก โดยมีกิจกรรมในการบรรยาย การตังค
้ าถาม การนาเสนอ
กรณีศกึ ษา การเล่นเกม และการอภิปรายกลุม่ ย่อย เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กสามารถจดจาและเข้ าใจเกี่ยวกับสาเหตุ การ
ติดต่อ อาการ การรักษา และการป้องกัน
แนวคิดที่ 1 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาคุณลักษณะทางจิต ได้ แก่ ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับ แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Rosenstock, Strecher, & Becker.1988)
โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การนาเสนอกรณี ศึกษา การเล่นเกม และการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมี
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ถึง
ประโยชน์ตอ่ การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และการรับรู้ตอ่ อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง
แนวคิดที่ 2 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาคุณลักษณะทางจิต ได้ แก่ การรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ถึงประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก และการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งของการสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Bandura. 1977, 1997)
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้ านการรักษาอนามัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้ านการรักษาอนามัยของเด็ก และการรับรู้ ความสามารถของตนเองด้ านการรักษาอนามั ยสิ่งแวดล้ อม
โดยมีแนวคิดย่อยประกอบด้ วย
1) การสร้ างประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ รับประสบการณ์โดยตรงจาก
การฝึ กทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และมีความเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทาได้ เช่นเดียวกัน
โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การตังค
้ าถาม การเล่นเกม การอภิปรายกลุม่ ย่อย การสาธิต และการฝึ กปฏิบตั ิจริง
2) การใช้ ตวั แบบ กิจกรรมประกอบด้ วยการให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเห็นตัวแบบที่ประสบผลสาเร็ จจาก
การแสดงพฤติ กรรม เช่ น ผู้ดูแ ลเด็กในกลุ่ม ที่ แ สดงการคัด กรองโรคมื อ เท้ าและปาก หรื อ การล้ างมื อ ครบ 7
ขันตอน
้
ได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ จะทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กรู้สกึ ว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ ถ้ าเขาพยายามจริ ง
และไม่ย่อท้ อ รวมทังการใช้
้
ตวั แบบจากสื่อ เช่น คลิปวีดีโอ ภาพพลิก โปสเตอร์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ มีการสาธิต
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การคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก และการล้ างมือ 7 ขัน้ ตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดการ
เรี ยนรู้ พฤติกรรมหรื อทักษะใหม่ๆ ที่เป็ นผลจากการแสดงของตัวแบบ (ผู้สาธิต) การให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ เห็นตัวแบบ
(ผู้ดูแลเด็กในกลุ่ม) แสดงพฤติกรรมทางบวกแล้ วได้ รับแรงเสริ ม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผู้ดูแลเด็กแสดงพฤติกรรม
ทางบวก
3) การใช้ คาพูดชักจูง เป็ นการส่งเสริ มทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อทาให้ ผ้ ดู แู ลเด็กรู้สกึ ว่าเขา
สามารถที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ได้ โดยมี กิ จ กรรม การสะท้ อนผลการปฏิ บัติ ข องผู้ดูแ ลเด็ ก ในทุ ก กิ จ กรรม
การพูดให้ กาลังใจเมื่อผู้ดแู ลเด็กสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง และการโทรศัพท์เตือน/พูดคุยระหว่างสัปดาห์
แนวคิ ด ที่ 3 ถูก น ามาใช้ ในการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะทางจิ ต และพฤติ ก รรม ได้ แ ก่ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
2. แนวคิดที่ใช้ ในการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเกิดการมีส่วนร่ วม
อย่างต่อเนื่อง
2.1 แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (กรมสุขภาพจิต. 2544) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ อย่าง
สูงสุดซึง่ ประกอบด้ วยหลักการเรี ยนรู้พื ้นฐาน 2 ประการ ดังนี ้
1) การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ (experience learning) โดยแต่ละกิจกรรมจะใช้ กระบวนการ
การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ การจัดประสบการณ์ (experience) ขัน้ การ
สะท้ อนความคิ ด และอภิ ป ราย (reflection and discussion) ขั น้ ความเข้ าใจและเกิ ด ความคิ ด รวบยอด
(understanding and conceptualization) และขันการทดลองหรื
้
อการประยุกต์แนวคิด (experiment)
2) กระบวนการกลุ่ม (Group process) เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์ กนั มากขึ ้นและเป็ น
การช่วยขยายความรู้ จากการเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยมีกิจกรรม ได้ แก่ การบรรยาย การเล่ นเกม การอภิปรายกลุ่ม
กรณีตวั อย่าง บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การสาธิต และการฝึ กปฏิบตั ิ
แนวคิดที่ 4 เป็ นแนวคิดที่ใช้ ในการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เกมประกอบการเรี ยนรู้ (อรรถพร จินดามณี . 2548) โดยประเภทของ
เกมที่นามาใช้ ในโปรแกรม ได้ แก่ เกมละลายพฤติกรรม และเกมเพื่อประสบการณ์การเรี ยนรู้
แนวคิ ด ที่ 5 เป็ น ส่วนที่ ส อดแทรกอยู่ในขัน้ ตอนการด าเนิ น กิ จกรรมตลอดระยะเวลาที่ ให้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
ลักษณะของโปรแกรม
โปรแกรมนี ้เป็ นหลักสูตรที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติ กรรมการป้องกันโรคมือ
เท้ าและปาก โดยมีเนือ้ หาและกิจกรรมที่ส่งเสริ มการปรับเปลี่ยนตัวแปรทังทางด้
้
านความรู้ /การคิด ความรู้ สึก/
จิตใจ และพฤติกรรม/ทักษะ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นระยะเก็บ ข้ อมูลพื น้ ฐาน เป็ นระยะที่ วิทยากรเก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรตามของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ซึง่ จะดาเนินการก่อนการใช้ โปรแกรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ตัวแปรตามที่ต้องเก็บในระยะ
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นี ้ ประกอบด้ วย ความรู้ เรื่ อ งโรคมื อ เท้ าและปาก การรั บ รู้ โอกาสเสี่ ย งของการเป็ นโรคมื อ เท้ าและปาก
การรั บ รู้ ความรุ น แรงของโรคมื อ เท้ าและปาก การรั บ รู้ ประโยชน์ ข องการป้ อ งกั น โรคมื อ เท้ าและปาก
การรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติ กรรมการป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก
ระยะที่ 2 เป็ นการให้ การฝึ กอบรมตามหลักสูตรแก่กลุม่ ทดลองเพื่อมุง่ พัฒนาความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยจัดกิจกรรมเป็ นเวลา
3 วัน (18 ชัว่ โมง) พร้ อมได้ รับการแจกคู่มือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แล้ วเก็บข้ อมูล
ตัวแปรตามเหมือนระยะที่ 1 หลังการสิ ้นสุดการทดลองทันที
ระยะที่ 3 เป็ นระยะการติดตามผล เป็ นระยะที่ให้ กลุม่ ทดลองยุติการใช้ โปรแกรมไปแล้ ว 4 สัปดาห์ เพื่อ
เว้ นช่วงให้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ มีการปฏิบตั ิพฤติ กรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และทาการวัด
ข้ อมูลตัวแปรตามเหมือนระยะที่ 1 และเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจาการทาสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
หลังเข้ าร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลอง
การสร้ างกิจกรรมในโปรแกรม
จากกรอบกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นข้ างต้ นได้ นามาเป็ นแนวทางในกาหนดรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในโปรแกรมแต่
ละครัง้ เพื่อให้ เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ ้นมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมโดยภาพรวม
รู ปแบบของกิจกรรมในแต่ละครัง้ นัน้ มีการผสมผสานวิธีการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เช่น การบรรยายประกอบสื่อ
การเล่ น เกม การอภิ ป ราย การระดมสมอง กรณี ศึ ก ษา การสาธิ ต การแสดงบทบาทส มมติ และการฝึ ก
ประสบการณ์ จริ งด้ วยการปฏิบัติ เช่น การฝึ กการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก การสาธิ ตและฝึ กการล้ างมือ 7
ขั น้ ตอน เป็ นต้ น และเพิ่ ม กิ จ กรรมในลั ก ษณ ะเกมเพื่ อ สร้ างบรรยากาศให้ มี ค วามสนุ ก สนาน ทั ง้ นี ้
ในทุกกิจกรรมจะเน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมซึง่ จะทาให้ เ ข้ าร่ วมกิจกรรมเกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด โด ย ค งไว้ ซึ่ ง แน วคิ ด ห ลั ก ใน ก ารป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก รรม ก ารป้ องกั น โรค มื อเท้ าแล ะป าก
ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละครัง้ ประกอบไปด้ วย ชื่อกิจกรรม จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ขันตอนการด
้
าเนิน
กิจกรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ ใบงาน/ใบความรู้ และวิธีการประเมินผล ซึง่ มีรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่นามาใช้ ในโปรแกรมการส่ งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคมือเท้ าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

แนวคิดที่ใช้

วิธีดาเนินกิจกรรม

มารู้จกั ...โรคมือ
เท้ าและปาก

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคมือ
เท้ าและปาก ความรุนแรง
ของโรคมือเท้ า และปาก และ
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
มือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น

- การสร้ างความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและ
ปากในประเด็น สาเหตุ การติดต่อ อาการ
การรักษา และการป้องกันโรค
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผ่านตัวแบบจากคลิปวีดีโอ คูม่ ือ แผ่นพับ
โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ คาชม การสร้ าง

- การบรรยาย
- การอภิปราย
- แผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
- การใช้ เกม
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รู้ไหมว่า...มัน
เสี่ยง

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเกิด
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก
เพิ่มขึ ้น

รุนแรงจริ งนะ...
โรคมือเท้ าและ
ปาก

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเกิด
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก
เพิ่มขึ ้น

แนวคิดที่ใช้
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้ ภาษาท้ องถิ่น
ในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ความรุนแรงของโรค โดย
การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากโรคมือเท้ า
ปาก
- การสร้ างการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ น
โรค โดยการให้ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและ
ปั จจัยเสี่ยง
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค โดยการสรุปความสาคัญของการมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี
- การสร้ างความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยหรื อและ
พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดโรค
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผ่านคูม่ ือ แผ่นพับ โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ
คาชม การสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การ
ใช้ ภาษาท้ องถิ่นในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ น
โรค การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
สุขอนามัยที่ไม่ดี จะทาให้ มีความเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรค
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค โดยการสรุปความสาคัญของการมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดีจะช่วยลค
ปั จจัยเสี่ยงได้
- การสร้ างความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
โดยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเจ็บป่ วย
และเสียชีวิต อาการที่รุนแรง และผลกระทบ
จากการเจ็บป่ วยจากโรคมือเท้ าและปากใน
ด้ านต่างๆ
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผ่านตัวแบบจากคลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือ แผ่น
พับ โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ คาชม การ
สร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้ ภาษา
ท้ องถิ่นในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค โดยการสรุปความสาคัญของการมี

วิธีดาเนินกิจกรรม

- การบรรยาย
- การระดมสมอง
- กรณีศกึ ษา
- การอภิปราย
- การใช้ เกม

- การอภิปราย
- การระดมสมอง
- การใช้ เกม

219
ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมี
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
และช่วยลดการรับรู้อปุ สรรค
ต่อการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก

คัดกรองโรค...คัด
กรองมือเท้ าและ
ปาก

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบตั ิการคัดกรองโรคมือ
เท้ าและปากได้ อย่างถูกต้ อง

มามะ...มาล้ าง
มือ

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบตั ิการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ได้ อย่างถูกต้ อง

3052046736

รู้ผลดีพร้ อมก้ าว
ผ่านอุปสรรค

แนวคิดที่ใช้
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พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดีที่สามารถลด
ความรุนแรงของโรคได้
- การสร้ างความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปากใน
ด้ านผลดีจากการปฏิบตั ิพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผ่านตัวแบบจากคลิปวีดีโอ คูม่ ือ แผ่นพับ
โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ คาชม การสร้ าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้ ภาษาท้ องถิ่น
ในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค
- การลดการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรค
การวิเคราะห์ปัญหาด้ วยตนเอง และการให้
คาแนะนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาโดยเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขอาเภอ
- การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองโรค
มือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
โดยการฝึ กปฏิบตั ิด้วยตนเอง ผ่านตัวแบบ
จากคลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือ แผ่นพับ โปสเตอร์
การให้ กาลังใจ คาชม การสร้ างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย การใช้ ภาษาท้ องถิ่นในการ
สื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค โดยการสรุปความสาคัญของการคัด
กรองโรคมือ 7 ขันตอน
้
สามารถช่วยป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากได้
- การลดการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรค
โดยการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความมัน่ ใจ
- การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการล้ างมือ 7
ขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผ่านตัวแบบจากคลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือ แผ่น
พับ โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ คาชม การ
สร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้ ภาษา
ท้ องถิ่นในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน

วิธีดาเนินกิจกรรม

- สถานการณ์สมมติ
- การอภิปราย
- การใช้ เกม

- การแสดงบทบาท
สมมติ
- การอภิปราย
- การสาธิต
- การฝึ กปฏิบตั ิ

- การแสดงบทบาท
สมมติ
- การอภิปราย
- การสาธิต
- การฝึ กปฏิบตั ิ

220
ชื่อกิจกรรม

สะอาดหรื อยังนะ

วัตถุประสงค์

3052046736

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และสามารถทาความ
สะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ อย่าง
ถูกต้ อง

แนวคิดที่ใช้

วิธีดาเนินกิจกรรม
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โรค โดยการสรุปความสาคัญของการล้ างมือ
7 ขันตอน
้
สามารถช่วยป้องกันโรคมือเท้ า
และปากได้
- การลดการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรค
โดยการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความมัน่ ใจ
- การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
- การอภิปราย
สะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ถกู ต้ อง - การสาธิต
- การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง - การฝึ กปฏิบตั ิ
ผ่านตัวแบบจากคลิปวีดีโอข่าว คูม่ ือ แผ่น
พับ โปสเตอร์ การให้ กาลังใจ คาชม การ
สร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้ ภาษา
ท้ องถิ่นในการสื่อสาร
- การสร้ างการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรค โดยการสรุปความสาคัญของการรักษา
ความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่
ถูกต้ องและมีความต่อเนื่องจะช่วยป้องกัน
โรคมือเท้ าและปากได้
- การลดการรับรู้อปุ สรรคต่อการป้องกันโรค
โดยการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความมัน่ ใจ

221
กิจกรรม
การปฐมนิเทศ
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโปรแกรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั หลังจากที่วทิ ยากร
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ ความรูเ้ รือ่ งโรคมือเท้าและปาก การรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของการเกิดโรคมือเท้าและปาก การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคมือเท้าและปาก การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ต่อการ
ป้ องกันโรคมือเท้าและปาก การรับรูต้ ่ออุปสรรคต่อการป้ องกันโรคมือเท้าและปาก การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง และพฤติกรรมการป้ องกันโรคมือเท้าและปาก
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียนและใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
2. คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power point
3. แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ความรูเ้ รื่องโรคมือเท้าและปาก การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิด โรคมือ
เท้าและปาก การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคมือเท้าและปาก การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ต่อการป้ องกัน โรคมือเท้าและ
ปาก การรับรูต้ ่ออุปสรรคต่อการป้ องกันโรคมือเท้าและปาก การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และพฤติ กรรม
การป้ องกันโรคมือเท้าและปาก
เทคนิคการจัดกิจกรรม
ระยะเวลา 120 นาที
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของโปรแกรม และลงนามแสดงความยินยอมในการเข้ าร่ วมการวิจยั รวมทังเก็
้ บข้ อมูลก่อนการทดลอง วิธีการ
ดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และขอความร่ วมมือในการวิจยั โดยลงนามในใบยินยอมเข้ า
ร่วมการวิจยั
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2. วิทยากรแนะนาตนเอง ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อตกลงเบื ้องต้ น และรายละเอียดในการเข้ า
ร่วมกิจกรรม เช่น กาหนดการ จานวนครัง้ วัน เวลา ระยะเวลา และสถานที่ในการทากิจกรรม

3052046736

ขัน้ ดาเนินการ (60 นาที)
1. วิทยากรแจกแบบสอบถามเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมทาการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป ความรู้
เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ ถึงประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปากเพื่อเป็ นข้ อมูลก่อนการ
ทดลอง
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ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
2. วิทยากรเชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
การประเมินผล
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสมัครใจและยินยอมลงนามในใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือ
เท้ าและปาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ถงึ ประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
การรับรู้ ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และพฤติ กรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากที่ครบถ้ วนสมบูรณ์

223
กิจกรรม
มารู้จัก...โรคมือเท้ าและปาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาความรู้จกั และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมมีความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ความรุนแรงของโรคมือเท้ า และ
ปาก และโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
3052046736
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก มีดงั รายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี ้
โรคมือเท้ าและปาก เกิดจากเชื ้อไวรัสลาไส้ หรื อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดพบได้ บ่อยในเด็กทารก และ
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ในโรงเรี ยนอนุบาล สถานรับเลี ้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่เล่นของเด็กในห้ างสรรพสินค้ า
โดยเฉพาะในที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัดจะมีโอกาสที่เกิดการระบาดได้ โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ ้น
ในฤดูฝนซึง่ อากาศเย็นและชื ้น
การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้ รับเชื ้อไวรัสเข้ าสู่ปากโดยตรงโรคแพร่ ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของ
การป่ วยโดยเชื ้อไวรัสติดมากับมือหรื อของเล่น ที่เปื อ้ นน ้าลาย น ้ามูก นา้ จากตุ่มพองและแผล หรื ออุจจาระของ
ผู้ป่วยและเกิดจากการไอจามรดกันโดยหายใจเอาเชื ้อที่แพร่กระจายจากละอองฝอยของผู้ป่วยสาหรับการติดเชื ้อ
จากอุจจาระจะเกิดได้ ในระยะที่เด็กมีอาการทุเลาจนกระทัง่ หายป่ วยแล้ วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึ ้นได้ น้อย
กว่า
หลังจากได้ รับเชื ้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื ้อจะเริ่ มแสดงอาการป่ วย เริ่ มด้ วยมีไข้ ต่าๆ อ่อนเพลียต่อมาอีก 1-2
วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน ้าลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหารเนื่องจากมีต่มุ แดงที่ลิ ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ มจะ
พบตุ่มหรื อผื่นนูนสีแดงเล็ก (มักไม่คนั ) ที่ฝ่ามือ นิ ้วมือ ฝ่ าเท้ าและอาจพบที่ก้นด้ วย ตุ่มนี ้จะกลายเป็ นตุ่มพองใส
บริ เวณรอบๆอักเสบและแดงต่อมาตุ่มจะแตกเป็ นแผลหลุมตื ้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็ นปกติ ภายใน 7-10
วัน
การรักษาแพทย์จะให้ ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาทาแก้ ปวด ในรายมีแผลที่ลิ ้นหรื อกระพุ้ง
แก้ มผู้ปกครองหรื อผู้เลี ้ยงดูเด็ก ควรเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้ เป็ น ระยะและให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จดั
ดื่มน ้าและน ้าผลไม้ และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้ าเป็ นเด็กอ่อนอาจต้ องป้อนนมให้ แทนการดูดจากขวด
ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและไม่มีอาการแทรกซ้ อน แต่เชื ้อไวรัสบางชนิด เช่น เอนเทอโรไวรัส 71 อาจ
ทาให้ มีอาการรุ นแรงได้ จึงควรดูแลเด็กอย่ างใกล้ ชิดหากพบมีไข้ สงู ซึม ไม่ยอมทานอาหารหรื อนา้ ดื่ม อาเจียน
บ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก ต้ องรี บพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ ามเนื ้อหัวใจ
อักเสบ หรื อน ้าท่วมปอด ซึง่ จะรุนแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
โรคนี ้ยังไม่มีวคั ซีนป้องกันแต่ปอ้ งกันได้ โดยการรั กษาสุขอนามัยผู้ปกครองควรแนะนาบุตรหลานและผู้
เลี ้ยงดูเด็กให้ ล้างมือให้ สะอาดด้ วยน ้าและสบู่ (ก่อนและหลังเตรี ยมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารภายหลังการ
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ขับถ่ายหรื อเปลี่ยนผ้ าอ้ อม หลังการดูแลเด็กป่ วย) ตัดเล็บให้ สนั ้ หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งของร่วมกัน (เช่น ขวดนม แก้ ว
น ้า หลอดดูดผ้ าเช็ดหน้ า และผ้ าเช็ดมือ) และใช้ ช้อนกลาง
สถานรับเลี ้ยงเด็กและโรงเรี ยนอนุบาลต้ องจัดให้ มีอ่างล้ างมือและส้ วมที่ถกู สุขลักษณะหมัน่ ดูแลรักษา
สุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่ องใช้ ให้ สะอาดอยูเ่ สมอรวมถึงการกาจัดอุจจาระเด็กให้ ถกู ต้ อง
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สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม power point
3. กระดาษ Flip chart
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี กระดาษ post-it
5. คลิปวีดีโอ วิตามินข่าว โรคมือเท้ าปาก ตอนที่ 1
6. ภาพจิ๊กซอว์อปุ กรณ์การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
7. คาถามเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก 20 ข้ อ
8. ภาพพลิกเรื่ องโรคมือเท้ าและปาก
9. ใบงานที่ 1 แผนที่ความคิดพิชิตโรค
10. ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง โรคมือเท้ าและปาก
11. คูม่ ือการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคการจัดกิจกรรม
1. การใช้ เกม
2. การบรรยายประกอบสื่อ
3. การอภิปราย
4. แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ทาความรู้ จักกันและมีความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และวิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรนาเข้ าสู่กิจกรรม “ยินดีได้ มาเจอกัน” วิทยากรแจกภาพชิ ้นส่วนภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ ป้องกัน
โรคมือเท้ าและปาก ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมคนละ 1 ชิ ้น แล้ วให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมแต่ละคนตามหาภาพชิ ้นส่วน
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ของอุปกรณ์นนั ้ แล้ วนาชิ ้นส่วนภาพที่แต่ละคนได้ รับมาต่อให้ เป็ นภาพที่สมบูรณ์ ในกิจกรรมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
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ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
1. วิทยากรสนทนากับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มดัวยคาถามที่ว่า “เด็กในศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก
เจ็บป่ วยเป็ นโรคอะไรบ้ าง” เมื่อมีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตอบคาถาม วิทยากรซักถามคาถามต่อว่า “แล้ วในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กที่ท่านดูแลมีเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก หรื อไม่ ” เพื่อเชื่อมโยงเข้ าสู่เนื ้อหาเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและ
ปาก
2. วิทยากรเปิ ดคลิปวีดีโอวิตามินข่าว โรคมือเท้ าและปาก ตอนที่ 1 (5 นาที)
3. หลังจากชมคลิปวีดีโอแล้ ว วิทยากรตังค
้ าถามเกี่ยวกับความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปากเพื่อเป็ นการ
ทบทวนความรู้ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
ขัน้ สะท้ อนความคิดและอภิปราย
4. วิทยากรนาเข้ าสู่กิจกรรม “ปริ ศนาฟ้าแลบ ตอน โรคมือเท้ าและปาก” โดยให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันเขียน
เพื่อตอบคาถาม เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ในแต่ละข้ อที่วิทยากรกาหนด ซึ่งแต่ละคนจะมีโอกาสได้ ออกมาเพื่อ
ตอบคาถามของกลุม่ เมื่อหมดคาถามกลุม่ ไหนได้ คะแนนสูงสุดจะเป็ นทีมที่ชนะและได้ รับรางวัล
ขัน้ เข้ าใจและเกิดความคิดรวบยอด
5. วิทยากรเฉลยคาตอบที่ถกู ต้ อง พร้ อมกับอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้ที่ 1 ร่ วมกับการใช้ ภาพพลิก
เกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขัน้ ทดลองหรื อประยุกต์ แนวคิด
6. จากนันวิ
้ ทยากรให้ สมาชิกในแต่ละกลุม่ ร่วมสรุปความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ผ่านกิจกรรม “Mind
map พิชิตโรคมือเท้ าและปาก” โดยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมเขียนคาเกี่ ยวกั บความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปากบน
กระดาษที่แจกให้ และนาไปติดบนกระดาษ Flip chart ที่วิทยากรเตรี ยมไว้ ให้ ตามใบงานที่ 1
7. กลุ่มที่ทาเสร็จแล้ วให้ ตบมือ 3 ครัง้ และพูดว่า “เยี่ยมมากเลย” และให้ ตวั แทนนาเสนอให้ กลุ่มอื่นรับ
ฟั งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า “สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และสามารถนาไป
ปรับใช้ ในการดูแลเด็กที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ อย่างไร”
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2. วิทยากรสรุปการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับ และเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก ให้
ครบถ้ วน
3. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
4. วิทยากรเชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
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การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การร่วมอภิปรายของกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่
2. การตอบคาถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
3. ผลงานตามใบงานที่ได้ รับมอบหมาย
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ข้ อคาถามและเฉลย
กิจกรรม “ปริศนาฟ้ าแลบ ตอน โรคมือเท้ าและปาก
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ข้ อ
คาถาม
1 โรคมือเท้ าและปาก สายพันธุ์ใดที่มีความรุนแรง
มากจนสามารถทาให้ เด็กเสียชีวิตได้ ?
2 เด็กช่วงอายุเท่าไหร่ที่มีความเสี่ยงต่อการป่ วย
เป็ นโรคมือเท้ าและปาก มากที่สดุ ? เพราะเหตุ
ใด?
3 ในประเทศไทยช่วงฤดูใดที่พบว่ามีการระบาดของ
โรคมือเท้ าและปาก มากที่สดุ ?
4 เชื ้อโรคมือเท้ าและปาก ปนปื อ้ นออกมากับสิง่ ใด
ของผู้ป่วย?
5 เด็กได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก เข้ าสูร่ ่างกาย
ทางใด?
6 โรคมือเท้ าและปาก ติดต่อกันด้ วยวิธีการใดบ้ าง?
7

อาการของโรคมือเท้ าและปาก ที่สาคัญเป็ น
อย่างไร?
8 อาการของโรคมือเท้ าและปาก จะหายได้ ภายใน
กี่วนั ?
9 อาการที่เป็ นสัญญาณอันตรายที่ต้องรี บไปพบ
แพทย์?
10 การล้ างมือด้ วยน ้าและสบูค่ วรทาเมื่อใดบ้ าง?
11 การตัดเล็บให้ สนจะช่
ั ้ วยป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก ได้ หรื อไม่? อย่างไร?
12 จงบอกวิธีการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ?

เฉลย
เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสลาไส้ ในกลุม่ เอนเทอโร
ไวรัส EV71
พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี /ภูมิ
ต้ านทานต่า/พฤติกรรมเสี่ยง เช่น อมมือ อมของ
เล่น ล้ างมือไม่สะอาด
ช่วงฤดูฝนเข้ าสูฤ่ ดูหนาว
น ้ามูก น ้าลาย น ้าจากตุม่ แผล และอุจจาระของ
ผู้ป่วย
ทางปาก
ไอจามรดกัน/การใช้ สิ่งของร่วมกัน/การสัมผัสกับ
แผลของผู้ป่วย
มีไข้ มีผื่นแดง ตุ่มพองใส ตามมือเท้ าปาก
7-10 วัน
มีไข้ สงู ซึม ชัก/อาเจียนบ่อย/หอบเหนื่อย/แขนขา
อ่อนแรง/ไม่ทานอาหารหรื อไม่ดื่มน ้า
ก่อน-หลังรับประทานอาหาร/หลังการขับถ่าย/หลัง
สัมผัสสิง่ คัดหลัง่ /หลังการทากิจกรรม
ช่วยป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ได้ เพราะจะช่วย
ลดการสะสมของเชื ้อตามซอกเล็บ
รักษาสุขอนามัยให้ สะอาดอยูเ่ สมอ/หลีกเลี่ยงการ
ใช้ สิ่งของร่วมกันและใช้ ช้อนกลางเมื่อกินอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น/ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่
สาธารณะ/หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกบั ผู้ป่วย/ล้ างมือ
ด้ วยน ้ากับสบู่

228

ใบงานที่ 1
แผนที่ความคิดพิชติ โรค
@@@
คาชีแ้ จง
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1. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมช่วยกันสรุปความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก ที่ได้ รับในวันนี ้ โดยใช้ เทคนิค
แผนที่ความคิด (Mind mapping) (15 นาที)
2. เมื่อเสร็จแล้ ว ส่งตัวแทนกลุม่ นาเสนอผลงานให้ กลุม่ อื่นได้ ดู (5 นาที)
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ตัวอย่ างการทาแผนที่ความคิด

229
ใบความรู้ท่ ี 1
เรื่อง โรคมือเท้ าและปาก
ระบาดวิทยาของโรคมือเท้ าและปาก : เกิดจากเชื ้อไวรัสลาไส้ หรื อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดพบได้ บอ่ ยในเด็กทารก และเด็ก
อายุต่ากว่า ปี ในโรงเรี ยนอนุบาล สถานรับเลี ้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก 5สถานที่เล่นของเด็กในห้ างสรรพสินค้ า โดยเฉพาะในที่อยู่
ร่ วมกันอย่างแออัดจะมีโอกาสที่เกิดการระบาดได้ โรคนี ้เกิดได้ ประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ ้นในช่วงฤดูฝนซึง่ อากาศเย็น
และชื ้น
3052046736
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การติดต่ อ : การติดต่อส่วนใหญ่ เกิดจากได้ รับเชือ้ ไวรัสเข้ าสู่ปากโดยตรงโรคแพร่ ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่ วย
โดยเชื ้อไวรัสติดมากับมือหรื อของเล่น ที่เปื อ้ นน ้าลาย น ้ามูก น ้าจากตุม่ พองและแผล หรื ออุจจาระของผู้ป่วยและเกิดจากการไอ
จามรดกันโดยหายใจเอาเชื ้อที่แพร่ กระจายจากละอองฝอยของผู้ป่วยสาหรับการติดเชื ้อจากอุจจาระจะเกิดได้ ในระยะที่เด็กมี
อาการทุเลาจนกระทัง่ หายป่ วยแล้ วประมาณ 1 เดือน
อาการของโรค : หลังจากได้ รับเชื ้อ วัน ผู้ติดเชื ้อจะเริ่ มแสดงอาการป่ วย เริ่ มด้ วยมีไข้ ต่าๆ อ่อนเพลียต่อมาอีก 1-2 วัน มี 3-6
อาการเจ็บปาก กลืนน ้าลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหารเนื่องจากมีตมุ่ แดงที่ลิน้ เหงือก และกระพุ้งแก้ มจะพบตุม่ หรื อผื่นนูน
สีแดงเล็ก (มักไม่คนั ) ที่ฝ่ามือ นิ ้วมือ ฝ่ าเท้ าและอาจพบที่ก้นด้ วย ตุม่ นี ้จะกลายเป็ นตุม่ พองใส บริ เวณรอบๆอักเสบและแดง
วัน ต่อมาตุม่ จะแตกเป็ นแผลหลุมตื ้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็ นปกติ ภายใน 7-10
การรั กษา : โรคนี ้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาทาแก้ ปวด ในรายมีแผลที่ลิ ้นหรื อ
กระพุ้งแก้ มผู้ปกครองหรื อผู้เลี ้ยงดูเด็ก ควรเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้ เป็ นระยะและให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จดั ดื่มน ้า
และน ้าผลไม้ และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้ าเป็ นเด็กอ่อนอาจต้ องป้อนนมให้ แทนการดูดจากขวด ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและไม่
มีอาการแทรกซ้ อน แต่เชื ้อไวรัสบางชนิด เช่น เอนเทอโรไวรัส อาจทาให้ มีอาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลเด็กอย่างใกล้ ชิดหาก 71
พบมีไข้ สงู ซึม ไม่ยอมทานอาหารหรื อน ้าดื่ม อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่ อนแรง ชัก ต้ องรี บพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจ
เกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบ หรื อน ้าท่วมปอด ซึง่ จะรุนแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
การป้ องกันโรค : โรคนี ้ยังไม่มีวคั ซีนป้องกันแต่สามารถป้องกันได้ โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ปกครองหรื อผู้ดแู ลเด็กควรดูแล
ความสะอาดของตนเองและเด็ก เช่น การล้ างมือให้ สะอาดด้ วยน ้าและสบู่ ก่อนและหลังเตรี ยมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร )
ภายหลังการขับถ่ายหรื อเปลี่ยนผ้ าอ้ อม หลังการดูแลเด็กป่ วย) ตัดเล็บ ให้ สนั ้ หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งของร่วมกัน เช่ น ขวดนม แก้ ว
นา้ หลอดดูด ผ้ าเช็ดหน้ า และผ้ าเช็ดมือ และ เมื่อมีการรับประทานอาหารร่ วม กันควรมีการใช้ ช้อนกลางในการรับประทาน
อาหาร ในส่วนของสถานรับเลี ้ยงเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และโรงเรี ยนอนุบาล ต้ องมีการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ทุกเช้ า
ก่อนรับเด็ก จัดให้ มีอ่างล้ างมือและส้ วมที่ถกู สุขลักษณะ หมัน่ ดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่ องใช้ ให้ สะอาด
อยู่เสมอ รวมถึงการกาจัดอุจจาระเด็กให้ ถูกต้ องด้ วย หากมีเด็กป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก ผู้ปกครองควรให้ เด็กหยุดเรี ยน
เพื่อรักษาตนเองที่บ้าน ไม่ควรนาเด็กป่ วยไปเรี ยน หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งของร่ วมกับผู้อื่น รวมทังการแยกเด็
้
กป่ วยไม่ให้ ไปเล่นคลุก
คลีกบั เด็กคนอื่นในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้ าง

230
กิจกรรม
รู้ไหมว่ า...มันเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากเพิ่มมากขึ ้น
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
โรคมื อเท้ าและปากเป็ นโรคติดต่อที่ สามารถป้องกันได้ ผู้ที่เกี่ ยวกับ เด็กโดยตรง เช่น ผู้ป กครอง ครู
ผู้ดแู ลเด็ก จึงต้ องมีการรับรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง ซึง่ จะนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่ถกู ต้ องและเหมาะสมตามมา
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการรับรู้ ของผู้ดูแลเด็กว่าเด็กที่ตนเองดูแลใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนันมี
้ โอกาสเสี่ย งที่จะป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการระบาดของ
โรคมื อเท้ าและปากนัน้ สามารถใช้ การพิ จารณาตามหลักการของระบาดวิทยา (Epidemiologic triad) ได้ แก่
1) ตัวเชือ้ ก่อโรค (Agent) ซึ่งเชือ้ ก่อโรคมือเท้ าและปาก เป็ นเชือ้ ไวรัสที่ยงั ไม่มีวคั ซีนในการป้องกันโรค 2) คนที่
เป็ นโรค (Host) ในที่นี ้ก็คือเด็ก เด็กในช่วงวัยนี ้จะมีภมู ิต้านทานโรคต่า ชอบเล่นคลุกคลีกนั มีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ
การอมของเล่น การกัดขนมแบ่งกัน หรื อการใช้ แก้ วนา้ ร่ วมกัน ตลอดจนการรักษาสุขอนามัยส่วนตนยังไม่ดี
เท่าที่ควร เช่น การล้ างมือด้ วยน ้าและสบู่ และ 3) สิ่งแวดล้ อม (Environment) รอบตัวเด็ก ได้ แก่ ช่วงฤดูฝนจนถึง
ฤดูหนาวเชื ้อโรคจะเจริ ญเติบโตได้ ดีจะทาให้ เด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น การที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรับ
เด็กจานวนมากทาให้ เด็กอยู่รวมกันอย่างแออัดซึ่งจะส่งผลต่อการแพร่ กระจายเชื ้อได้ อย่างรวดเร็ ว การไม่มีการ
คัดกรองโรคที่ต่อเนื่อง การที่ผ้ ดู แู ลเด็กมีพฤติกรรมการรักษาสุขอนามัยที่ไม่ดี เช่น การไม่ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร การไม่สวมหน้ ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่ วย เป็ นต้ น ปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นจะส่งผลทาให้ เด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปากมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ Flip chart
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี
5. รูปภาพพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคมือเท้ าและปาก
6. กรณีศกึ ษา เมื่อลูกศิษย์ฉนั เป็ นโรคมือเท้ าและปาก
7. ใบงานที่ 1 เรื่ อง “วิเคราะห์กรณีศกึ ษา”
8. ใบงานที่ 2 เรื่ อง “จุดไหนเสี่ยง”
9. ใบความรู้ที่ 1 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก

231
ระยะเวลา 180 นาที
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เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การใช้ เกม
2. การระดมสมอง
3. การบรรยาย
4. การอภิปราย
5. กรณีศกึ ษา
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ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีการรับรู้ถงึ ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมือเท้ าและปากอย่างถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และวิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรนาเข้ าสู่กิจกรรม “ลูกอมยิ ้มหวาน” โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนสุม่ หยิบลูกอมมาคนละ
1 ชิน้ เมื่อเสร็ จแล้ วให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมที่มีลกู อมสีเหมือนกันจับกลุ่มกัน แล้ วให้ สมาชิกในกลุ่มแนะนาตัวโดย
บอกชื่อและนามสกุล พร้ อมกับบอกว่าสมาชิกในกลุม่ ว่า “วันนี ้มีสิ่งใด/เรื่ องใดที่ทาฉันยิ ้มหวานได้ ” ในกิจกรรมนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุม่ และทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมรู้สกึ ผ่อนคลาย
ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
1. วิทยากรสนทนากับผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มในประเด็นที่ว่า “จากประสบการณ์ในการทางาน
ดูแลเด็กที่ผ่านมา ท่านคิดว่าเด็กที่ทา่ นดูแลมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก หรื อไม่ เพราะเหตุใด”
2. จากนัน้ วิทยากรแจกกรณี ศึกษาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมทุกคน เมื่ออ่านเสร็ จวิทยากรซักถามผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมในประเด็นที่ว่า “ท่านรู้สกึ อย่างไรกับกรณีศกึ ษาที่ได้ อ่าน” เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเปิ ดเผยความรู้สกึ ถึง
ความเสี่ยงต่อการป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก
ขัน้ สะท้ อนความคิดและอภิปราย
3. วิทยากรแจกใบงานที่ 1 ให้ แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือ
เท้ าและปาก
4. เมื่อเสร็จแล้ วให้ ตวั แทนกลุม่ นาเสนอ
ขัน้ ความเข้ าใจและเกิดความคิดรวบยอด
5. วิทยากรและผู้เข้ าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากจากกรณีศกึ ษา
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ขัน้ ทดลองหรื อประยุกต์ แนวคิด
6. วิ ท ยากรแจกกล่ อ งกระดาษใส่ รู ป ภาพให้ แต่ ล ะกลุ่ม โดยในแต่ ล ะกล่ อ งจะมี รู ป ภาพเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก และพฤติกรรมเสี่ยงของโรคอื่นๆ ปนกัน
7. หลังจากนัน้ วิทยากรแจกใบงานที่ 2 เพื่อให้ สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมือเท้ าและปาก
8. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมนารู ปภาพไปจัดหมวดหมู่ บน Flip chart ที่วิทยากรจัดเตรี ยมให้ โดยกลุ่ม
ไหนเสร็จก่อนให้ ยกมือขึ ้น และให้ สง่ ตัวแทนของแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงาน
9. วิทยากรเฉลยรูปภาพและให้ รางวัลแก่กลุม่ ที่ทาได้ ถกู ต้ องและรวดเร็วที่สดุ
10. วิทยากรสรุปกิจกรรม
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ขัน้ สรุ ปผล (ใช้ เวลา 30 นาที)
1. วิทยากรแจกกระดาษให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคนละ 2 แผ่น แผ่นที่ 1 เขียนถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้ และ
แผ่นที่ 2 เขียนถึงวิธีการป้องกัน/ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมือเท้ าและปากได้ อย่างไร
2. เมื่อเขียนเสร็จแล้ วให้ แต่ละคนนาไปติดบนบอร์ ดที่วิทยากรจัดเตรี ยมไว้ ให้
3. วิทยากรสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และการนาไปใช้ ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม และเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อการติดโรคมือเท้ าและปาก (ใบความรู้)
4. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม่
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมอภิปรายในกลุม่
3. จากการรายงานกลุม่
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ใบงานที่ 1
เรื่ อง “วิเคราะห์ กรณีศึกษา”
@@@
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คาชีแ้ จง
1. หลังจากที่ได้ อ่านกรณีศึกษาแล้ ว ขอให้ สมาชิกในแต่ ละกลุ่มอภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัย
เสี่ยงที่ทาให้ เด็กชายเอป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ในประเด็น ดังนี ้ (15 นาที)
1.1 ปั จจัยที่เกี่ยวกับเด็ก
1.2 ปั จจัยที่เกี่ยวกับผู้ดเู ด็ก
1.3 ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. เมื่อเสร็จแล้ ว ส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอ (5 นาที)

ใบงานที่ 2
เรื่ อง “จุดไหนเสี่ยง”
@@@
คาชีแ้ จง
1. ให้ สมาชิกในแต่ ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและจัดกลุ่มรู ปภาพพฤติกรรมเสี่ยงที่เด็กจะติดโรค
มือเท้ าและปาก ใน 3 ประเด็น ได้ แก่ (15 นาที)
1.1 ปั จจัยที่เกี่ยวกับเด็ก
1.2 ปั จจัยที่เกี่ยวกับผู้ดเู ด็ก
1.3 ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. เมื่อเสร็จแล้ ว ส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานให้ กลุ่มอื่นได้ ดู (5 นาที)
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ใบความรู้ ท่ ี 1
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเกิดโรคมือเท้ าและปาก
@@@
การระบาดของโรคมือเท้ าและปาก สามารถใช้ การพิจารณาตามหลักการของระบาดวิทยา
(Epidemiologic triad) ได้ แก่ ตัวเชื ้อก่อโรค (Agent) คนที่เป็ นโรค (Host) และสิ่งแวดล้ อม (Environment)
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ตัวเชือ้ ก่ อโรค (Agent) ได้ แก่ สายพันธ์ของเชื ้อที่รุนแรง Enterovirus 71 ส่วนใหญ่เป็ นเชื ้อที่ไม่รุนแรง
คนที่เป็ นโรค (Host) ได้ แก่
 อายุ 0-5 ปี (พบมากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก/โรงเรี ยนอนุบาล)
 พฤติกรรมการเล่นของเด็ก
 ภาวะโภชนาการ
 ภูมิค้ มุ กันเด็กต่า
 พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การไม่ล้างมือ การอมมือหรื อของเล่น การใช้ สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้ วน ้า ผ้ า
เช็ดมือ ช้ อนส้ อม ของเล่น ฯลฯ
สิ่งแวดล้ อม (Environment) ได้ แก่
 ความแออัดของสถานที่/การใกล้ ชิดกัน
 ความอับชื ้นของห้ องเรี ยน/สถานที่
 การไม่มีอา่ งล้ างมือ
 การไม่ซกั ที่นอนเด็ก
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
 การขาดความรู้ ของเจ้ าหน้ าที่
 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดแู ลเด็ก เช่น การไว้ เล็บยาว การไม่สวมหน้ ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่ วย การ
กอดหอมแก้ มเด็ก การคัดกรองโรคที่ไม่ตอ่ เนื่อง การไม่ล้างมือด้ วยน ้าและสบู่ ฯลฯ
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กรณีศึกษา
เรื่ อง เมื่อลูกศิษย์ ฉันเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
@@@
วันนี ้ เป็ นวันพุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน 2553 บันทึกนี ้ฉันเขียนที่ ศพด.หนองไม้ สงู ฉันเป็ นผู้ดแู ลเด็กที่นี ้
มา 10 ปี แล้ ว ช่วงนีเ้ ป็ นฤดูฝนทาให้ ฉันนึกถึงเหตุการณ์ เก่าๆ กับเด็กๆ ที่ฉันดูแล เมื่อสองสามปี ก่อน เป็ น
เรื่ องราวที่ทาให้ ฉนั กลัวและไม่อยากให้ เกิดกับเด็กๆ ทุกคน......
ในช่วงเช้ าของวันที่ 12 มีนาคม 2551 คุณยายหนูแดงได้ มาส่งเด็กชายเอ ที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามปกติ
ศูนย์นี ้มีฉนั และผู้ดแู ลเด็กรวมกัน 2 คน ดูแลเด็กทังหมดกว่
้
า 50 ชีวิต ที่มาจากหมู่บ้านต่างๆ ในตอนเช้ าฉัน
และเพื่อนจะผลัดเปลี่ยนกันมารับเด็กพร้ อมกับจับตัวเด็กแต่ละคนมีไข้ ตัวร้ อน ให้ อ้าปากดูว่ามีแผล มีต่มุ
หรื อไม่ แต่ก็มีเด็กบางคนที่วิ่งเข้ าไปในศูนย์โดยที่ฉนั ยังไม่ได้ ตรวจร่างกายเลยก็มีอาศัยจังหวะที่ผ้ ปู กครองมา
ส่งลูกหลานพร้ อมกันๆ
รอบๆ ศูนย์เป็ นป่ าทึบตามสภาพชนบททัว่ ไป ช่วงนี ้เป็ นช่วงหน้ าฝน ผู้ปกครองต้ องออกไปทางานรับจ้ าง
บางครอบครัวก็ไปทานา จึงนาลูกหลานมาฝากเลี ้ยงที่ศนู ย์ ช่วงบ่ายๆ ถึงมารับกลับบ้ าน เด็กชายเอ อายุ 2
ขวบ เป็ นเด็กร่ าเริ ง เล่นซน ชอบอมของเล่น และไม่ชอบล้ างมือ เวลาเรี ยนชอบนัง่ กัดเล็บ ด้ วยว่าต้ องดูแล
เด็กจานวนมากทาให้ ดูแลไม่ทวั่ ถึง บางครัง้ เด็กก็มกั จะปี นหน้ าต่างออกไปเล่นนอกห้ องเป็ นประจา ฉันจึง
ต้ องปิ ดหน้ าต่างไว้ ตลอดเวลาจึงทาให้ กลิ่นอับและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แต่เพื่อให้ ฉนั และเพื่อนสามารถ
ควบคุมเด็กได้ จงึ จาเป็ นต้ องทา
ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2551 คุณยายหนูแดงมาบอกฉันว่า วันนี ้เด็กชายเอไม่สบาย ไม่ได้ มาเรี ยน ยาย
หนูแดงเล่าว่าหลานบ่นปวดหัว เมื่อสองวันที่ผ่านมา ไม่ยอมกินข้ าว ไม่กินนม ยายจับตัวดูพบว่าหลานตัว
ร้ อนเป็ นไฟเลย คุณยายเห็นท่าไม่ดีจึงรี บพาไปที่ รพ.สต. เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจดู เบื ้องต้ นสงสัยว่าอาการของ
เด็กชายเอน่าจะติดเชื ้อโรคมือเท้ าและปาก จึงรี บส่งตัวไปรักษาที่ รพ.ในตัวจังหวัด ผลการตรวจเพาะเชือ้
พบว่า เป็ นเชื ้อไวรัสสายพันธุ์คล็อกซากี ้ไวรัส ที่ทาให้ เกิดอาการไม่รุนแรง
อีก 2-3 วันต่อมา หลังจากที่เด็กชายเอป่ วยเป็ น โรคมือเท้ าและปาก ก็พบว่าเด็กในศูนย์ของฉันก็ป่วย
ด้ วยโรคมือเท้ าและปาก กันเป็ นจานวนมาก ทาให้ ทางเทศบาลสัง่ ปิ ดศูนย์ 7 วัน เพื่อทาความสะอาดและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อโรคในชุมชน
....โชคดีท่เี หตุการณ์ น้ันไม่ มีเด็กเสียชีวติ ไม่ อย่ างนั้นฉันคงเสียใจไปจนวันตาย....

236
กิจกรรม
รุ นแรงจริงนะ...โรคมือเท้ าและปาก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีการรับรู้ความรุนแรงจากโรคมือเท้ าและปากเพิ่มขึ ้น
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
โรคมือเท้ าและปาก เป็ นโรคติดต่อที่ สามารถป้องกันได้ ผู้ที่เกี่ ยวกับเด็กโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดแู ลเด็ก จึงต้ องมีการรับรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง ซึง่ จะนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่ถกู ต้ องและเหมาะสมตามมา
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการรับรู้ของผู้ดแู ลเด็ กว่า หากป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปากไม่ดีแล้ วมีเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก จะเกิดผลเสียหรื อผลกระทบในหลายด้ าน
เช่น ผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของเด็ก ผู้ปกครองต้ องหยุดงานขาดรายได้ เกิดความเครี ยดจากการเจ็บป่ วย
ของบุตรหลาน ศูนย์ต้องปิ ดทาความสะอาด ผู้ดแู ลเด็กต้ องหยุดการเรี ยนการสอน หรื อแม้ กระทั่ งโดนผู้ปกครอง
เด็กตาหนิเกี่ ยวกับการดูแลเด็ก หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เช่น เทศบาล อบต. ต้ องสิน้ เปลืองงบประมาณในการ
ป้องกันโรคเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ ทาให้ ภาครัฐต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยจากโรคมือเท้ า
และปากเป็ นจานวนมาก
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ Flip chart
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน
5. วีดีโอคลิป การระบาดของโรคมือเท้ าและปาก
6. บัตรคาผลกระทบจากโรคมือเท้ าและปาก
7. ใบงานที่ 1
8. ใบความรู้ที่ 1
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การใช้ เกม
2. การระดมสมอง
3. การอภิปราย
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ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมมีการรับรู้ ถึงความรุนแรงจากโรค
มือเท้ าและปาก อย่างถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และวิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิ ท ยากรและผู้เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมร่ ว มกัน ทบทวนเนื อ้ หาความรู้ ในกิ จ กรรมครั ง้ ที่ แ ล้ ว พร้ อมทั ง้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกเป็ น 3 กลุม่
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ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
1. วิทยากรสนทนากับผู้เข้ าร่วมกิจกรรมดัวยคาถามที่วา่ “ถ้ ามีเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กป่ วยเป็ นโรคมือ
เท้ าและปาก จะมีผลกระทบหรื อไม่ อย่างไร”
2. จากนัน้ วิทยากรเปิ ดคลิปวีดีโอข่าวการระบาดของโรคมือเท้ าและปาก และมีเด็กเสียชีวิต วิทยากร
ถามผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในประเด็นที่ว่า “ท่านรู้สกึ อย่างไรกับข่าวที่ได้ ด”ู เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเปิ ดเผยความรู้สึก
ถึงความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก
ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
3. วิทยากรแจกกระดาษ A4 ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคนละ 1 แผ่น และให้ แต่ละคนเขียนในประเด็น “เมื่อ
เด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก จะมีผลเสียหรื อผลกระทบด้ านใดบ้ าง”
4. เมื่อหมดเวลาให้ แต่ละคนเล่าสิง่ ที่ตนเองเขียนให้ สมาชิกคนอื่นๆ รับฟั งจนครบทุกคน
5. วิทยากรแจกกระดาษ Flip chat ให้ กลุ่มละ 1 แผ่น ให้ สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปตาม
ใบงานที่ 1
6. จากนันตั
้ วแทนแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงาน
ขัน้ สรุ ปความคิด
7. วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้ที่ 1 และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อสงสัย
ขัน้ นาไปปรั บใช้
8. วิทยากรแจกกล่องกระดาษที่ใส่บตั รคาให้ แต่ละกลุ่ม โดยในแต่ละกล่องจะมีบตั รคาเกี่ยวกับผลเสีย
หรื อผลกระทบที่เกิดจากโรคมือเท้ าและปาก และผลเสียจากโรคอื่นๆ ปนกัน
9. หลังจากนันให้
้ สมาชิกในแต่ละกลุม่ ช่วยกันหาบัตรคาเกี่ยวกับผลเสียหรื อผลกระทบที่เกิดจากโรคมือ
เท้ าและปาก ตามเวลาที่กาหนด โดยกาหนดให้ 1 คน สามารถนาบัตรคาไปติดบนบอร์ ดได้ 1 ครัง้ เท่านัน้ และวิ่ง
มาเตะมือเพื่อนสลับกันจนครบทุกคน
10. หากกลุม่ ไหนทาเสร็จก่อนให้ ปรบมือ 3 ครัง้ พร้ อมกับพูดว่า “WOW WOW WOW”
11. วิทยากรเฉลยและอธิบายบัตรคา พร้ อมกับกล่าวชมเชยและให้ รางวัลแก่กลุ่มที่ทาได้ ถูกต้ องและ
รวดเร็วที่สดุ และให้ กาลังใจกลุม่ อื่นๆ ที่ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม

238
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรแจกกระดาษรู ปหัวใจให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมคนละ 1 ดวง ให้ สะท้ อนในประเด็น “ความรู้ ที่
ได้ รับในวันนี ้”
2. เมื่อเขียนเสร็จแล้ วให้ แต่ละคนนาไปติดบนบอร์ ดที่วิทยากรจัดเตรี ยมไว้ ให้
3. วิทยากรยกตัวอย่างข้ อความที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสะท้ อนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับรู้ 4-5 ข้ อความ
4. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
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การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การร่วมอภิปรายของกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่
2. การตอบคาถามและร่วมแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. ผลงานตามใบงานที่ได้ รับมอบหมาย

239

ใบงานที่ 1
เรื่ อง “ความรุ นแรงจากโรคมือเท้ าและปาก ”
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คาชีแ้ จง
1. หลังจากสมาชิกได้ สะท้ อนความรุ นแรงจากโรคมือเท้ าและปาก ครบทุกคนแล้ ว ให้ สมาชิกใน
กลุ่มรวบรวมความรุ นแรงจากโรคมือเท้ าและปาก และระดมความคิดเห็นและจัดกลุ่มใน 5
ประเด็น ดังนี ้ (15 นาที)
 ผลต่อเด็ก
 ผลต่อผู้ปกครอง
 ผลต่อผู้ดแู ลเด็ก
 ผลต่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
 ผลต่อเทศบาล/อบต./หน่วยงานด้ านสาธารณสุข
2. เมื่อเสร็จแล้ ว ส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานให้ กลุ่มอื่นได้ ดู (5 นาที)

บัตรคาเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคมือเท้ าและปาก
ขาดสารอาหาร
ขาดรายได้
เครี ยด
ต่ อการป่ วยของบุตร
ผู้ปกครอง
ตาหนิ
เสียชื่อเสียง
ชัก
ไตวาย

ชัก เกร็ง
เจ็บปาก
ทาความสะอาด
ศูนย์ ครั ง้ ใหญ่
เสียค่ าใช้ จ่าย
ในการรั กษามาก
ผู้บริหารตาหนิ
เสียชีวติ
แพ้ ยา

ไม่ ร่าเริงแจ่ มใส
ติดเชือ้ จากเด็ก
ชดเชย
การเรี ยนการสอน
สิน้ เปลืองงบ
ในการป้ องกันโรค
เรี ยนไม่ ทันเพื่อน
เพื่อนรั งเกียจ
ปิ ดศูนย์

240

3052046736

SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ใบความรู้ ท่ ี 1
ผลกระทบของโรคมือเท้ าและปาก
@@@
สาหรับผลที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก ของเด็กนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของเชื ้อที่เด็ก
ได้ รับซึ่งจะส่งผลทาให้ เด็กเกิดการเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้ อยจนถึงขันต้
้ องเข้ าการรักษาในโรงพยาบาล และหาก
มีอาการแทรกซ้ อนที่รุนแรงอาจทาให้ เด็กเสียชีวิตได้ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปาก ของเด็กนันส่
้ งผล
กระทบทางตรงต่อตัวเด็กและผลกระทบทางอ้ อม เช่น ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาล/
อบต. ภาครัฐบาล เป็ นต้ น
1. ผลต่ อสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก
 เด็กไม่สบายอ่อนเพลียและเบื่ออาหารจนเกิดภาวะขาดสารอาหาร
 เกิดภาวะติดเชื ้อแทรกซ้ อน
 เรี ยนไม่ทนั เพื่อน
 มีการปรับตัวใหม่
 เป็ นที่รังเกียจของคนอื่น
2. ผลต่ อผู้ปกครอง
 กังวลใจและเครี ยดต่อการเจ็บป่ วยของบุตรหลาน
 หยุดงานมาดูแลเด็กและรายได้
 ภาระค่าใช้ จ่ายในการรักษา
 ติดเชื ้อจากบุตรหลานได้ หากไม่ปอ้ งกัน
3. ผลต่ อผู้ดูแลเด็ก
 หยุดการเรี ยนการสอน
 ผู้ปกครอง/หัวหน้ าตาหนิ
 ภาระในการทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
 เครี ยดและกังวลต่อการกลับมาของโรค
4. ผลต่ อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
 ถูกตาหนิจากผู้ปกครอง
 ไม่ได้ รับความน่าเชื่อถือในการให้ บริการ
 ปิ ดศูนย์
5. ผลด้ านอื่นๆ เช่ น เทศบาล/อบต./หน่ วยงานด้ านสาธารณสุข
 เทศบาล/อบต. สูญเสียงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานป้องกันโรคเพิ่มขึ ้น
 ประเทศสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาจานวนมาก
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กิจกรรม
คัดกรองโรค...คัดกรองมือเท้ าและปาก
จุดประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสามารถปฏิบตั ิการคัดกรองโรคมือเท้ าและปากได้ อย่างถูกต้ อง
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
การคัดกรองโรคเบื ้องต้ น เป็ นวิธีการคัดกรองโรคในระยะทุติยภูมิซงึ่ เป็ นการป้องกันหรื อควบคุมโรคเพื่อ
ลดความรุ นแรงหรื อเป็ นการตรวจโรคหรื อปั จจัยเสี่ ยงในระยะที่โรคยังไม่ปรากฏ เป็ นการให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นที่
ถูกต้ อง รวมถึงการสังเกต เฝ้าระวัง หรื อดูแลรักษาได้ อย่างทันท่วงที ทังนี
้ ้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งนัน้
ผู้ดแู ลเด็กควรมีการตรวจคัดกรองเด็กเบื ้องต้ นเกี่ยวกั บอาการป่ วยด้ วยโรคมือเท้ าและปากทุกวัน ก่อนนาเด็กเข้ า
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยมีสิ่งที่ควรตรวจคัดกรอง ดังนี ้
- ไข้ 37.2 – 38.9 องศาเซลเซียส
- ตุม่ น ้าใสหรื อแผล บริเวณคอและในปาก
- ผื่นที่มีตมุ่ น ้าใส บริเวณ มือ หรื อเท้ า หรื อปาก หรื อก้ น
- เบื่ออาหาร เนื่องจากเจ็บปาก
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ A4
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี
5. อุปกรณ์ในการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ได้ แก่ ไฟฉาย เทอร์ โมมิเตอร์
6. ใบงานที่ 1 การฝึ กคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
7. ใบงานที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
8. แบบประเมินของผู้สงั เกตการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การแสดงบทบาทสมมติ
2. การอภิปราย
3. การสาธิต
4. การฝึ กปฏิบตั ิ

242
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถคัดกรองโรคมือเท้ าและ
ปาก เบื ้องต้ นได้ อย่างถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. วิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรแบ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกกลุม่ ๆ ละ 3 คน
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ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
3. วิทยากรซักถามและกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับวิธีการคัดกรอง
โรคมือเท้ าและปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ตนเองดูแลว่าเป็ นอย่างไร
4. วิทยากรสรุปประสบการณ์ในการคัดกรองในภาพรวม
ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
5. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมชมคลิปวีดีโอการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
6. วิทยากรแจกใบงานที่ 1 ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมทุกกลุ่ม จากนัน้ ให้ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายใบ
งานที่กาหนดให้
7. วิทยากรสุม่ ถามเกี่ยวกับประเด็นในใบงานที่ 1 พร้ อมสรุปเพิ่มเติม
ขัน้ สรุ ปความคิด
8. วิทยากรอธิบายความสาคัญและขันตอนการคั
้
ดกรองโรคมือเท้ าและปาก
ขัน้ นาไปปรั บใช้
9. วิทยากรแจกอุปกรณ์ ได้ แก่ ถุงมือ เทอร์ โมมิเตอร์ และไฟฉายให้ ทกุ กลุม่
10. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก โดยการแสดงบทบาทสมมติตามใบงานที่
2
11. กลุม่ ที่แสดงการคัดกรองเสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ปู ระเมินสะท้ อนการปฏิบตั ิของคนที่ 1 ว่าทาได้ อย่างถูกต้ อง
หรื อไม่ อย่างไร จากนันสลั
้ บกันเปลี่ยนบทบาทเป็ นทังผู
้ ้ ดแู ลเด็ก เด็ก และผู้สงั เกต
12. วิทยากรสุ่มผู้เข้ าร่วมกิจกรรมคู่ที่สามารถปฏิบตั ิการคัดกรองโรคที่ถกู ต้ อง นามาแสดงการคัดกรอง
โรคมื อเท้ าและปาก ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิ จกรรมคนอื่ น ได้ ดูเป็ นแบบอย่าง วิท ยากรกล่าวชื่ น ชมและพูดให้ ก าลังใจ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนว่ามีสามารถคัดกรองโรคได้ เช่นเดียวกัน
13. วิทยากรสรุ ปประเด็นความสาคัญและการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ที่ถกู ต้ องเหมาะสมอีกครัง้
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของกลุม่
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสะท้ อนความคิดในประเด็นที่ว่า “การเรี ยนรู้ ในวันนี ้สามารถนาไปใช้ ใน
การป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กได้ อย่างไร”
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2. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม่
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมอภิปรายในกลุม่
3. จากการรายงานผลงานกลุม่
4. ความถูกต้ องในการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก จากการประเมินของผู้สงั เกต และการสังเกตของ
วิทยากร
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244

ใบงานที่ 1
“วิเคราะห์ การคัดกรองโรค”
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คาชีแ้ จง
1. เมื่อดูคลิปวีดีโอจบแล้ ว ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมร่ วมกันอภิปรายในประเด็นเกี่ยวการคัดกรองโรค
มือเท้ าและปาก ดังนี ้ (15 นาที)
 ท่านคิดว่า ผู้ดแู ลเด็กในคลิปวีดีโอมีการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร?
 หากท่านเป็ นผู้ดแู ลเด็กในคลิปวีดีโอ ท่านจะปฏิบตั ิเหมือนผู้ดแู ลเด็กคนดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร?
2. ส่ งตัวแทนนาเสนอ กลุ่มละ 5 นาที
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ใบงานที่ 2
“แสดงบทบาทสมมติการคัดกรองโรค”
คาชีแ้ จง
สถานการณ์ : ผู้ดแู ลเด็กยืนรอรับเด็กที่หน้ าประตูของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อตรวจการคัดกรองโรคมือเท้ า
และปาก ก่อนนาเด็กเข้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บทบาท : กาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุม่ มีบทบาทดังนี ้
 คนที่ 1 สวมบทเป็ นครูผ้ ดู แู ลเด็ก
 คนที่ 2 สวมบทเป็ นเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
 คนที่ 3 สวมบทเป็ นผู้สงั เกตและประเมินการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ของผู้ดแู ลเด็ก
กลุ่มใดที่แสดงการคัดกรองเสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ูประเมินสะท้ อนการปฏิบัตขิ องคนที่ 1 ว่ าทาได้ อย่ าง
ถูกต้ องหรื อไม่ อย่ างไร จากนัน้ สลับกันเปลี่ยนบทบาทเป็ นทัง้ ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และผู้สังเกต
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แบบประเมินการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก
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คาแนะนาสาหรั บผู้สังเกตการณ์ (observer)
1. ให้ ทา่ นสังเกตการณ์แสดงบทบาทเป็ น ผู้ดแู ลเด็ก ของสมาชิกในกลุม่ โดยให้ สงั เกตตาม check list
ต่อไปนี ้
กิจกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ ปฏิบัติ
ข้ อเสนอแนะ
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สวมถุงมือก่อนจับตัวเด็ก
วัดอุณหภูมิโดยใช้ เทอร์ โมมิเตอร์
ตรวจดูตมุ่ บริเวณฝ่ ามือและซอกนิ ้ว
มือ
ตรวจดูตมุ่ หรื อแผลในปากโดยใช้ ไฟ
ฉายส่องดู
ถอดถุงมือหลังจากตรวจเสร็จ
ข้ อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................
............................................................................................................................................................
..............
2.ให้ ท่านสะท้ อนข้ อมูลจากการสังเกตให้ ผ้ ูแสดงบทบาทเป็ นผู้ดูแลเด็ก
............................................................................................................................................................
..............
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กิจกรรม
มามะ...มาล้ างมือ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสามารถล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ได้ อย่างถูกต้ อง
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
การล้ างมือของคนทัว่ ไป มักจะล้ างไม่สะอาดและไม่ทวั่ ถึง ส่วนใหญ่มกั สะอาดแค่ฝ่ามือส่วนปลายนิ ้ว
ซึง่ เป็ นส่วนที่นาเชื ้อโรคได้ ดีและมักจะยังมีความสกปรกอยู่ การล้ างมือสามารป้องกันโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงโรค
มือเท้ าและปาก ด้ วย ดังนัน้ ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก และตัวเด็กจึง ต้ องมีการฝึ กล้ างมือให้ ถูกวิธีและมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร หลังจากเข้ าห้ องน ้า หลังจากการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆ
เป็ นต้ น กระทรวงสาธารณสุขได้ รณรงค์ให้ มีการล้ างมือด้ วยน ้าและสบู่ให้ ครบ 7 ขันตอน
้
ซึง่ ทุกขันตอน
้
จะต้ องทา
5 ครัง้ สลับกันทัง้ 2 ข้ าง เพื่อให้ การล้ างมือเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
มีดงั นี ้
1. ใช้ ฝ่ามือถูกนั
2. ใช้ ฝ่ามือถูหลังมือและนิ ้วถูซอกนิ ้ว
3. ใช้ ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ ้วถูซอกนิ ้ว
4. ใช้ หลังนิ ้วมือถูฝ่ามือ
5. ใช้ ถนู ิ ้วหัวแม่มือโดยรอบด้ วยฝ่ ามือ
6. ใช้ ปลายนิ ้วถูขวางฝ่ ามือ
7. ใช้ ถรู อบข้ อมือ
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ A4
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี
5. อุปกรณ์การล้ างมือ ได้ แก่ แอลกอฮอล์เจล สบูเ่ หลว สบูก่ ้ อน
6. คลิปวีดีโอ เรื่ อง “การแพร่กระจายเชื ้อโรคผ่านมือ”
7. คลิป วีดีโอ เรื่ อง “การสาธิตวิธีการล้ างมือ 7 ขันตอน”
้
8. ใบงานที่ 1 เรื่ อง “การแพร่กระจายเชื ้อโรคผ่านมือ”
9. ใบงานที่ 2 เรื่ อง “แสดงบทบาทสมมติพาเด็กล้ างมือ 7 ขันตอน”
้
10. แบบประเมินของผู้สงั เกตการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ระยะเวลา 180 นาที
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เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การแสดงบทบาทสมมติ
2. การอภิปราย
3. การสาธิต
4. การฝึ กปฏิบตั ิ
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SWU iThesis gs551120052 dissertation / recv: 05072562 16:17:42 / seq: 107

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสามารถล้ างมือ 7 ขันตอนได้
้
อย่าง
ถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. วิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรแบ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกกลุม่ ๆ ละ 3 คน
ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ สรุ ปความคิด
3. วิทยากรอธิบายความสาคัญและขันตอนการล้
้
างมือ 7 ขันตอน
้
4. หลังจากนันเปิ
้ ดคลิปวีดีโอการสาธิตการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ขัน้ ประสบการณ์
5. วิทยากรซักถามและกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น ท่านมีวิ ธีการ
สอนเด็กล้ างมืออย่างไรบ้ าง
6. วิทยากรสรุปประสบการณ์การสอนเด็กล้ างมือในภาพรวม
ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
7. วิทยากรเปิ ดคลิปวีดีโอการแพร่กระจายของเชื ้อโรคผ่านมือ
8. วิทยากรแจกใบงานที่ 1 ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมทุกกลุ่ม จากนัน้ ให้ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอภิปรายใบ
งานที่กาหนดให้
9. วิทยากรสุม่ ถามเกี่ยวกับประเด็นในใบงานที่ 1 พร้ อมสรุปเพิ่มเติม
ขัน้ นาไปปรั บใช้
10. วิทยากรแจกอุปกรณ์ ได้ แก่ สบูก่ ้ อน สบูเ่ หลว และเจลล้ างมือ ให้ ทกุ กลุม่
11. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กทักษะการล้ างมือ 7 ขันตอนให้
้
เด็ก โดยการแสดงบทบาทสมมติตามใบงาน
ที่ 2
12. กลุ่มที่แสดงการล้ างมือ 7 ขัน้ ตอน เสร็ จแล้ ว ให้ ผ้ ปู ระเมินสะท้ อนการปฏิบตั ิของคนที่ 1 ว่าทาได้
อย่างถูกต้ องหรื อไม่ อย่างไร จากนันสลั
้ บกันเปลี่ยนบทบาทเป็ นทังผู
้ ้ ดแู ลเด็ก เด็ก และผู้สงั เกต
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13. วิทยากรสุ่มผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติการล้ างมือ 7 ขัน้ ตอนได้ อย่างถูกต้ องและมีความ
ชานาญ นามาแสดงการล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมคนอื่นได้ ดเู ป็ นแบบอย่าง วิทยากรกล่าวชื่นชม
และพูดให้ กาลังใจผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนว่ามีความสามารถในการล้ างมือ 7 ขันตอนได้
้
เช่นเดียวกัน
14. วิทยากรสรุ ปประเด็นความสาคัญ และการล้ างมือ 7 ขัน้ ตอนที่ถูกต้ องเหมาะสมอีกครัง้ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของกลุม่
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ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสะท้ อนความคิดในประเด็นที่ว่า “สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในวันนี ้สามารถนาไปใช้
ในการทางานได้ อย่างไร”
2. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม่
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมอภิปรายในกลุม่
3. จากการรายงานผลงานกลุม่
4. ความถูกต้ องในการล้ างมือ 7 ขันตอนจากการประเมิ
้
นของผู้สงั เกต และการสังเกตของวิทยากร
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ใบงานที่ 1
“การแพร่ กระจายเชือ้ โรคผ่ านมือ”

3052046736

คาชีแ้ จง
1.เมื่อดูคลิปวีดีโอจบแล้ ว ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมร่ วมกันอภิปรายในประเด็น ดังนี ้ (15 นาที)
 ท่านคิดว่า ถ้ าบุคคลในคลิปวีดีโอป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก จะทาให้ เกิดผลกระทบหรื อไม่
อย่างไร?
 หากท่านเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ท่านจะมีวิธีการแนะนาบุคคลในคลิปวีดีโออย่างไร?
2.ส่ งตัวแทนนาเสนอ กลุ่มละ 5 นาที
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ใบงานที่ 2
“แสดงบทบาทสมมติการคัดกรองโรค”
คาชีแ้ จง
สถานการณ์ : หลังจากทากิจกรรมกลางแจ้ ง ผู้ดูแลเด็กกาลังพาเด็กไปล้ างมือให้ สะอาดก่ อนจะไป
รั บประทานอาหารกลางวันที่ห้องกินข้ าว
บทบาท : กาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุม่ มีบทบาทดังนี ้
 คนที่ 1 สวมบทเป็ นครูผ้ ดู แู ลเด็ก
 คนที่ 2 สวมบทเป็ นเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
 คนที่ 3 สวมบทเป็ นผู้สงั เกตและประเมินการสอนล้ างมือ 7 ขันตอน
้
ของผู้ดแู ลเด็ก
กลุ่มใดที่แสดงการสอนล้ างมือ 7 ขัน้ ตอน เสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ูประเมินสะท้ อนการปฏิบัตขิ องคนที่ 1 ว่ า
ทาได้ อย่ างถูกต้ องหรื อไม่ อย่ างไร จากนัน้ สลับกันเปลี่ยนบทบาทเป็ นทัง้ ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และผู้
สังเกต

250

แบบประเมินการสอนล้ างมือ 7 ขัน้ ตอน
คาแนะนาสาหรั บผู้สังเกตการณ์ (observer)
1.ให้ ท่านสังเกตการณ์ แสดงบทบาทเป็ น ผู้ดูแลเด็ก ของสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ สังเกตตาม check
list ต่ อไปนี ้
กิจกรรม
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
ข้ อเสนอแนะ
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1. ล้ างมือด้ วยน ้าสะอาด
2. ล้ างมือด้ วยสบูก่ ้ อน/สบู่เหลว
3. ใช้ ฝ่ามือถูกนั
4. ใช้ ฝ่ามือถูหลังมือและนิ ้วถูซอกนิ ้ว
5. ใช้ ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ ้วถูซอกนิ ้ว
6. ใช้ หลังนิ ้วมือถูฝ่ามือ
7. ใช้ ถนู ิ ้วหัวแม่มือโดยรอบด้ วยฝ่ ามือ
8. ใช้ ปลายนิ ้วถูขวางฝ่ ามือ
9. ใช้ ถรู อบข้ อมือ
ข้ อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.ให้ ท่านสะท้ อนข้ อมูลจากการสังเกตให้ ผ้ ูแสดงบทบาทเป็ นผู้ดูแลเด็ก

251
กิจกรรม
สะอาดหรือยังนะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ และสามารถทาความสะอาดสิ่งของ เครื่ องใช้ ของเล่น และอาคาร
สถานที่ได้ อย่างถูกต้ อง
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การทาความสะอาดเป็ นวิธีการป้องกันและลดการแพร่ กระจายของโรคที่ง่าย
และทุกคนสามารถทาได้ โดยเน้ นที่ต้องทาอย่างสม่าเสมอในการทาความสะอาด ด้ วยนา้ ยาทาความสะอาด
ทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน เช่น สบู่ นา้ ยาล้ างจาน ผงซักฝอก นา้ ยาซักผ้ า หรื อนา้ ยาทาความสะอาดสุขภัณฑ์ ใน
ครัวเรื อน ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องมีราคาแพงหรื ออาจหาได้ ยาก แต่ควรเลือกให้ เหมาะสมกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และอาคารสถานที่ ซึ่งจะช่วยทาลายเชื ้อโรคที่ปนเปื อ้ นได้ นอกจากนี ้ ยังมี ปัจจัยธรรมชาติที่ช่วยเสริ ม
ประสิทธิภาพและลดปริมาณเชื ้อโรคได้ เช่น แสงแดด ความร้ อน ความแห้ ง ลม และอากาศที่ถ่ายเทได้ สะดวก
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ A4
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี
5. อุป กรณ์ ได้ แ ก่ อ่างล้ างมื อพลาสติก แก้ วน า้ พลาสติ ก ของเล่น เด็กเป็ น พลาสติก นา้ ยาล้ างจาน
ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาฆ่าเชื ้อ ไม้ ถพู ื ้น ถังน ้าแอลกอฮอล์เจล สบูเ่ หลว สบูก่ ้ อน
6. ใบงานที่ 1 เรื่ อง “Big cleaning Activity”
7. ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง “การทาความสะอาดสิง่ ของ เครื่ องใช้ ของเล่น และอาคารสถานที่”
8. แบบประเมินของผู้สงั เกต
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การอภิปราย
2. การสาธิต
3. การฝึ กปฏิบตั ิ

252
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาความสะอาดสิ่งของ
เครื่ องใช้ ของเล่น และอาคารสถานที่ได้ อย่างถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. วิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรแบ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกเป็ น 3 กลุม่
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ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
3. วิทยากรซักถามและกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น “ท่านวิธีการ
ดูแลความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างไรบ้ าง”
4. วิทยากรสรุปประสบการณ์วิธีการดูแลความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในภาพรวม
ขัน้ นาไปปรั บใช้
5. วิทยากรแจกใบงานที่ 1 และให้ แต่ละกลุ่มเข้ าประจาฐาน ในฐานจะมีผ้ ชู ่วยนักวิจยั อยู่ประจาฐาน 1
คน แต่ละฐานใช้ เวลา 10 นาที
6. ให้ สมาชิกทุกคนในกลุ่มฝึ กและแสดงให้ กบั ผู้ช่วยนักวิจยั ดู เมื่อหมดเวลา ให้ เปลี่ยนฐานไปตามเข็ม
นาฬิกา
ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
7. ให้ ตวั แทนแต่ละกลุม่ นาเสนอสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการทากิจกรรมทัง้ 3 ฐาน
8. จากนันให้
้ ผ้ ชู ่วยนักวิจยั สะท้ อนการฝึ กปฏิบตั ิในภาพรวม พร้ อมกับกล่าวชื่นชมและให้ กาลังใจเพื่อให้
ปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่อง
ขัน้ สรุ ปความคิด
9. วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมถึงความสาคัญของการดูแลความสะอาดภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจากใบ
ความรู้ 1
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสะท้ อนความคิดในประเด็นที่ว่า “สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในวันนี ้สามารถนาไปใช้
ในการทางานได้ อย่างไร”
2. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยเพิ่มเติม
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็นในกลุม่
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมอภิปรายในกลุม่
3. ความถูกต้ องในการเลือกอุปกรณ์และขันตอนในการท
้
าความสะอาดจากการประเมินของผู้สงั เกต
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ใบงานที่ 1
เรื่ อง “Big cleaning Activity”
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คาชีแ้ จง
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุม่ เข้ าฝึ กปฏิบตั ิการทาความสะอาดในแต่ละฐาน โดยให้ แต่ละคน เข้ าฝึ กปฏิบตั ิ
ต่อหน้ าผู้ช่วยนักวิจยั จนเสร็ จทุกคน เมื่อได้ ยินเสียงกริ่ งหมดเวลา ให้ เปลี่ยนฐานไปตามเข็มนาฬิกา จนครบ
ทัง้ 3 ฐาน (ฐานละ 10 นาที)
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ใบความรู้ท่ ี 1
เรื่อง “การทาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่ น และอาคารสถานที่”
เครื่องใช้ /อุปกรณ์
การทาความสะอาด
ความถี่
แก้ วนา้ ดื่ม ผ้ าเช็ดมือ ท าความสะอาดแก้ วน า้ ส่ ว นตัว ด้ ว ยน า้ ยาท าความ ทุกวัน
ที่ใช้ ส่วนตัว
สะอาด เช่น น ้ายาล้ างจาน
ทาความสะอาดแก้ วนา้ ส่วนรวมที่ศนู ย์จดั ให้ ใช้ เฉพาะ ทุกครัง้ หลังใช้
คน เฉพาะครัง้ ด้ วยนา้ ยาทาความสะอาด เช่น นา้ ยา
ล้ างจาน
ผ้ าเช็ ด มื อ ส่ ว นตั ว ควรซั ก ท าความสะอาดด้ วย ทุกวัน
ผงซักฟอกและตากแดดให้ แห้ ง
ที่ น อ น ผ้ าปู ที่ น อ น ควรซักทาความสะอาดด้ วยผงซักฟอกและตากแดดให้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้
ปลอกหมอน ผ้ าห่ ม ที่ แห้ ง
ใช้ ส่วนตัว
ของเล่ นเด็ก
ไม้ พลาสติก ควรล้ างด้ วยนา้ ยาทาความสะอาด เช่น อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ผงซักฟอก น า้ ยาล้ างจาน สบู่ หรื อนา้ ยาฆ่าเชือ้ แล้ ว ยกเว้ นกรณีของเล่นที่เด็ก
นาไปตากแดดให้ แห้ ง
นาเข้ าปากให้ ทาความ
กระดาษ ควรปั ดฝุ่ นและน าไปตากแดด ส่วนผ้ าและ สะอาดทุกวัน
ตุ๊กตาควรซักและนาตากแดดให้ แห้ ง
อาคารสถานที่
ภายในอาคาร : พื น้ และผนั ง ห้ องนอน ห้ องเล่ น อย่างน้ อย วันละ 1-2 ครัง้
ห้ องเรี ยน ทาความสะอาดด้ วยนา้ ยาทาความสะอาด
หรื อน ้ายาฆ่าเชื ้อ
ภายนอกอาคาร : บริ เวณรอบอาคาร สถานที่ ห้ องนา้ อย่างน้ อย วันละ 1 ครัง้
ห้ องส้ ว ม ห้ องครั ว โรงอาหาร บริ เวณที่ เด็ ก เล่ น ใน
อาคาร ทาความสะอาดด้ วยผงซักฟอกหรื อน า้ ยาฆ่ า
เชื ้อ

254
กิจกรรม
รู้ผลดีพร้ อมก้ าวผ่ านอุปสรรค
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และช่วยลดการรับรู้
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
โรคมือเท้ าและปาก เป็ นโรคติดต่อที่ สามารถป้องกันได้ ผู้ที่เกี่ ยวกับเด็กโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดแู ลเด็ก จึงต้ องมีการรับรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปากที่ถกู ต้ อง ซึง่ จะนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่ถกู ต้ องและเหมาะสมตามมา
การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการรับรู้ ของผู้ดแู ลเด็กว่าการที่ตนเอง
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคอย่างถูกต้ องแล้ วนัน้ จะก่อให้ เกิดผลดีในด้ านต่างๆ เช่น ลดความรุ นแรงของโรค
ลดผลกระทบทางด้ านสุขภาพของเด็ก ลดความสูญเสียงบประมาณทัง้ ของหน่ วยงานและของประเทศในการ
รักษาดูแลผู้ป่วย เป็ นต้ น
นอกจากการรับรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ผู้ดแู ลเด็กควรมีการรับรู้ เกี่ยวกับ
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปากร่ วมด้ วย เพราะการรับรู้ ต่ออุปสรรคจะเป็ นปั จจัยขัดขวางในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ของผู้ดแู ลเด็ก อาทิเช่น การคัดกรองโรคในตอนเช้ าเป็ นภาระงานที่มากขึ ้น การล้ าง
มือบ่อยๆ จะทาให้ หน่วยงานสิ ้นเปลืองงบประมาณในการซื ้อสบู่ หรื อการที่ต้องมาทาความสะอาดของเล่นในช่วง
วันหยุดเป็ นการรบกวนเวลาพักผ่อนของตนเอง เป็ นต้ น
ดังนัน้ การส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ลเด็กมี การรับรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากเพิ่มมาก
ขึน้ และลดการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ อุป สรรคต่ อ การป้ อ งกัน โรคมื อ เท้ า และปากให้ น้ อ ยที่ สุด จะช่ ว ยให้ ผ้ ูดูแ ลเด็ ก มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
3. กระดาษ A4
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ดินสอสี
5. วีดีโอคลิป “ต้ นแบบโรงเรี ยนป้องกันโรคมือเท้ าและปาก”
6. แผ่นเกม Bingo HFMD
7. ฉลากคาทาย Bingo HFMD
8. ใบงานที่ 1 สถานการณ์สมมติ
9. ใบความรู้ที่ 1ประโยชน์และอุปสรรคจากการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก

255
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคในการจัดกิจกรรม
1. การใช้ เกม
2. สถานการณ์สมมติ
3. ระดมความคิด
4. การอภิปราย
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ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมมีการรับรู้ เกี่ ยวกับประโยชน์และ
อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก อย่างถูกต้ อง ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา (30 นาที)
1. วิทยากรชี ้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
2. วิทยากรใช้ กิจกรรม Bingo HFMD ซึ่งเป็ นรู ป แบบกิ จกรรมที่ ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน โดยวิทยากรแจกใบ Bingo HFMD ที่มีข้อความเกี่ยวกับโรคมือเท้ า
และปาก ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคนละหนึง่ ใบ พร้ อมทังฝาขวดน
้
้าอัดลมสาหรับวางบนช่องที่สมุ่ จับขึ ้นมาได้
3. เมื่อทุกคนพร้ อมแล้ ว วิทยากรทาการสุ่มจับข้ อความเกี่ยวกับโรคมือเท้ าและปาก พร้ อมทังประกาศ
้
ข้ อความที่สมุ่ จับขึ ้นมาได้
4. เล่นไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะมีผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมที่สามารถเรี ยงฝาขวดนา้ อัดลมตามแนวนอน แนวตัง้
แนวทแยงมุมหรื อ ครบทัง้ 4 มุม ดังภาพ

5. หลังจากนัน้ วิทยากรทาการเฉลย อธิบาย และสรุปจากการทากิจกรรรม
6. วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุม่ ๆ ละเท่าๆ กัน
ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
ขัน้ ประสบการณ์
7. ผู้วิจัยสอบถามผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมว่าในช่วงที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
เป็ นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้ าง
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ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
8. ผู้วิจัยแจกใบงานที่ 1 สถานการณ์ ส มมติ และให้ สมาชิ ก ในกลุ่ม ร่ วมกัน แสดงความคิ ด เห็น และ
อภิปรายตามใบงาน
9. เมื่อเสร็จแล้ วให้ ตวั แทนกลุม่ นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับกลุม่ อื่นๆ
ขัน้ สรุ ปความคิด
10. ผู้วิจยั อธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้ที่ 1 และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อสงสัย
ขัน้ นาไปปรั บใช้
11. ผู้วิจยั แจกกระดาษ Flip chart ให้ กลุ่มละ 1 แผ่น ให้ ผ้ ดู แู ลเด็กในแต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดปั ญหา
หรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ที่ผ่านมา พร้ อมหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
12. เมื่อเสร็จแล้ วให้ ตวั แทนกลุม่ นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับกลุม่ อื่นๆ และนาผลงานติดไว้ เพื่ อให้ ผ้ ดู แู ล
เด็กคนอื่นๆ ได้ ศกึ ษา
ขัน้ ประสบการณ์
13. จากนันวิ
้ ทยากรเปิ ดคลิปวีดีโอ “ต้ นแบบโรงเรี ยนป้องกันโรคมือเท้ าและปาก” ผู้วิจยั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ในประเด็นที่วา่ “ท่านรู้สกึ อย่างไรหลังจากได้ ดวู ีดีโอนี ้แล้ ว”
ขัน้ สะท้ อนและอภิปราย
14. จากนัน้ ผู้วิจัยแจก Post it ให้ แต่ละกลุ่ม ระดมความคิดเห็น เกี่ ยวกับ ประโยชน์ หรื อข้ อดี จากการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
ขัน้ สรุ ปความคิด
15. ผู้วิจยั อธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้ที่ 1 และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อสงสัย
ขัน้ นาไปปรั บใช้
16. โดยผู้วิจัยให้ ผ้ ูดูแลเด็กในแต่ละกลุ่มร่ วมกันกาหนดแนวทางป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์
พัฒ นาเด็ก ที่ จ ะก้ าวไปสู่ต้ น แบบโรงเรี ย นป้อ งกัน โรคมื อเท้ าและปาก พร้ อมส่งตัวแทนน าเสนอเพื่ อเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน
17. ให้ ตวั แทนกลุ่มนาเสนอ และผู้วิจยั ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้ อมกล่าวชื่นชม และให้ กาลังใจและ
นาแนวทางที่กาหนดขึ ้นมาไปใช้ ตอ่ ไป
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสะท้ อนความคิดในประเด็นที่ว่า “การเรี ยนรู้ในวันนี ้สามารถนาไปใช้ ในการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กได้ อย่างไร” พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ทาการซักถาม
ข้ อสงสัยต่างๆ
2. ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลองทาแบบทดสอบความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้
ถึงประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก
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และแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของ พร้ อมทังท
้ าการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ สุดท้ าย
เพื่อปิ ดโครงการ 1 เดือนถัดไป
การประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ การร่วมอภิปรายของกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่
2. การตอบคาถามและร่วมแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. ความถูกต้ องของใบงานที่ได้ รับมอบหมาย
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ฉลากในเกมส์ Bingo HFMD
ข้ อที่
ฉลาก
1 EV71 เป็ นเชื ้อไวรัสโรคมือเท้ าและปากที่มีความรุนแรง
2 เด็กที่ป่วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 5 ปี
3 โรคมือเท้ าและปากมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน
4 เชื ้อโรคมือเท้ าและปากจะเข้ าสูร่ ่างกายทางปาก
5 เชื ้อโรคมือเท้ าและปากจะพบในอุจจาระได้
6 ไอจามรดกันเป็ นการแพร่เชื ้อโรคมือเท้ าและปาก
7 เด็กป่ วยจะมีแผลในปากทาให้ เบื่ออาหาร
8 ถ้ าเด็กป่ วยมีอาการไข้ สงู ซึม อาเจียนบ่อยๆ ต้ องรี บไปพบแพทย์ทนั ที
9 โรคมือเท้ าและปากยังไม่มีวคั ซีนป้องกันโรค
10 การล้ างมือด้ วยสบู่ช่วยป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้
11 การไม่คลุกคลีกบั ผู้ป่วยจะช่วยป้องกันโรคมือเท้ าและปากได้
12 การคัดกรองโรคเป็ นวิธีปอ้ งกันการแพร่เชื ้อภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
13 ผู้ดแู ลเด็กควรตัดเล็บให้ สนจะลดการสะสมของเชื
ั้
้อโรคได้
14 การล้ างมือ 7 ขันตอน
้
เป็ นวิธีปอ้ งกันโรคที่ง่ายและประหยัด
15 ผู้ดแู ลเด็กล้ างมือทุกครัง้ หลังสัมผัสน ้ามูก น ้าลาย และอุจจาระของเด็ก
16 โรคมือเท้ าและปากจะระบาดในสถานที่ที่มีความแออัด
17 ใช้ แก้ วน ้าร่วมกันสามารถแพร่เชื ้อโรคมือเท้ าและปากได้
18 เด็กป่ วยต้ องหยุดเรี ยนอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
19 ผู้ปกครองตาหนิผ้ ดู แู ลเด็กเมื่อมีเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าและปาก
20 การเปิ ดหน้ าต่างช่วยให้ อากาศระบายได้ ดีและทาให้ เชื ้อเจริญได้ ไม่ดี
21 ของเล่นที่เด็กอมหรื อเอาเข้ าปากต้ องทาความสะอาดทุกวัน
22 เด็กป่ วยจะเบื่ออาหารจนทาให้ เกิดภาวะขาดสารอาหารได้
23 เด็กที่ชอบอมของเล่นจะโอกาสได้ รับเชื ้อโรคมือเท้ าและปากเข้ าสูร่ ่างกายมากกว่าเด็กอื่นๆ
24 เด็กที่หายจากโรคมือเท้ าและปาก แล้ วสามารถเป็ นซ ้าได้ อีก
25 เมื่อเด็กป่ วยมีไข้ ควรเช็ดตัวและให้ ยาพาราเซตามอล
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EV71

ต่ากว่ า
5 ปี

ฤดูฝน

ปาก

อุจจาระ

ไอจาม
รดกัน

แผลใน
ปาก

ไข้ สูง ซึม
อาเจียน
บ่ อยๆ

ไม่ มี
วัคซีน

การล้ าง
มือด้ วย
สบู่

การไม่
คลุกคลี
กับ
ผู้ป่วย

การคัด
กรอง
โรค

ตัดเล็บ
ให้ สัน้

การล้ าง
มือ 7
ขัน้ ตอน

นา้ มูก
นา้ ลาย
และ
อุจจาระ

ความ
แออัด

ใช้ แก้ วนา้
ร่ วมกัน

ต้ อง
หยุด
เรี ยน

ผู้ปกครอง
ตาหนิ

การเปิ ด
หน้ าต่ าง

ทุกวัน

ขาด
อมของ ยาพารา
สารอาหาร เล่ น เซตามอล
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ใบงานที่ 1
สถานการณ์ สมมติ
คาชีแ้ จง :
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1. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุม่ อภิปรายสถานการณ์สมมติและสรุปประเด็นที่มอบหมาย (15 นาที)
2. ตัวแทนนาเสนอผลงานของกลุม่ (5 นาที)
สถานการณ์ 1
ครูส้มเป็ นผู้ดแู ลเด็ก วันนี ้เป็ นเวรของเธอที่ต้องมารับเด็กและคอยคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก ก่อนนาเด็กเข้ าศูนย์ฯ
แต่วนั นี ้หัวหน้ าไม่มาที่ศนู ย์ และเธอมักจะบ่นให้ เพื่อนคนอื่นว่าการคัดกรองโรคมือเท้ าและปาก เป็ นเรื่ องยุ่งยากและผู้ปกครอง
ไม่ให้ ความร่วมมือ เธอจึงไม่ออกไปทาหน้ าที่ปล่อยให้ เด็กเดินเข้ าศูนย์เอง
 ท่านคิดว่า ครูส้มมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ท่านคิดว่า การที่ครูส้มไม่คดั กรองโรคมือเท้ าและปาก จะเกิดผลเสียหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ถ้ าท่านเป็ นครูส้ม ท่านจะปฏิบตั ิตามครูส้มหรื อไม่ เพราะอะไร?
สถานการณ์ 2
ครูมะม่วงได้ ผ่านการอบรมเรื่ องการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก มาหลายครัง้ แล้ ว และรู้ว่าเด็กที่ป่วยเป็ นโรคมือเท้ า
และปาก จะทาให้ เสียชีวิตได้ แต่ครูมะม่วงเองก็ยงั ละเลยไม่พาเด็กล้ างมือด้ วยน ้าและสบูใ่ ห้ ครบ 7 ขันตอน
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลาก่อนรับประทานอาหาร ครูมะม่วงมักจะบ่นว่าล้ างไปก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์ แต่ก่อนฉันก็ไม่ได้ ล้างอะไรมากมาย เด็กก็ไม่
เห็นป่ วยด้ วยโรคนี ้เลย
 ท่านคิดว่า ครูมะม่วงมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ท่านคิดว่า การที่ครูมะม่วงไม่พาเด็กล้ างมือด้ วยน ้าและสบูค่ รบ 7 ขันตอนจะเกิ
้
ดผลเสียหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ถ้ าท่านเป็ นครูมะม่วง ท่านจะปฏิบตั ิตามครูมะม่วงหรื อไม่ เพราะอะไร?
สถานการณ์ 3
ครูอ้อยทิพย์เป็ นคนรักสวยรักงาม ในการอบรมผู้ดแู ลเด็กใหม่ที่จะทาหน้ าที่ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก วิทยากร
ได้ แนะนาว่าให้ ตดั เล็บให้ สนั ้ แต่ครูอ้อยทิพย์ก็ยงั ไว้ เล็บยาวทาเล็บสีสนั สวยงาม เธอบอกว่าจะได้ สวยงามตลอดเวลาและการไว้
เล็บยาวไม่เห็นจะเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก ตรงไหน
 ท่านคิดว่า ครูอ้อยทิพย์มีปัญหาหรื ออุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ท่านคิดว่า การที่ครูอ้อยทิพย์ไว้ เล็บยาวจะเกิดผลเสียหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ถ้ าท่านเป็ นครูอ้อยทิพย์ ท่านจะปฏิบตั ิตามครูอ้อยทิพย์หรื อไม่ เพราะอะไร?
สถานการณ์ 4
ครูแตงโม ทาหน้ าเป็ นผู้ดแู ลเด็กในศูนย์มา 2 ปี แล้ ว วันนี ้เพื่อนร่วมงานลาจึงทาให้ ครูแตงโมต้ องดูแลเด็กคนเดียว
หลังจากที่เด็กนอนหลับหมดแล้ ว ครูแตงโมได้ เก็บรวบรวมแก้ วน ้าที่เด็กใช้ แล้ วนาไปล้ างด้ วยน ้าเปล่าและรี บนาไปวางไว้ บนชัน้
สาหรับใช้ ในวันต่อไป ซึง่ ครูแตงโมงบอกว่าไม่มีเวลาต้ องรี บไปดูแลเด็กเลยต้ องทาแบบนี ้
 ท่านคิดว่า ครูแตงโมมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก หรื อไม่ เพราะอะไร?
 ท่านคิดว่า การที่ครูแตงโมล้ างแก้ วน ้าด้ วยน ้าเปล่าจะเกิดผลเสียหรื อไม่ เพราะอะไร?
 ถ้ าท่านเป็ นครูแตงโม ท่านจะปฏิบตั ิตามครูแตงโมหรื อไม่ เพราะอะไร?
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ใบความรู้ ท่ ี 1
ประโยชน์ และอุปสรรคจากการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก
@@@
การรั บรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ ในการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการรับรู้ของผู้ดแู ลเด็กว่าการที่
ตนเองปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคอย่างถูกต้ องแล้ วนัน้ จะก่อให้ เกิดผลดีในด้ านต่างๆ เช่น ลดความรุนแรง
ของโรค ลดผลกระทบทางด้ านสุขภาพของเด็ก ลดความสูญ เสียงบประมาณทัง้ ของหน่วยงานและของ
ประเทศในการรักษาดูแลผู้ป่วย เป็ นต้ น
ผลดีตอ่ เด็ก
 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
 พัฒนาการที่สมวัย
 ไม่เป็ นโรคขาดสารอาหาร
 ไม่ต้องหยุดเรี ยน
ผลดีตอ่ ผู้ปกครองเด็ก
 มีเวลาทางานสร้ างรายได้
 ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการรักษาเมื่อเจ็บป่ วย
 มีความสุขกายและใจ
ผลดีตอ่ ผู้ดแู ลเด็ก
 จัดการเรี ยนการสอนได้ ทนั เวลา
 มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
 มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ปกครอง
 มีความน่าเชื่อถือในงานบริการ
ผลดีตอ่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล/อบต./ประเทศชาติ
 ประหยัดงบประมาณในการป้องกันโรค/การดูแลรักษาผู้ป่วย
การรั บรู้ เกี่ยวกับอุปสรรคต่ อการป้ องกันโรคมือเท้ าและปาก เป็ นการรับรู้ ต่อผลกระทบหรื อผลเชิง
ลบที่เกิดตามมาเมื่อผู้ดแู ลเด็กปฏิบตั ิพฤติกรรมป้องกันโรคอย่างถูกต้ องตามคาแนะนา อาทิเช่น
 การคัดกรองโรคเป็ นภาระงานที่มากขึ ้น
 การล้ างมือฟอกสบูใ่ ห้ ครบ 7 ขันตอน
้
จะทาให้ หน่วยงานสิ ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลา
 การที่ต้องมาทาความสะอาดของเล่นในช่วงวันหยุดเป็ นการรบกวนเวลาพักผ่อน
 การทาความสะอาดของเล่นเด็กบ่อยๆ เป็ นงานที่เหนื่อยและเสียเวลา
 การทาความสะอาดห้ องน ้าทุกวัน เป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจ
 ความเร่ งรี บเพราะมีผ้ ด
ู แู ลเด็กน้ อย
 งบประมาณมีจากัด ฯลฯ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ความรู้ เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ โอกาส
เสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ถึงประโยชน์ต่อการ
ป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก และความพึงพอใจหลังเข้ าร่วมโปรแกรม
2. เพื่อให้ คาชมเชยและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
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แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียนและใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. กระดาษสีตดั เป็ นรูปใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้ อย่างละเท่าจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. กระดาษฟลิบชาร์ ตที่วาดภาพต้ นไม้ ใหญ่ ประกอบด้ วย ราก ลาต้ น และกิ่งไม้
4. กระดาษกาวใช้ ติดใบ ดอก และผลกับต้ นไม้
5. ชุดเครื่ องเขียน
6. ของที่ระลึก
7. แบบทดสอบความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด โรคมือเท้ าและ
ปาก แบบวัดการรับรู้ ความรุนแรงของโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ า
และปาก แบบวัดการรับรู้ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ และ
แบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ าร่วมโปรแกรม
ระยะเวลา 180 นาที
เทคนิคการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตอนการจัด กิ จกรรมครั ง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเก็บ ข้ อมูลหลังการทดลอง วิธี การด าเนิ น กิ จกรรม
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
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ขัน้ นา (30 นาที)
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน
2. วิทยากรทบทวนกิ จกรรมต่างๆ ทุกกิ จกรรมที่ ผ่านมา เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ ซักถาม
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและมัน่ ใจในการนาไปใช้ ในการป้องกันโรคมือเท้ าและปากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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ขัน้ ดาเนินการ (120 นาที)
3. วิทยากรแบ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4-5 คน เพื่อนาสูก่ ิจกรรม “ต้ นไม้ แห่งการเรี ยนรู้”
4. วิทยากรแจกกระดาษสีตดั เป็ นรูปใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้ ให้ เท่าจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุม่
5. วิทยากรดาเนิ นกิจกรรม โดยกล่าวนาถึงภาพต้ นไม้ ใหญ่ และอธิ บายความหมาย พร้ อมทัง้ นาให้
สมาชิกได้ สงบเพื่อทบทวน ครุ่ นคิดถึงสิ่งทีได้ เรี ยนรู้ จากกิจกรรมทัง้ หมด แล้ วบันทึกลงในกระดาษที่ได้ รับแจก
ดังนี ้
ก) ใบไม้ เขียนถึง ข้ อเสนอแนะ
ข) ดอกไม้ เขียนถึง ความรู้ที่ได้ รับ
ค) ผลไม้ เขียนถึง การนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้
6. หลังจากนัน้ วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมนาใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้ ของแต่ละกลุ่มไปติดที่ต้นไม้
โดยใช้ กระดาษกาวที่เตรี ยมไว้
7. วิทยากรดาเนินการสุม่ อ่านตัวอย่างสัก 3-4 ตัวอย่าง และสรุปการเรี ยนรู้ร่วมกันทังหมด
้
8. วิทยากรแจกแบบสอบถามเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทาการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่ องโรคมือเท้ า
และปาก การรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ ถึงประโยชน์ต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และการสนทนากลุม่ สาหรับกลุม่ ทดลอง
ขัน้ สรุ ปผล (30 นาที)
1. วิทยากรทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการติดตามอีก 1 เดือนถัดไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
2. วิทยากรเชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
การประเมินผล
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ ความสนใจและมีสว่ นร่วมพิจารณาจากการซักถามและการเข้ าร่วมกิจกรรม
2. ได้ ข้อมูลระยะติดตามผล ได้ แก่ ความรู้เรื่ องโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
มือเท้ าและปาก การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ถึงประโยชน์ต่ อการป้องกันโรคมือเท้ าและ
ปาก การรับรู้ตอ่ อุปสรรคต่อการป้องกันโรคมือเท้ าและปาก การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการทาสนทนา
กลุม่ ความพึงพอใจต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
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ภาคผนวก จ
บทความวิจัยที่ได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ
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