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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปากในเด็ก
กอนวัยเรียนของผูปกครอง 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก การรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรู
อุปสรรคของการปฏิบัติกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ จํานวน 93 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของ
ผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับดี 2) ปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ 
เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 3) ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 4) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด และการรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองควรไดรับการสงเสริมใหมีการรับรูดาน
ความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก เพ่ือใหมีความตระหนักในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน 
และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนไดอยางถูกตอง 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study prevention behaviors of parents 
on hand foot mouth disease (HFMD) in pre-school children and the relationship between 
personal factors namely age, income, marital status, educational level, received information, 
knowledge about HFMD, perceived susceptibility and severity of the disease, perceived 
benefits and barriers regarding the preventive practices and preventive behaviors of 
parents on HFMD in pre-school children. The study population were 93 parents whose 
their children attending Ban Tung Pra child care center.  A self-administered questionnaire 
was used to collect data. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi-square and Pearson’s Product Moment correlation coefficient.  

Results of the study revealed that on the average, the preventive behavior 
of parents on HFMD in pre-school children was in a good level.  Among the studied 
factors, only knowledge of HFMD and perceived susceptibility and severity of the 
disease were significantly related to the preventive behaviors of parents on HFMD in 
pre-school children at the p-value of 0 05.  Personal factors and others were not 
associated with the preventive behaviors of parents on HFMD in pre-school children.  

Results of the study suggested that perception on severity of the HFMD 
should be promoted for child caretakers to create preventive awareness and 
enhancing correct HFMD preventive practices in pre-school children. 

 
 
 
 
 

Keywords: preventive behavior, HFMD, preschool children, child care centers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ไพศาลกิจ และอาจารย ดร.สมใจ นกดี ท่ีคอยอบรมสั่งสอน ท้ังในดานความรู และแนวทางในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนปลูกฝงใหผูวิจัยมีระเบียบวินัย อดทน และรอบคอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือไดวาเปน
ประสบการณท่ีสําคัญอีกชวงหนึ่งท่ีผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง และขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานท้ัง
สองเปนอยางสูง 

ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาตราจารย ดร.สุรียพันธุ วรพงศธร รองศาสตราจารย 
ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ ดร.สมใจ นกดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผกา ประธานและ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนเพ่ือใหการคนควา
อิสระครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคามากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณเพื่อนการจัดการสุขภาพ รุน 3 และพี่ นอง การจัดการสุขภาพทุกทาน 
ท่ีชวยเหลือและมอบไมตรีจิตท่ีดีใหกับผูวิจัยเสมอตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษา ขอขอบคุณทุกทาน      
ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จท่ีไมไดกลาวนามในท่ีนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

ชวงปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป เปนชวงวัยท่ีสําคัญของการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการทุกๆ ดานของบุคคล เปนจุดเริ่มตนของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของบุคคล
เมื่อเปนผูใหญ แตสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหพอแมตองประกอบอาชีพนอกบาน เด็กจึง
ขาดคนดูแลอยางใกลชิด ศูนยเด็กเล็กจึงเปนสถานที่เลี้ยงดูเด็กแหงที่สองตอจากพอแมและญาติ 
ในปจจุบันมีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ประมาณ 3.9 ลานคน เด็ก 1-4 ป ประมาณ 3.2 ลานคน มากกวา
รอยละ 60 เปนเด็กกอนวัยเรียน เด็กกอนวัยเรียนจํานวนกวา 700,000 คน ตองถูกฝากเลี้ยง
ไวในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเปนสถานที่ที่เด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เมื่อเจ็บปวย
จะสามารถแพรเชื้อโรคติดตอสูกันไดงายในเด็กเล็กมีภูมิตานทานต่ําจะปวยไดบอย (สํานักโรคติดตอ
อุบัติใหม, 2557) ขอมูลจากสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบวาชวงเวลากลางวันมีเด็กชวงอาย ุ
2-5 ป รอยละ 18.4 ไดรับการเลี้ยงดูในศูนยเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล โดยศูนยเด็กเล็กแตละแหง
ดูแลเด็กจํานวน 10-80 คน (กรมอนามัย, 2549) และเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ป จะมีปญหาการติดเชื้อ
ไดบอยเนื่องจากระบบภูมิคุมกันยังทํางานไมเต็มท่ี การสรางภูมิคุมกันจึงยังมีนอย เม่ือถึงวัยหัดเดิน
เด็กจะมีชีวิตอยูนอกบานเพ่ิมมากข้ึน เชน อยูในสถานเลี้ยงเด็ก อยูในสนามเด็กเลน จึงมีโอกาสสัมผัส
กับเชื้อโรคชนิดใหมทําใหติดเชื้อโรคไดบอย (วิลาวัณย พิเชียรเสถียร และคณะ, 2545) โดยเฉพาะเด็ก
ท่ีอยูในสถานเลี้ยงเด็กมีโอกาสติดเชื้อไดบอยกวาเด็กท่ีอยูบาน เนื่องจากเด็กยังไมสามารถปฏิบัติ
สุขอนามัยดวยตนเอง หรือทําไดไมดี การอยูรวมกันหลายคนมีโอกาสสัมผัสใกลชิดกันมาก มีการไอ 
จามใสกันเลนดวยกัน ใชของรวมกัน และชอบเอามือหรือสิ่งของเขาปาก เม่ือมีเด็กคนใดเจ็บปวยจึงมี
โอกาสแพรเชื้อสูคนอื่นไดงาย ประกอบกับการที่ผูดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก อาจยังมีความรูไม
เพียงพอ หรือไมตระหนักและไมใหความสําคัญตอการปองกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะการลางมือหลัง
การเปลี่ยนผาออม หรือการเตรียมอาหาร การแพรกระจายของเชื้อโรคในสถานเลี้ยงเด็กจึงเกิดข้ึนได
งายและรวดเร็ว (Robinson, 2001) โดยเฉพาะโรคมือ เทา ปาก (hand food and mouth disease: 
HFMD) เปนโรคท่ีพบบอยในเด็ก ผูปวยสวนใหญเปนเด็กอายุนอยกวา 5 ป มักระบาดในชวงหนาฝน 
โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุมเอนเตอโรไวรัส (enterovirus) ซ่ึงมีหลายตัวท่ีทําใหเกิดโรคได โดยเชื้อท่ี
รุนแรงท่ีสุด คือ เอนเตอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ วาเชื้อ อีวี 71 อาการของเด็กท่ีปวยเปนโรคมือ 
เทา ปาก มักเริ่มดวยอาการไข เจ็บปาก กินอะไรไมคอยได น้ําลายไหล เพราะมีแผลในปากเหมือน
แผลรอนใน และมีผื่นเปนจุดแดง หรือเปนตุมน้ําใสข้ึนบริเวณฝามือ ฝาเทา และอาจมีตามลําตัว แขน 
ขาได ผูปวยมักมีอาการมากอยู 2-3 วัน จากนั้นจะคอยๆ ดีข้ึนจนหายใน 1 สัปดาห ปญหาแทรกซอน
ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ กานสมองอักเสบ ทําใหเกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของโลหิตลมเหลว ซ่ึงถึง
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แกชีวิตไดอยางรวดเร็ว และบางครั้งเชื้ออีวี 71 อาจทําใหเกิดสมองอักเสบรุนแรงได โดยไมตองมีผื่น
แบบ มือ เทา ปากได เด็กท่ีจะมีปญหาแทรกซอนรุนแรงหรือสมองอักเสบ จะมีสัญญาณอันตราย
ไดแก ซึม ออนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ซ่ึงหากพบอาการเหลานี้จะตองรีบไปพบแพทย
โดยดวน (กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, 2557) 

จากขอมูลเฝาระวังโรคจากทุกจังหวัดในประเทศไทยของ สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณโรคมือ เทา ปาก ตั้งแต 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบผูปวย 34,834 ราย ไมมีรายงาน
การเสียชีวิต และยังไมพบการระบาดรุนแรงในประเทศไทย (สํานักโรคติดตออุบัติใหม, 2557) 
สถานการณโรคมือ เทา ปาก จังหวัดสระแกว จากรายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข ใน ป พ.ศ. 2555 พบผูปวยโรคมือ เทา ปาก จํานวน 323 ราย 
ไมมีรายงานการเสียชีวิต อําเภอเมืองมีรายงานผูปวย 62 ราย ป พ.ศ. 2556 พบผูปวย โรคมือ เทา ปาก 
จํานวน 227 ราย ไมมีรายงานการเสียชีวิต อําเภอเมืองมีรายงานผูปวย 34 ราย และป พ.ศ. 2557 
พบผูปวยโรคมือ เทา ปาก จํานวน 315 ราย ไมมีรายงานการเสียชีวิต อําเภอเมืองมีรายงานผูปวย 44 ราย 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว, 2557, หนา 4) สวนขอมูลการเกิดโรคมือเทาปากในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสัมพันธพบเด็กปวยดวยโรคมือ เทา ปากเพ่ิมข้ึน
จากป 2554 จํานวน 2 คน ป 2555 จํานวน 9 คน และป 2556 จํานวน 14 คน จะเห็นไดวา
อัตราการปวยดวยโรคมือ เทา ปาก เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งโรคมือ เทา ปาก สงผลกระทบตอ
พัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก คือ เด็กไมสุขสบายออนเพลีย เบื่ออาหาร ผลที่ตามมา คือ 
ภาวการณขาดสารอาหาร ซ่ึงการติดเชื้ออาจสงผลใหเกิดโรคแทรกซอน ผลกระทบตอครอบครัว 
เม่ือเด็กเกิดการเจ็บปวย ผูปกครองตองหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บาน จากสภาพปญหาของโรคมือ 
เทา ปาก พบวา การติดตอมักเกิดจากการอยูคลุกคลี ใกลชิดกันใชภาชนะเครื่องใชตางๆ รวมกัน 
โดยเฉพาะเด็กในศูนยเด็กเล็ก หรือโรงเรียน อนุบาล ซึ่งพบวาเปนโรคติดตอ สําหรับเด็กเล็ก
ท่ีติดตอกันไดงาย การปองกันนั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน เนนการสรางเสริมสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี 
โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กท่ีมีอาการควรหยุดพักเรียน ถึงแมวาผูปวยโรคมือ เทา ปาก สวนใหญจะมี
อาการไมรุนแรง แตถาเกิดภาวะแทรกซอนอาจถึงตายได จึงควรท่ีจะตองเฝาระวังเปนพิเศษ (พรเทพ 
สวนดอก, 2557) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ พบวาการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคสวนใหญ
ใชกรอบทฤษฎี 1 7แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) ท่ีเปนแบบแผนท่ีไดรับการพัฒนา
โดยกลุมนักจิตวิทยาสังคมชาวสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 1950 ไดแก Hochbum, Kegel, Leventhal 
and Rosenstock ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาทําไมประชาชน ไมยอมรับวิธีการปองกันโรคใดๆ ท้ังท่ี
การบริการไมไดคิดคาบริการ หรือเสียบางเล็กนอยเนื่องมาจากนโยบายสาธารณสุขในระยะนั้น (ค.ศ. 
1950-1960) เนนการปองกันโรคมากกวาการรักษา (Becker & Maiman, 1974; อางถึงใน ธนารัตน จันดามี, 
2551, หนา 27) โดยมีขอสมมติฐานวาบุคคลจะแสวงหาผล และการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ 
ดานการปองกันโรค เชน การตรวจสุขภาพ หรือการฟนฟูสุขภาพ ภายใตสถานการณเฉพาะอยาง
เทานั้น บุคคลจะตองมีความรูในระดับหนึ่ง และมีแรงจูงใจตอสุขภาพ จะตองเชื่อวาตนมีความเสี่ยงตอ
ภาวการณเจ็บปวยจะตองเชื่อวาการรักษาเปนวิธีที่สามารถคุมโรคได เปนการเนนความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมสุขภาพและการใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข ซ่ึงมีการนําแบบแผน
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ความเชื่อนี้ไปใชอยางตอเนื่อง เพ่ือทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการ
เจ็บปวย และพฤติกรรมการรักษาพ้ืนฐาน ตอมา เบคเกอร (Becker, 1974) (Becker & Maiman, 1974; 
อางถึงใน ธนารัตน จันดามี, 2551, หนา 31) เปนผูปรับปรุงแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเพ่ือนํามาใช
อธิบายและทํานายพฤติกรรมการปองกัน และพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยเพ่ิมปจจัยรวม และสิ่งชักนําสูการปฏิบัต ิ
นอกเหนือจากการรับรูของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติในการปองกันโรค ซ่ึงประกอบดวย การรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (perceived susceptibility) ท่ีเปนความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงตอ
การปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวยแตละบุคคลจะมีความเชื่อใน
ระดับท่ีไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติตามเพ่ือปองกันและ
รักษาสุขภาพท่ีแตกตางกันจึงเปนความเชื่อของบุคคลตอความถูกตองของการวินิจฉัยโรคของแพทย
การคาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซํ้าหรือการงายท่ีจะปวยเปนโรคตางๆ การรับรูความรุนแรง
ของโรค (perceived severity) เปนการประเมินการรับรูความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพหรือ
ผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิตการประเมินความรุนแรงนั้นอาศัย
ระดับตางๆ ของการกระตุนเราของบุคคลเกี่ยวกับการเจ็บปวยนั้นซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของ
การเจ็บปวยนั้นทําใหเกิดความพิการหรือตายไดหรือไมหรืออาจมีผลกระทบตอหนาที่การงาน 
เม่ือบุคคลเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บปวยแลวจะมีผลทํา ใหบุคคลปฏิบัติตาม
คําแนะนําเพ่ือการปองกันโรค การรับรูภาวะคุกคามของโรค (perceived threat) เกิดจากการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค รวมกับการรับรูความรุนแรงของโรค ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถรับรูภาวะ
คุกคามวามีมากนอย เพียงใด การรับรูประโยชนของการรักษาและปองกันโรค (perceived benefits) 
การรับรูประโยชนของการรักษาและปองกันโรค หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติ ใหหาย
จากโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรค โดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการกระทํา ท่ีดีมีประโยชน
และเหมาะสมท่ีจะทําใหหายหรือไมเปนโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ข้ึนอยู
กับการเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีกอใหเกิดผลดีมากกวา
ผลเสีย และการรับรูตออุปสรรค (perceived barriers) คือ การคาดการณลวงหนาของบุคคลตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซึ่งอาจไดแก คาใชจาย หรือ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษทําใหเกิดความ
ไมสุขสบาย การมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามัยนั้น ขัดกับอาชีพหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ดังนั้นการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรค และพฤติกรรมของผูปวย
นี้สามารถใชทํานายพฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษาโรคได 

จากสถานการณ และการทบทวนวรรณกรรมดังที่ไดสรุปมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทาปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใช
ปรับปรุงและวางแผนในการดูแลรักษาผูปวยโรคมือ เทา ปาก เพ่ือลดการเกิดโรค และการแพรระบาด
ของโรคในอนาคต 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

4 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้  
1.2.1 ผูปกครองเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพฤติกรรมการปองกันโรค เปนอยางไร 
1.2.2 ปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ รายได สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง
หรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้  
1.3.1 เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
1.3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

1) เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของ
ผูปกครอง 

2) อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน
ของผูปกครอง 

3) อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน
ของผูปกครอง 

4) รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอน
วัยเรียนของผูปกครอง 

5) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก
กอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

6) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอน
วัยเรียน ของผูปกครอง 
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7) การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

1.4.2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

1.4.3 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

1.4.4 การรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรค 
มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

1.4.5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

1.4.6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันโรค 
มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาโดยใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ตามแนวคิด

ของเบคเกอร (Becker, 1974) โดยตัวแปรท่ีจะศึกษา ไดแก 
1) ตัวแปรตน ไดแก  

(1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก และการไดรับขอมูลขาวสาร  

(2) ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก  
(3) การรับรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติ และการรับรูอุปสรรค
ของการปฏิบัติ 

2) ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก   
1.5.2 ขอบเขตดานประชากร เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนท่ีศึกษา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว จํานวน 93 คน 
1.5.3 ขอบเขตดานเวลา ดําเนินการเก็บขอมูลระยะเวลา 2 เดือน มีนาคม 2557 ถึง 

เดือนเมษายน 2557 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
   

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

         
    

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
1.7 นิยามศัพท 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
1.7.1 เด็กกอนวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหวาง 1- 5 ป ท่ีศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
1.7.2 ผูปกครอง หมายถึง ผูท่ีอบรม เลี้ยงดู และดูแลเด็กท่ีศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
1.7.3 พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง การปฏิบัติ

ของผูปกครองในการดูแลเด็กกอนวัยเรียนในการปองกันโรคมือ เทา ปาก เชน การหลีกเลี่ยงการติด

 
พฤติกรรมการปองกันโรคมือเทาปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- การไดรับขอมูลขาวสาร 
   

ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
 

การรับรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค 
2 การรับรูความรุนแรงของโรค 
3 การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติ 
4 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
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เชื้อโรค การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค การดูแลสิ่งแวดลอมภายในบาน การดูแลเก่ียวกับ
โภชนาการ การควบคุมการทําความสะอาดท่ีนอน ของใช และของเลนเด็ก 

1.7.4 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก 
ของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ไดแก 

1) เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน (1) ชาย และ (2) หญิง 
2) อาย ุหมายถึง อายุเต็มปของผูตอบแบบสอบถาม 
3) อาชีพ หมายถึง อาชีพปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน (1) ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (2) คาขาย (3) แมบาน (4) รับจางท่ัวไป (5) เกษตรกรรม 
4) รายได หมายถึง เงินท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับจากการประกอบอาชีพรายเดือน 
5) สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 

(1) สมรส (2) โสด (3) หมาย/หยา/แยก 
6) ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดท่ีเรียนจบของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกเปน (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนตน (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา (4) ปริญญาตรี 
หรือสูงกวา 

7) การไดรับขอมูลขาวสาร หมายถึง แหลงของขอมูลขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ไดรับรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 

1.7.5 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก หมายถึง ความรู ความเขาใจของผูดูแลเด็ก 
เก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรค กลุมอายุท่ีพบการเกิดโรค 
การติดตอและแพรกระจายโรค อาการและความรุนแรงของโรค การจัดการสิ่งแวดลอมเมื่อเกิด
การระบาด และแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดการระบาดของโรค 

1.7.6 การรับรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก หมายถึง การรับรูของบุคคล การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคมือ เทา ปาก จะตองมีความเชื่อวา เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคมือ เทา ปาก 
โรคมือ เทา ปาก มีความรุนแรงและมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดี
ในการลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรค ซ่ึงการรับรูของบุคคลมีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ประกอบดวย 

1) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค หมายถึง ความเชื่อของบุคคลท่ีมีผลโดยตรง
ตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ เชน วิธีการปองกันโรค การรักษาความสะอาดของบุคคล 
สิ่งของเครื่องใช สถานท่ี และสิ่งแวดลอม ดังนั้นบุคคลจึงหลีกเลี่ยงการเปนโรคดวยการปฏิบัติตาม
คําแนะนํา เพ่ือปองกันและรักษาสุขภาพ 

2) การรับรูความรุนแรงของโรค หมายถึง การประเมินความรุนแรงของโรค ปญหาสุขภาพ
หรือผลกระทบจากการเกิดโรคซ่ึงกอใหเกิดความสูญเสียท้ังทางดานรางกาย เศรษฐกิจ และสังคม 
อาจเกิดความพิการหรือเสียชีวิต การประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับตางๆ ของการกระตุนเราของ
บุคคลเก่ียวกับการเจ็บปวย เม่ือบุคคลเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บปวยแลวจะมีผลทํา
ใหบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือการปองกันโรค  

3) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให
หายจากโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดีมี
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ประโยชนและเหมาะสมท่ีจะทําใหหายหรือไมเปนโรคนั้นๆ เชน การลางมือ การทําความสะอาดบานเรือน 
สิ่งของ เครื่องใช และสุขวิทยาสวนบุคคล ดังนั้นการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ขึ้นอยูกับ
การเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้น 

4) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง การคาดการณลวงหนาของบุคคลตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซ่ึงอาจไดแก การเสียเวลาใน
การปฏิบัติงาน การเสียเวลาในการดูแลผูปวย คาใชจายในการดูแลรักษา หรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
กิจกรรมบางอยาง การมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามัยนั้นขัดกับอาชีพหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน 

1.7.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว  
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
1.8.1 ทราบถึงพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
1.8.2 ทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอน

วัยเรียน ของผูปกครอง 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการการปองกันโรคมือ เทา ปากในเด็กกอนวัยเรียน

ของผูปกครอง กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
ซึ่งผูวิจัยไดคนควาจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมเนื้อหาในการทําวิจัย 
ประกอบดวย 

2.1 สถานการณของโรค มือ เทา ปาก  
2.2 ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 
2.3 เด็กกอนวัยเรียน 
2.4 พฤติกรรมการปองกันโรค 
2.5 แนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ  
2.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

 

2.1 สถานการณของโรค มือ เทา ปาก 
 

2.1.1 สถานการณในตางประเทศ  
เอนเทอโรไวรัส 71 เปนสายพันธุหนึ่งของกลุมเอนเทอโรไวรัส ซึ่งถูกคนพบครั้งแรก 

เม่ือป 1974 โดยการแยกเชื้อจากผูปวย 20 รายท่ีปวยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ และมีตุมข้ึนท่ีมือ เทา ปาก
หรือมีแผลในคอ ตอมามีรายงานจากที่ตางๆ ทั่วโลก พบเด็กติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ปวยเปนโรค 
มือ เทา ปาก เชน ประเทศบลูกาเรีย ประเทศฮังการี ประเทศมาเลเซีย ไตหวัน และ สิงคโปร เปนตน 
เมื่อเดือน เมษายน 2552 หนวยงาน CDC (center for diseases control and prevention) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรายงานสถานการณ ระบาดของโรคมือ เทา ปากในประเทศเอเชียดังนี้ 
ประเทศจีน พบผูปวยจํานวน 54,713 ราย และเสียชีวิต 19 ราย ซ่ึงเปนผูปวยเด็ก ในฮองกงพบผูปวย
เด็ก 9 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็ก และสาเหตุเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สําหรับประเทศสิงคโปร
พบผูปวย 5,471 ราย และไตหวัน พบ 9 ราย มีอาการปวยไมคอยรุนแรง ซ่ึงเปนเด็กต่ํากวาอายุ 5 ป 
(ทัศนีย พาณิชยกุล สุชาดา โทผล ชาญฤทธิ์ ปทุมาสูตร สุภาวดี สมบูรณ ชลภัทร สุขเกษม และคณะ, 
2553) 

2.1.2 สถานการณในประเทศ 
ประเทศไทยเริ่มมีการรายงานผูปวยตามระบบรายงานโรคเรงดวนของสํานักระบาดวิทยา 

ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยในชวงปลายป 2550 ถึงตนป 2551 มีการระบาดของโรคมือ เทา
ปาก มากป 2550 พบผูปวย 16,846 ราย คิดเปนอัตราปวย 26.81 ตอประชากรแสนคน สวนใหญ
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มีสาเหตุจากเชื้อ คอคแซกกี เอ 16 (coxsackie A16) ซ่ึงอาการไมรุนแรง เด็กอายุต่ํากวา 5 ป เปนกลุมท่ี
มีอัตราปวยสูงสุด การระบาดสวนใหญเกิดขึ้นในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จากรายงาน
การสอบสวนการระบาดท่ีรุนแรงท่ีผานมาในประเทศตางๆ พบวา เด็กท่ีมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต
สวนใหญเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) สําหรับประเทศไทย ผลการตรวจหาเชื้อ
ทางหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยระหวางป 2544 - 2549 ในผูปวยจํานวน 193 ราย 
พบเอนเทอโรไวรัส 71 รอยละ 13.5 ผูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง ไมจําเปนตองเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ขอมูลจากระบบเฝาระวังโรค 506 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ
โรคมือเทาปากในประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2549 พบผูปวยสงสัยโรคมือ เทา
ปาก ท่ีเสียชีวิตดวยภาวะปอดบวมน้ําเฉียบพลัน (acute pulmonaryedema) จํานวน 15 ราย ซ่ึงยืนยัน
พบการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 จํานวน 4 ราย ป พ.ศ. 2550 มีรายงานโรคมือเทาปากรวม 12,910 ราย 
ป พ.ศ. 2551 พบผูปวย 11,277 ราย คิดเปนอัตราปวย 17.89 ตอประชากรแสนคน และในป 2552 
เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พบผูปวยโรคมือ เทา ปาก ท่ัวประเทศ 4,859 ราย เสียชีวิต 3 ราย 
ผูปวย 92% เปนกลุมเด็กท่ีมายุต่ํากวา 5 ป (ทัศนีย พาณิชยกุล, สุชาดา โทผล, ชาญฤทธิ์ ปทุมาสูตร, 
สุภาวดี สมบูรณ ชลภัทร สุขเกษม และคณะ, 2553) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือและ
ภาคกลาง จังหวัดท่ีมีรายงานอัตราปวยสูงสุดคือ ลําปางระยอง พะเยา เชียงราย นครนายก และการระบาด
สวนใหญเกิดในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก กระทรวงสาธารณสุขเนนการเฝาระวังการระบาด
ผูปวยอาการรุนแรง และผูเสียชีวิต ท้ังนี้จะตองดําเนินการใหสุขศึกษาและสื่อสารความรูในการปองกัน
ควบคุมโรค โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล (สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 

2.2 ความรูเกี่ยวกับโรค มือ เทา ปาก 
 

2.2.1 ความหมายโรคมือ เทา ปาก 
World Health Organization [WHO] (2012) ไดอธิบายวา โรคมือ เทา ปาก นั้นเปน

โรคติดตอท่ีพบไดบอยในทารกและเด็กเล็ก ลักษณะอาการโดยสวนใหญนั้น จะมีไข พบแผลที่ปากมี
อาการปวดรวมดวย และนอกจากนั้น ยังมีผื่นท่ีมือ เทา และลามไปยังกน ซ่ึงพบมากในพ้ืนท่ีแทบเอเชีย 
โสภณ แดงโสภณ (2555) ไดใหความหมายโรคมือ เทา ปาก หรือโรค hand foot mouth syndrome วา
เปนโรคติดตอ coxsackievirus ซ่ึงลักษณะอาการจาเพาะของโรคนี้ประกอบไปดวยผื่นท่ีปาก มือและ
เทา สํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2555) ได
อธิบายวา โรคปาก เทาเปอย เปนโรคท่ีเกิดจาการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อวา coxsackievirus ซึ่งตอง
ประกอบดวยผื่นท่ี มือ เทา และท่ีปาก กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2555) ไดอธิบายวา โรคมือ เทา ปาก
มักพบในกลุมเด็กที่มีอายุต่ํากวา 10 ป ซึ่งโรคดังกลาวเปนกลุมอาการที่เกิดไดจากเชื้อไวรัส เชน 
coxsackievirus A, B, enterovirus 71 ซ่ึงในผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงมักตรวจพบเชื้อ enterovirus 
71 สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2550) ไดอธิบายวาโรคมือ เทา 
และปาก เปนกลุมอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อ enterovirus อาการปวยโรคมือเทาปาก นั้น มักพบแผล
ท่ีปาก ฝามือ นิ้วมือ และฝาเทา และสวนมากพบในเด็กทารกและเด็กอายุต่ํากวา 5 ป Bowden & 
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Greenberg (2010) ไดอธิบายวา โรคมือเทาปากเกิดจากเชื้อไวรัส สวนใหญ จะพบมากในชวงฤดูรอน
หรือชวงฤดูฝน เปนโรคติดตอระหวางคนสูคน และพบมากในเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป สรุปวาโรค
มือ เทา ปากเปนโรคติดตอท่ีพบไดในเด็กเล็ก และสวนใหญพบไดมากท่ีภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงโรคมือ เทา ปาก
นั้นเกิดจากเชื้อไวรัส enterovirus ซ่ึงมีลักษณะจําเพาะ สวนใหญมักพบแผลท่ีปาก มือ และฝาเทา 

2.2.2 เช้ือสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคมือ เทา ปาก 
สํานักงานโรคติดตอ อุบัติใหม (2555) ไดอธิบายวาโรคมือ เทา ปากนั้น เกิดจากเชื้อไวรัส 

เอนเทอโร สายพันธุ ของ T6N Picornavirus และสวนใหญมักตรวจพบเชื้อ ccoxsackievirus A 16 
แตยังมี coxsackievirus A 4-10, B2 และ B5 แตพบไมมากนัก สวนเชื้อท่ีกอใหเกิดความรุนแรง คือ 
enterovirus 71 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (2555) ไดอธิบายวาโรคมือเทาปากนั้น สาเหตุ
เกิดจาก การติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรหลายชนิด ที่พบบอย คือ เชื้อ coxsackie A16 และไวรัสอื่นๆ 
ท่ีเปนสาเหตุ ไดแก coxsackie A, B, echovirus และ enterovirus 71 หรือ EV 71 Benckiser (2010) 
โรคมือเทาปาก เปนโรคติดเชื้อท่ีติดตอระหวางคนสูคน ไมสามารถติดตอจากสัตวสูคนได โดยเชื้อไวรัส
ท่ีทาใหเกิดโรคมือเทาปากนั้น สวนใหญมาจากเชื้อ coxsackie A, coxsackie B และ enterovirus 71 
โรคมือ เทา ปาก ไมเหมือนกับโรคเทาปากเปอยท่ีเกิดกับวัว แกะ และหมู 

Bowden & Greenberg (2010) เชื้อโรคมือ เทา ปากเกิดจากเชื้อไวรัส จะพบมากในชวงฤดูรอน
หรือชวงฤดูฝน สวนเชื้อโรคท่ีทาใหเกิดโรคมือ เทา ปากนั้น คือ coxsackie virus โดยเฉพาะ A16 แตยังมี
อีกหลากหลายสายพันธ อาทิ A5 A7 A9 A10 B2 B5  

สรุปวาโรคมือเทาปากนั้น เปนโรคติดตอระหวางคนสูคน ซ่ึงเชื้อไวรัสท่ีทําใหกอโรค 
มีหลากหลายสายพันธ แตสายพันธท่ีพบไดบอยสุดคือ coxackievirus สายพันธ A 16 พบไดมากท่ีสุด 
แตความรุนแรงไมเทากับ entrovirus 71 ซ่ึงสามารถทําใหเสียชีวิตในเด็กได ซ่ึงไดพบวา การระบาดของ
โรคมือเทาปากในประเทศสิงคโปรเกิดจากเชื้อ entrovirus 71 และเกิดการระบาดอยางหนักใน
เด็กวัยกอนเรียน และเกิดจากการใชของเลนรวมกัน (Ooi, 2002) 

2.2.3 การวินิจฉัยแยกโรค 
1) โรคแผลในคอหอย (vesicular pharyngitis)  

โรคแผลในคอหอย ลักษณะโดยท่ัวไป จะมีอาการไข ซ่ึงจะเปนไขเฉียบพลันซ่ึงใน
บางครั้งไขอาจข้ึนสูง 40 องศาเซลเซียส เจ็บคอ ซ่ึงบางรายอาจมีอาการอาเจียน ซ่ึงจะพบตุมพองใส 
บนฐานสีแดง ขนาดตุมประมาณ 1-2 มม. โดยพบการกระจายบริเวณคอหอย ซ่ึงสวนมากพบท่ีบริเวณ
ดานหนาของตอมทอนซิลเพดาน และลิ้นไก แผลจากตุมใส จะเริ่มขยายเปนแผล คลายกับแผลรอนใน 
และแผลมักเปนนาน 4-6 วัน และไมมีรายงานผูเสียชีวิต (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554; 
คณะทางานจัดทาแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรกัษาโรคมือ เทา ปาก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 
2555) 

2) โรคมือ เทา ปาก (hand foot and mouth disease) 
ลักษณะของโรคโดยทั่วไป แผลในปากคอนขางกระจายตัว ซึ่งอาจพบแผลใน

กระพุงแกม เหงือก รวมถึงดานขางของลิ้น ลักษณะตุมจะพองใสประมาณ 7-10 วัน และหลังจากนั้นจะ
พบผื่นที่บริเวณ ฝามือ เทา หรือบางคนอาจพบที่บริเวณกนได (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2554) 
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3) โรคคออักเสบมีตอมน้ําเหลืองโต (acute lymph nodular pharyngitis) 
ลักษณะแผลคอนขางแตกตางกับโรคแผลในคอหอยและโรคมือ เทา ปาก  

ซ่ึงแผลจะมีลักษณะ ตุมกอนสีขาว แข็ง นูน ขนาดประมาณ 3-6 ม.ม. อยูบนฐานสีแดงพบมากบริเวณ
ลิ้นไกดานหนา ตอมทอมซิล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

2.2.4 อาการของโรคมือ เทา ปาก (hand foot and mouth disease) 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2555) ไดอธิบายวาอาการเบื้องตนของโรคมือ เทา 

ปากนั้นสวนใหญแลว จะเริ่มมีอาการไข นามากอน เด็กจะเริ่มมีอาการไขสูง และหลังจากนั้นไขจะ
ลดลงและเริ่มพบ พบจุดผื่นแดงท่ีในปาก ลิ้น เหงือก หรือกระพุงแกม ซ่ึงในบางครั้งจะพบวา เด็กไม
ยอมรับประทานอาหาร ไมยอมดูดนม เนื่องจาก ปวดแผลท่ีปาก และอาจพบตุมบริเวณ ฝามือ นิ้วมือ 
ฝาเทา กน และหัวเขา เวลากดมักจะเจ็บ และหายเองไดภาย 7-10 วัน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แหงประเทศไทย (2555) อาการเบื้องตนของโรคมือเทาปากนั้น โดยสวนใหญแลว เด็กจะเริ่มมีไขกอน 
ซ่ึงไขจะข้ึนสูงถึง 39 องศาเซลเซียสแตในบางรายอาจสูงกวา ซ่ึงไขจะข้ึนสูงนานประมาณ 3 วัน ตอมา
เด็กจะไมยอมรับประทานอาหาร ไมกลืนน้ําลาย ใหผูปกครองหรือผูดูแลเด็กสังเกตดูท่ีในปากของเด็ก
อาจพบแผลต้ืนๆ ในปาก เพดานออน ลิ้น กระพุงแกม ขนาดแผลประมาณ 4-8 มิลลิลิตร แผลมีลักษณะ
กระจาย และแผลอาจลุกลามมาท่ีนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา รวมถึงกน แผลมีลักษณะสีขาวขุน บนฐานรอบสีแดง 
ขนาด 3-7 มิลลิเมตร เวลากดแผลจะรูสึกเจ็บ อาการสวนใหญจะเริ่มหายภายใน 1 สัปดาห 

สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2550) ไดกําหนดวิธีการ
จําแนกผูปวยโรคมือ เทา ปากสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข แบงเปน 3 กลุม คือ อาการแสดงท่ีบงชี้
การติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลางผูปวยมีไขรวมกับอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน หรืออยางใด
อยางหนึ่งอาทิ ชัก/เกร็ง, ตรวจรางกายพบ meningeal sign, encephalitis, สั่น, แขนขาออนแรง 
และตรวจรางกายพบ Myoclonic jerk กลุมท่ี 2 ผูปวยมีอาการของโรคมือ เทา ปาก หรือโรคแผล
ในคอหอยรวมกับมีไขสูงกวา 39 มีอาการแสดงอยางใดอยางหนึ่ง อาทิ อาเจียน ทองเสีย ซึม หอบ
เหนื่อย อาการทางระบบประสาทสวนกลางใหถือวาเปนผูปวยโรคมือ เทา ปากที่มีอาการรุนแรง 
สวนกลุมท่ี 3 ไมครบตามเกณฑขอ กลุม 1 และกลุม 2 ใหถือวาเปนอาการโรคมือ เทา ปากชนิดไมรุนแรง  

สรุปวา อาการเบื้องตนของโรคมือ เทา ปาก นั้นประกอบดวย 
1) เริ่มจากมีอาการไขสูง ชวง 2-3 วันแรก อุณหภูมิรางกายประมาณ 39 องศา 
2) เริ่มพบแผลในปาก ที่เพดานออน กระพุงแกม และลิ้น ซึ่งลักษณะคอนขาง

กระจายตัว ทําใหเด็กเบื่ออาหาร ไมยอมดูดนม หรือกลืนนา ซ่ึงแผลดังกลาวมักมีอาการปวดรวมดวย 
3) พบแผลท่ีบริเวณ ฝามือ และเทา หรือเด็กบางคน อาจมีตุมท่ีกนดวย ซ่ึงกดตุมแผล

จะรูสึกเจ็บ 
4) อาการจะเริ่มหายเองภายใน 1 สัปดาห 

2.2.5 การแพรกระจายโรคมือเทาปาก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2555) ไดอธิบายวาเชื้อโรคของโรคมือ เทา ปาก นั้น

มักติดตอโดยการไดรับฝอยละอองน้ํามูก น้ําลาย หรือสัมผัสกับแผลของผูปวยท่ีมีลักษณะตุมพอง สวน
การติดตอทางน้ําและอาหารก็สามารถติดตอไดเชนกัน แตมีโอกาสเสี่ยงต่ํา การแพรกระจายของเชื้อมัก
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พบในชวงสัปดาหแรกของการปวยซ่ึงเชื้อสามารถติดตอไดงาย ตอมาอาการจะทุเลาลง แตเชื้อยังคงอยู 
สามารถแพรกระจายได เนื่องจากเชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระไดนานถึง 6-8 สัปดาห 

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย (2555) พบวา ชวงสัปดาหแรกเปนชวงท่ีมีการ
แพรกระจายมากท่ีสุดและจะยังสามารถแพรเชื้อจนรอยโรคหายไป การแพรกระจายเชื้อโรคมือ เทา ปาก
นั้น ไดแก การสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูก ลําคอหรือน้ําจากตุมใส ตามฝามือ ฝาเทาหรือตามตัว 
และอุจจาระของผูปวย ซ่ึงอาจพบเชื้อในอุจจาระผูปวยตอไดอีกประมาณ 2-3 สัปดาห และเชื้อยัง
สามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหารมนุษยได และมีชีวิตอยูในอุณหภูมิหองได 2-3 วัน 

2.2.6 การดูแลรักษาโรคมือ เทา ปาก 
ปจจุบันโรคมือ เทา ปากนั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน (สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ซ่ึงโดยทั่วไปผูปวยโรคมือ เทา ปาก มักจะสามารถหายเองได โดยไมมี
การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นการรักษาท่ีสําคัญคือการรักษาตามอาการและเฝาระวังอาการท่ีรุนแรง
หรือภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได การรักษาตามอาการไดแก การใหยาลดไข paracetamol 
โดยท่ัวไปผูปวยจะมีอาการดีข้ึนภายใน 5-7 วัน (สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย, 2555) 

เยาวภา พงษสุวรรณ (2549) ไดกลาววาปจจุบันยังไมพบยาท่ีจะใชในการรักษาโรคจาก
ไวรัสเอนเตอโร 71 ไดนอกจากการรักษาตามอาการของโรคท่ีพบ หรือการรักษาโดยการฉีด immune 
globulin เพ่ือลดความรุนแรงของโรคในผูปวยท่ีมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 

Benckiser (2010) โรคมือ เทา ปากยังไมมีการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ซ่ึงแผลในปากจะ
มีอาการชัดเจน ภายใน 4 วันหลังจากไดรับเชื้อ อาจใหยาพาราเซตามอล เพ่ือสามารถบรรเทาอาการ
เจ็บปากและลดไขเบื้องตนเทานั้น สิ่งสําคัญคือ ตองใหเด็กดื่มน้ํามากๆ 

2.2.7 การปองกันโรคมือ เทา ปากและควบคุมโรคมือ เทา ปาก 
สิ่งสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะตอสูหรือปกปองเพ่ือไมใหเปนโรคนั้น ก็คือการปองกันโรค ซ่ึงปจจุบัน

เทคโนโลยทีางการแพทยไดพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ข้ึนมาอยูเสมอ ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบสนองประชากรบนโลก 
หลักการปองกันโรค ประกอบดวย 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ระดบัการปองกันโรค 
ระดับการปองกันโรคแบงออกเปน 4 ระดับดังนี้ 
(1) การกําหนดนโยบาย (primordial prevention) 

เปนการดําเนินการปองกันโรค ท่ีผูบริหารหรือผูมีอํานาจ ผูนําทางการแพทย
หรือสาธารณสุข ไดใหความสําคัญกับการปองกันโรค โดยการกําหนดนโยบายออกมาท่ีชัดเจน ก็จะ
สามารถลดปจจัยเสี่ยงของโรคได อาทิเชน ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตหรือ
แบบแผนชีวิต รวมถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม (ปนนภ นรเศรษฐพันธ และพรชนก รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต, 2551) 

(2) การปองกันโรคข้ันปฐมภูมิ (primary prevention) 
เปนการปองกันระยะกอนเกิดโรค โดยใชวิธีการสงเสริมสุขภาพ (health 

promotion) อาทิ การใหความรู เจตคติ นอกจากนั้นยังสงเสริมปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยการกําจัด
สิ่งคุกคามและปรับปรุงสุขาภิบาลเพ่ือปองกันการเกิดโรค 
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(3) การปองกันทุติยภูมิ (secondary prevention) 
เปนการปองกันโรคหลังจากมีโรคเกิดข้ึนแลว ซ่ึงการปองกันระยะนี้ มี

จุดมุงหมายเพ่ือลดความรุนแรงและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกเพ่ือรักษาโรคไดอยางทันทวงที โดยใช
วิธีการตรวจคัดกรองโรค (screening) 

(4) การปองกันตติยภูมิ (tertiary prevention) 
เปนการปองกันระยะสุดทาย หรือเปนการปองกันข้ันท่ีเกิดโรคข้ึนแลว แตปองกัน

ไมใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต เปนการฟนฟูสมรรถภาพ ทางดานจิตใจ สังคม (ปนนภ นรเศรษฐพันธ 
และพรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2551) 

สรุปวาการปองกันโรคมี 4 ระดับ ไดแก การปองกันระดับนโยบายการปองกัน
กอนปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการปองกันตติยภูมิ ซ่ึงการปองกันในระดับตางก็เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
และเปาหมายคือ เพ่ือควบคุม และลดจํานวนผูปวย รวมไปถึงลดความพิการและเสียชีวิตได 

2) อุปกรณท่ีจําเปนในการปองกันโรค 
ปจจุบันโลกกําลังพบกับสถานการณโรคมือ เทา ปาก รวมถึงประเทศไทยก็พบกับ

สถานการณระบาดของโรคมือเทาปากเชนกัน ซ่ึงโรคดังกลาวมีความรุนแรงกับเด็ก ผูดูแลเด็กรวมถึง
ผูปกครองเด็ก ซ่ึงเปนผูท่ีเผชิญกับการปฏิบัติงาน จึงมีความเสี่ยงสูง ในการสัมผัสกับโรคดังกลาว ดังนั้น
จึงตองทราบวิธีปองกันตัวเองท่ีถูกตองดวยเชนกัน (สํานักงานโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2551) อุปกรณปองกันตน เปนอุปกรณท่ีปองกันตามสวนตางๆ ของรางกาย 
เพ่ือปองกันเชื้อโรคท่ีสามารถเขาสูรางกายผานทางชองทางเหลานี้ไดโดยอาศัยอุปกรณปองกัน อาทิ 
อุปกรณปองกันนัยนตาและใบหนา อุปกรณปองกันระบบหายใจ อุปกรณปองกันรางกาย อุปกรณปองกันมือ 
และอุปกรณปองกันเทา (สํานักงานโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

จากปญหาโรคการระบาดของโรคมือ เทา ปาก กรมควบคุมโรคจึงไดแนะนํา
แนวทางดําเนินการปองกันควบคุมโรคติดตอท่ีพบบอยในศูนยเด็กเล็กโดยผูดูแลเด็กเปนตัวแปรท่ีสําคัญ
ในการปองกันโรคของเด็กเพื่อใหเด็กที่อยูในศูนยเด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย ไมเจ็บปวย 
ดวยโรคติดตอท่ีสามารถปองกันได โดยใชยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 3 ประการ ครูผูดูแลเด็ก
มีสุขภาพและความรูดี บริหารจัดการดี สภาพแวดลอมดี (สํานักงานโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมการควบคุมและปองกันโรคมือ 
เทา ปาก ออกเปน 3 ประการ เพ่ือใหงายตอความเขาใจและจัดเปนหมวดหมูไดอยางถูกตอง ดังนี้คือ 
3 ส. คือ สงเสริมการคัดกรองโรคเบื้องตน (basic screening of health promotion), สงเสริม
สุขอนามัยสวนบุคคล (hygiene of health promotion) และสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม 
(environment of health promotion) 

3) สงเสริมการคัดกรองโรคเบื้องตน 
การคัดกรองโรคเบื้องตน เปนวิธีการคัดกรองโรคในระยะทุติยภูมิ ซ่ึงเปนการปองกัน

หรือควบคุมโรคเพ่ือลดความรุนแรง หรือเปนการตรวจโรคหรือปจจัยเสี่ยงในระยะท่ีโรคยังไมปรากฏ 
ซ่ึงตองอาศัย การซักประวัติรางกาย การตรวจรางกาย ซึ่งกรมควบคุมโรคไดบอกวา การปองกันโรค
ในระยะนี้โดยใชวิธีการตรวจคัดกรองโรคไมใชเปนการวินิจฉัย แตเปนการใหคําแนะนาเบื้องตนท่ีถูกตอง 
รวมถึงการสังเกต เฝาระวัง หรือดูแลรักษาไดอยางทันทวงที (ปนนภ นรเศรษฐพันธ & พรชนก รัตนดิลก 
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ณ ภูเก็ต, 2551) นอกจากนั้นยังไดกําหนดหนาท่ีการคัดกรองโรคเบื้องตนของผูดูแลเด็กและผูปกครอง
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

(1) บทบาทหนาท่ีการคัดกรองโรคเบื้องตนสําหรับผูดูแลเด็ก 
กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ (2555) แพทยประจาภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ไดแนะนําวิธีการปองกัน และควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในสถานรับ
ดูแลเด็กนั้นวา ควรจะมีการตรวจคัดกรองเด็กท่ีอาการปวยดวยโรคมือ เทา ปาก กอนเขาโรงเรียน 
เพ่ือคัดกรองโรคเบื้องตนเชนเดียวกับกรมควบคุมโรคท่ีไดกําหนดหนาท่ี แนวทางเฝาระวังปองกัน
ควบคุมการระบาดของโรคมือ เทา ปาก โดยกําหนดใหผูดูแลเด็กตองตรวจคัดกรองโรคเบื้องตนกอน
เขาโรงเรียนทุกวัน (กรมควบคุมโรค, 2555) 

(2) บทบาทหนาท่ีการคัดกรองโรคเบื้องตนสําหรับผูปกครองเด็ก 
กรมควบคุมโรค (2555) ไดแนะนําการดําเนินงานควบคุมและปองกันการระบาด

โรคมือ เทา ปาก ในศูนยเด็กเล็ก โดยผูปกครองมีหนาท่ีชวยสังเกตอาการเด็กตั้งแตเริ่มกอนมีอาการ 
หรือมีอาการในระยะแรกเชนเดียวกับสํานักโรคอุบัติใหม และสํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ 
(2554) ไดอธิบายวา ผูปกครองเด็กตองมีสวนรวมในการชวยสังเกตอาการเพ่ือปองกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก 
ในเบื้องตน 

(3) การสังเกตอาการของโรคมือ เทา ปาก 
กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ (2555) ไดอธิบายในภาพรวมวา อาการเบื้องตน

ของโรคมือ เทา ปากนั้นโดยสวนใหญนั้น เด็กจะมีไข หรือมีผื่นข้ึนและอาจพบแผลในปากได กรมควบคุมโรค 
(2555) ใหสังเกตความผิดปกติของเด็กตรวจดูแผลในปากเปนหลัก หากพบแผลในปากหลายแผลและมี
อาการเจ็บทําใหเด็กกินไมได 

กลาวโดยสรุป โรคมือ เทา ปากในเด็ก ผูดูแลเด็ก และผูปกครองเด็ก มีหนาท่ี
ชวยคัดกรองโรคเบื้องตนซ่ึงอาการของโรคมือ เทา ปากในวัยเด็ก นี้มีดังตอไปนี้ 

ก. ไข 37.2-38.9 องศาเซลเซียส 
ข. ตุมน้ําใส หรือ แผล ท่ีคอ ในปาก 
ค. ผื่นท่ีมีตุมน้ําใส มือ เทา และปาก (อาจพบท่ีบริเวณกนรวมดวย) 
ง. เบื่ออาหาร 

4) สงเสริมสุขอนามัยสวนบุคคล 
แพทยประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ไดแนะนํา

วิธีการปองกัน และควบคุมโรคมือเทาปากในสถานรับดูแลเด็ก วาการมีพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคลท่ีดี 
จะชวยลดการเกิดโรคได (กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, 2555) และการปองกันโรคมือ เทา ปาก นั้น  
นักสุขศึกษาหรือผูใหขอมูลสุขภาพ จะตองใหความรูแกกลุมบุคคลท่ีอยูใกลชิดเด็กมากท่ีสุด สามารถ
สังเกตอาการเบื้องตนของโรคมือ เทา ปากได อาทิ ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูปกครอง  
นักสุขศึกษาหรือผูใหขอมูลสุขภาพ จะตองแนะนําการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองในการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
การดูแลอนามัยสวนบุคคล แนะนําการลางมือดวยสบูฆาเชื้อโรค สวนเด็กจะตองลางมือทุกครั้ง
กอนรับประทานอาหาร (Bowden & Greenberg, 2010; อางถึงใน ปนนภ นรเศรษฐพันธ & พรชนก  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2551) 
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(1) พฤติกรรมสุขอนามัยสวนบุคคลในการลางมือ 
มือเปนอวัยวะท่ีสําคัญของมนุษย ซ่ึงในแตละวันตองทํากิจกรรมตางๆ 

มากมายอาจจะนําเชื้อท่ีติดมือเขาสูรางกาย ทางตา จมูก ปากซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการเจ็บปวยได  
ซ่ึงวิธีการปองกันโรคท่ีดีท่ีสุด คือ การลางมือ และตองลางใหสะอาด และถูกวิธี การลางมือนั้นเปน
หนทางสําคัญในการปองกันโรคติดเชื้อ องคการอนามัยโลกยังไดกลาววา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติคือ ผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กในชวงตั้งแตเริ่มมีการเรียนรู จนถึง 10 ขวบ  
เปนชวงท่ีสําคัญมากท่ีจะปลูกฝงใหเด็กมีพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคลในการลางมือเพ่ือปองกันโรค  
ซ่ึงสัญชาตญาณโดยธรรมชาติของมนุษยแลวนั้นตองการเอาสิ่งสกปรกออกจากผิว การปลูกฝงทัศนคติ 
ตอพฤติกรรมอนามัย โดยเฉพาะการลางมือตั้งแตเด็กจะทําใหบุคคลเม่ือนั้น ปฏิบัติจนเปนนิสัยสวน
บุคคลได (WHO, 2009; อางถึงใน สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

(2) พฤติกรรมอนามัยในการใชสิ่งของสวนตัว 
การปองกันโรคมือ เทา ปาก นั้น ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กนอกจากมีหนาท่ี

สอนเด็กในความปกครองใหหม่ันลางมือบอยๆ และถูกวิธี สวนในชวงท่ีมีการระบาดของโรคตองแยก
แกวน้ํา จาน ชาม หรือของใชสวนตัว ออกจากคนอ่ืนหามใชรวมกันเด็ดขาด (สํานักโรคติดตอท่ัวไป 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 

2.3 เด็กกอนวัยเรียน 
 

โรคมือ เทา ปาก พบไดบอยในกลุมเด็กทารก และเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ในโรงเรียนอนุบาล 
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก สถานท่ีเลนของเด็กในหางสรรพสินคา โดยมีปจจัยหลักท่ีโนมนําใหเกิด
การระบาดมาจากความแออัด ระบบการถายเทอากาศไมดี สุขอนามัย สิ่งแวดลอม และสุขวิทยา 
สวนบุคคลบกพรอง       

2.3.1 ความหมายของเด็กกอนวัยเรียน  
เด็กกอนวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหวาง 1- 6 ป โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะ

เตาะแตะ ซ่ึงมีอายุ 1-3 ปและระยะเขาอนุบาล 3 – 6 ป (อําไพพรรณ ปญญาโรจน, 2545)  
1) เด็กอายุ 1-3 ป มีความตองการความรักและความเขาใจจากพอแม และผูเลี้ยงดู

การดูแลอยางใกลชิด การอบรมที่ใชเหตุผล และการผอนปรนตามความตองการของเด็ก ตองการ
ความรัก ความคุมครอง การปกปองจากอันตราย และม่ันใจวาตนจะไมถูกทอดท้ิง ตองการความผูกพัน
กับพอแมและผูเลี้ยงดู เริ่มมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว มีการฝกใชประสาทสัมผัสตางๆ 
และเคลื่อนไหวในสภาพแวดลอม เลนของเลน ตองการพื้นที่เพิ่มขึ้นสําหรับการวิ่งเลน ปนปาย และ
ออกกําลังกาย เลียนแบบพฤติกรรมคนที่อยูรอบขาง เลียนแบบการใชภาษา เคลื่อนไหวสัมผัส
สิ่งแวดลอม หยิบจับ ลองเลน ลองทา และแสดงความเปนตัวของตัวเอง ชอบซักถามสิ่งท่ีตนเห็น และ
คําอธิบายในเรื่องผิดถูกและเรื่องราวงายๆ อยากใหผูดูแลเอาใจใสในสิ่งท่ีตนทํา ชมเชยใหกําลังใจ 

2) เด็กอายุ 3-6 ป ความตองการคลายคลึงกับเด็กอายุ 1-3 ป แตจะมีความแตกตาง
กันบางไดแก เรียนรูภาษาจากพอแมและผูดูแล ดานการรับรูความหมายของคําพูดอธิบายตนเอง หรือ
เหตุการณจนเปนประโยคได ฟงแลวเขาใจ บอกหรือเลาเรื่อง ซักถามและแสดงความคิดเห็น ทํางานงายๆ 
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ไดดวยตัวเอง เคลื่อนไหวดวยการออกกําลังกาย และการเลนกีฬาประเภทตางๆ มีเพ่ือนเลน เลียนแบบท้ัง
ดานสังคมและจริยธรรม   

2.3.2 พัฒนาการทางดานรางกาย  
เด็กกอนวัยเรียนเปนวัยท่ีสําคัญ เด็กจะเรียนรูสิ่งแวดลอมไดมาก เปนวัยท่ีมีการเจริญเติบโต

ชาลง แตเปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉลี่ยจะมีน้ําหนักตัวเพ่ิมประมาณ 2 – 2 ½ กิโลกรัมตอป และมี
สวนสูงเพ่ิมประมาณปละ 2 ½ - 3 ½ นิ้ว สวนใหญเด็กจะผอมลงและสูงข้ึนกลามเนื้อเจริญพัฒนาข้ึนมาก 
ควบคุมการเคลื่อนไหวและทรงตัวไดดีข้ึน เดินไดเอง วิ่งคลอง ชอบหอยโหน ปนปาย ลื่นไถล การเจริญเติบโต
ของระบบกลามเนื้อของเด็กกอนวัยเรียน จะแสดงออกในความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายและ
ความแข็งแรงของกลามเนื้ออายุ 3 ป ขึ้นบันไดสลับเทา ขี่จักรยานสามลอได อายุ 4 ป สามารถ
กระโดดเทาเดียว เดินลงบันไดสลับเทาได อายุ 5 ป กระโดดสลับเทา กระโดดขามสิ่งกีดขวางเตี้ยได 
เดินตอเทาเปนเสนตรงไดโดยไมลม อายุ 6 ป เดินบนสนเทา เดินตอเทา เดินถอยหลังได ใช 2 มือ รับลูกบอล
ท่ีโยนมา และกระโดดไกลได ประมาณ 120 เซนติเมตร สามารถใชมือไดคลองแคลว หากไดรับการฝกฝน 
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ลักษณะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กท่ีมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บมีดังนี้ (พรอมพิไล บัวสุวรรณ, 2550)    
  1) สัดสวนศีรษะของเด็กตอลําตัวจะมีขนาดท่ีใหญเม่ือเปรียบเทียบกับผูใหญ ทําใหมี
โอกาสท่ีศีรษะจะไดรับบาดเจ็บไดงาย  

2) ขนาดศีรษะที่ใหญจะสงผลใหมวลสารดานบนมีมาก จุดศูนยถวงอยูสูงในขณะท่ี
จุดหมุนของ ลําตัวจะอยูต่ํากวาคืออยูท่ีขอสะโพก (hip joint) จุดศูนยถวงของรางกายจะลดต่ําลงมาอยู
ท่ีกระดูกหัวเหนาหรือประมาณจุดก่ึงกลางลําตัวท่ีอายุประมาณ 10 ป    

3) ขนาดศีรษะท่ีใหญจะทําให เม่ือมีการพลัดตกจากท่ีสูง ศีรษะเด็กมักตกเปนสวนนํา 
และกระแทกพ้ืนกอนสวนอ่ืนของรางกาย  

4) กระดูกทรวงอก ซ่ีโครง และชองอกมีขนาดเล็ก ในขณะท่ีอวัยวะภายในชองทอง 
เชน ตับ มามมีขนาดใหญ ทําใหมีโอกาสเกิดการกระแทกและสงผลใหอวัยวะภายในชองทองฉีกขาด
หรือแตกได   

5) การบาดเจ็บจากการเลนมีความสัมพันธกับการพัฒนาการกลามเนื้อ และการพัฒนาการ
ของการเรียนรู  

เด็กกอนวัยเรียนจะเปนวัยท่ีชอบเรียนรูธรรมชาติ มีความซุกซน ชอบปนปายตนไม 
อีกท้ังสภาพรางกายท่ียังเจริญเติบโตไมสมบูรณ โดยเฉพาะกลามเนื้อเปนผลใหเกิดอุบัติเหตุไดงายกวา
วัยอ่ืน การเรียนรู พัฒนาการ ความตองการของเด็กในแตละชวงวัยจะทําใหสามารถสงเสริมสนับสนุน
ใหเด็ก มีพัฒนาการไดเหมาะสมตามชวงวัย และมีความปลอดภัยในแตละชวงวัย 

  
2.4 พฤตกิรรมการปองกนัโรค 
       

2.4.1 พฤติกรรม 
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรืออาการท่ีแสดงออก

ทางกลามเนื้อ ความคิด ความรูสึกตอสิ่งเรา (2525) 
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กรีน และคนอ่ืนๆ (Green & other, 1983; citied in Edelman & Mandel, 1986: 97) 
กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบัติท่ีมีความเฉพาะเกิดข้ึนเปนประจํา ตามระยะเวลา และ
เปาหมาย ไมวาจะรูสึกตัวและไมรูสึกตัว 

พฤติกรรมของมนุษยจึงหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาตางๆ ท่ีบุคคลแสดงออก ท้ังภายใน
และภายนอกตัวบุคคล ท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมได แตกตางออกไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

2.4.2 พฤติกรรมสุขภาพ  
พฤติกรรมสุขภาพ (health behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปจเจก

บุคคลท่ีกระทําไปเพ่ือจุดประสงคในการสงเสริม ปองกัน หรือบํารุงรักษาสุขภาพโดยไมคํานึงถึงสถานะ
สุขภาพท่ีดํารงอยูหรือรับรูได (พิสมัย จันทวิพล, 2541) 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลท่ีมีสุขอนามัยสมบูรณ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันโรค และคนหาโรคในระยะแรกซ่ึงยังไมมีอาการ เชน การออกกําลังกาย 
การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การไมสูบบุหรี่ การรักษาความสะอาดของรางกาย และการไป
ตรวจสุขภาพประจําป เปนตน (ธนวรรธ อ่ิมสมบูรณ, 2532) 

2.4.3 พฤติกรรมการปองกันโรค 
พฤติกรรมการปองกันโรค 6(preventive health behavior) 6หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ

ของบุคคลท่ีจะชวยสงเสริมสุขภาพและปองกันไมใหเปนโรค โดยการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติ ซ่ึงจะเก่ียวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง อันไดแก การปฏิบัติ
ตามสุขอนามัยสวนบุคคล การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การไมสูบบุหรี่ 
การคาดเขมขัดนิรภัยเม่ือขับข่ีรถยนต หรือการรับวัคซีนปองกันโรค เปนตน ซ่ึงการปฏิบัติพฤติกรรมทุกชนิด
ดังกลาวนี้อาจเรียกวา พฤติกรรมสุขภาพก็ได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2532) โดยไดแบงพฤติกรรม
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) พฤติกรรมการปองกันโรค (preventive health behavior) หมายถึง การปฏิบัติตัว
ของบุคคลเพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันไมใหเกิดโรค 

2) พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวย (Illness behavior) หมายถึง การปฏิบัติตัวของบุคคลเม่ือ
เจ็บปวย หรืออยูในสภาวะท่ีมีอาการผิดปกติ 

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมท้ัง 2 ประเภทนี้แตกตางกันไปตามแตละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ความเชื่อ ความรู ประสบการณ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้นๆ 
 

2.5 แนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ  
 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2542) เปนแบบแผนหรือรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาจากทฤษฎีทางดาน จิตวิทยาสังคมเพ่ือใช
อธิบายการตัดสินใจของบุคคลท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยครั้งแรกไดนํามาใชในการทํานาย
และอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรค (preventive health behavior) ตอมาภายหลังไดมีการดัดแปลง
ไปใชในการอธิบายพฤติกรรมการเจ็บปวย (Illness behavior) และพฤติกรรมของผูปวยในการปฏิบัติ
ตัวตามคําแนะนําของแพทย (sick-role behavior) 
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Rosenstock (กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2542) ไดอธิบายแนวคิด
ของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพวา การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือ
หลีกเลี่ยงจากการเปนโรค บุคคลนั้นจะตองมีความเชื่อวา 1) เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค 
2) อยางนอยท่ีสุดโรคนั้นจะตองมีความรุนแรงตอชีวิตเขาพอสมควร 3) การปฏิบัติดังกลาวเพ่ือหลีกเลี่ยง
จาการเปนโรคจะกอใหเกิดผลดีแกเขาโดยการชวยลดโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค หรือชวยลดความ
รุนแรงของโรคถาเกิดปวยเปนโรคนั้นๆ และการปฏิบัติดังกลาว ไมควรจะมีอุปสรรคทางดานจิตวิทยาที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติของเขา เชน คาใชจาย เวลา ความสะดวก ความกลัว ความอาย เปนตน 
ตอมา Rosenstock (1976) ยังไดเสนอเพิ่มเติมวาในการอธิบายพฤติกรรมการไปตรวจสุขภาพ
เพ่ือวินิจฉัยโรคในระยะแรกนั้น นอกจากจะตองประกอบดวยปจจัยดังกลาวมาแลว ยังตองเพ่ิมปจจัย
ดานความเชื่อวาเขาสามารถจะปวยเปนโรคไดถึงแมจะไมมีอาการก็ตาม (กองสุขศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2542) 

ความเชื่อดานสุขภาพเปนความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ หรือการยอมรับขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ภาวะสุขภาพของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอความเจ็บปวยและการรักษา ท้ังนี้เพราะความเชื่อของบุคคลจะ
สงผลถึงการกระทําเพ่ือบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนหรือการปองกันการเจ็บปวย รวมท้ังการปฏิบัติตนตาม
คําแนะนํา (รัชนีย ไกรยศรี; อางถึงใน Ragucci, Geoppinger, 2551) องคประกอบท่ีเก่ียวของของ
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 

2.5.1 องคประกอบท่ีสําคัญของแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ   
องคประกอบท่ีใชอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรค และพฤติกรรมของผูปวยมี 5 ประการ คือ 

1) การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (perceived susceptibility)   
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค หมายถึง ความเชื่อหรือการคาดคะเนวา

ตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือปญหาสุขภาพนั้นมากนอยเพียงใด และถาเปนการรับรูขอผูปวยจะ
หมายถึง ความเชื่อตอการถูกตองของการวินิจฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถึงโอกาสการเกิดโรคซํ้า 
และความรูสึกของผูปวยวาตนเองงายตอการปวยเปนโรคตางๆ 

2) การรับรูความรุนแรงของโรค (perceived severity)   
การรับรูความรุนแรงของโรค หมายถึงความเชื่อท่ีบุคคลเปนผูประเมินเองในดาน

ความรุนแรงของโรคท่ีมีตอรางกาย การกอใหเกิดพิการ เสียชีวิต ความยากลําบากและการตองใชระยะ
เวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอน หรือมีผลกระทบตอบทบาททางสังคมของตน ซ่ึงการรับรู
ความรุนแรงของโรคท่ีกลาวถึง อาจมีความแตกตางจากความรุนแรงของโรคท่ีแพทยเปนผูประเมินการ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค รวมกับการรับรูความรุนแรงของโรค จะทําใหบุคคลรับรูถึงภาวะ
คุกคาม (Perceive threat) ของโรความีมากนอยเพียงใด ซึ่งภาวะคุกคามนี้เปนสวนที่บุคคลไม
ปรารถนา และมีความโนมเอียงท่ีหลีกเลี่ยง 

3) การรับรูประโยชนท่ีจะไดรับและคาใชจาย (perceive benefits and costs)    
เม่ือบุคคลมีความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค และมีความเชื่อวาโรคนั้นมี

ความรุนแรงหรือทําใหเกิดผลเสียตอตนแลวยังรวมถึงเวลา ความไมสะดวกสบาย ความอาย การเสี่ยง
ตอการไมปลอดภัย และอาการแทรกซอนดวย บุคคลจะทําการประเมินคาใชจายแลวนําไปสัมพันธกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยูหรือท่ีจะหามาไดตลอดจนประสบการณท่ีผานมาเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ แมบุคคลจะ
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พยายามหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามเหลานี้ โดยการแสวงหาการปองกันหรือรักษาโรคดังกลาวแตการท่ี
บุคคลจะยอมรับและปฏิบัติในสิ่งใดนั้น จะเปนผลจากความเชื่อวาวิธีการนั้นๆ เปนทางออกท่ีดี 
กอใหเกิดผลเสีย มีประโยชน และเหมาะสมท่ีสุดจะทําใหไมปวยเปนโรค หรือหายจากโรคนั้นใน
ขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีความเชื่อวาคาใชจายซ่ึงเปนขอเสีย หรืออุปสรรคของการปฏิบัติในการ
ปองกัน และรักษาโรคจะตองมีนอยวาเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับ 

4) การรับรูตออุปสรรค (perceived barriers) 
การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง การคาดการณลวงหนาของบุคคลตอ

การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ ซ่ึงอาจไดแก คาใชจาย หรือผลท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษทําใหเกิดความไม
สุขสบาย การมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามัยนั้นขัดกับอาชีพหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้น
การรับรูอุปสรรคเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรค และพฤติกรรมของผูปวยนี้สามารถใช
ทํานายพฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษาโรคได 

5) สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (cues to action)  
สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ เปนเหตุการณหรือสิ่ง ท่ีมากระตุนบุคคลใหเกิด

พฤติกรรมท่ีตองการออกมา ซ่ึง Becker, Maiman (1975) ไดกลาววา เพ่ือใหแบบแผนความเชื่อ
มีความสมบูรณนั้นจะตองพิจารณาถึงสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติซึ่งมี 2 ดาน คือ สิ่งชักนําภายในหรือ
สิ่งกระตุนภายใน (internal cues) ไดแก การรับรูสภาวะของรางกายตนเอง เชน อาการของโรคหรือ 
การเจ็บปวย สวนสิ่งชักนําภายนอกหรือสิ่งกระตุนภายนอก (external cues) ไดแก การใหขาวสารผาน
ทางสื่อมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลท่ีเปนท่ีรักหรือนับถือ เชน สามี ภรรยา บิดา มารดา เปนตน 

6) ปจจัยรวม (modifying factors)  
ปจจัยรวมเปนปจจัยท่ีไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมสุขภาพ แตเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ี

จะสงผลไปถึงการรับรูและการปฏิบัติ ไดแก 
(1) ปจจัย ดานประชากร เชน อายุ ระดับการศึกษา เปนตน 
(2) ปจจัยทางดานสังคมจิตวิทยา เชน บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม กลุมเพ่ือน

กลุมอางอิง มีความเก่ียวของกับบรรทัดฐานทางสังคม คานิยมทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนพ้ืนฐานทําใหเกิด
การปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคท่ีแตกตางกัน 

(3) ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เชน ความรูเรื่องโรค ประสบการณเกี่ยวกับโรค  
เปนตน 

7) แรงจูงใจดานสุขภาพ (health motivation)  
แรงจูงใจดานสุขภาพ หมายถึง สภาพอารมณท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระตุนดวยเรื่อง

เก่ียวกับสุขภาพอนามัย ไดแก ระดับความสนใจ ความใสใจ ทัศนคติและคานิยมทางดานสุขภาพ  
เปนตน 
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2.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

การจัดการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนมีข้ึนตั้งแตรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 ไดเริ่ม
เห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดการศึกษาใหแกเด็กกอนวัยเรียน จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนเด็ก
เล็กข้ึน ตอจากนั้นก็มีการเพ่ิมขยายเปนการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัย
เรียนหรือศูนยเด็กเล็ก การจัดดําเนินการมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ตามคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับท่ี 294 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2515 โดยมการกําหนดบัญญัติวาสถานรบเลี้ยงเด็ก หมายถึง สถานท่ีรับเลี้ยงเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 7 ป
บริบูรณ และมีจํานวนเกิน 5 คน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551) ซ่ึงไมเก่ียวของเปนญาติกับ
ผูเลี้ยง แตไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน แบงออกไดเปน 
3 รูปแบบ คือ สถานเลี้ยงเด็กออน รับเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ½  ปข้ึนไป แบบชั้นเด็กเล็กเพ่ือ
เตรียมความพรอมใหแกเด็ก 2 ½ ป – 4 ป และแบบชั้นอนุบาล รับเด็กอายุตั้งแต 4 – 6 ป โดยเนนใน
เรื่องการสงเสริมพัฒนาการ เพ่ือเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน หนวยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวของกับเด็ก
กอนวัยเรียน ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม โดยมีจุดประสงคหลักใหญ เพ่ือเปน
สถานท่ีสําหรับดูแลเด็กกอนวัยเรียน เพ่ิมโอกาสใหเด็กไดมีการเตรียมความพรอม มีการพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตอมาในป 2542 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 16 ไดบัญญัติ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง รวมถึงการศึกษา 
การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส จึงทําใหศูนยเด็ก
เล็กหลายแหงโอนยายไปอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงพระ มีผูดูแลเด็ก จํานวน 5 คน ดูแลเด็กอายุ 1-5 ป จํานวน 93 คน ที่อาศัยอยูในหมู 4 
บานทุงพระ หมู 6 บานโคกสัมพันธ ม.8 บานสุขสําราญ ม.11 บานหนองพระสระเนตร และ ม.18 
บานใหมไทยพัฒนา 

2.6.1 องคประกอบมาตรฐานของศูนยเด็กเล็ก  
องคประกอบมาตรฐานของศูนยเด็กเล็ก ประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญเก่ียวกับสถานท่ีตั้ง

อาคาร วัสดุครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมอนามัย, 2549) 
1) ดานอาคารสถานท่ี 

(1) สถานท่ีตั้งควรอยูในบริเวณชุมชน หรือไมไกลจากชุมชนเกินกวา 2 กิโลเมตร
จากชุมชน และการเดินทางสะดวก พ้ืนท่ีมีขนาดเหมาะสม และไมเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
เชน สถานท่ีขนถายแกส ปมน้ํามัน บริเวณท่ีมีสารพิษหรือสารเคมี มีมลภาวะทางอากาศ แสง และเสียง 
เชน โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสด หรือบริเวณท่ีมีกลิ่นเหม็นรบกวน หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมี
มาตรการปองกันอุบัติภัยตางๆ ไมควรอยูใกลทางรถไฟ หรือถนนสายใหญๆ ท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
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เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมถึงฝุนควัน หรือหางจากแนวถนนไมนอยกวา 20 เมตร และมีรั้ว
ปองกันอันตราย พ้ืนดินควรเปนดินท่ีสามารถรองรับน้ําหนักอาคารไดอยางเหมาะสม ควรเปนท่ีท่ีน้ําทวม
ไมถึงควรปลูกตนไมใหญชวยกําบังความรอน แสงแดด และหางจากตัวอาคารไมนอยกวา 6 เมตร 

(2) อาคารและพ้ืนท่ีใชสอยตัวอาคารควรสูงไมเกิน 2 ชั้น หากสูงเกินสองชั้นตองมี
มาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามความเหมาะสม และความสูงของตัวหอง
ไมควรนอยกวา 2 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน มีการระบายอากาศดี ตัวอาคารควรหันหนาไปในทิศทาง
ท่ีรับลมไดสะดวก แสงแดดไมรบกวนมากเกินไป เสาภายในอาคารควรมีลักษณะกลมมน หากเปนเหลี่ยม
ควรวัสดุหนานุมหุมรอบเสาความสูงเทาตัวเด็กเพ่ือปองกันการกระแทก เนื้อท่ีใชสอยภายในอาคาร 
เฉลี่ย 2 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน พ้ืนท่ีใชสอยควรจัดเปนสัดสวนแบงเปนหองตางๆ เชน หองน้ํา-หองสวม 
หองครัว หองรับประทานอาหาร หองกิจกรรม หองพยาบาล ทางเขา-ออกตัวอาคารทางเขา-ออกจาก
ตัวอาคาร มีความกวาง ท่ีสามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือ
ภาวะฉุกเฉินตางๆ   

(3) ประตู-หนาตาง ตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดี มีขนาดและ
จํานวนเหมาะสม กับขนาดพ้ืนท่ีของหอง ความสูงของขอบหนาตางควรสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 80.00 
เซนติเมตรนับจากพ้ืน และหนาตางมีความกวางและความสูงไมนอยกวา 1 เมตร เพื่อใหเด็กมองเห็น
สิ่งแวดลอมไดกวาง และชัดเจน ไมควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปดก้ันชองทางลมและแสงสวาง (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2551) 

(4) บันได ไมลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกวางแตละชวงไมนอยกวา 1 เมตรลูกตั้ง
ของบันไดสูงไมเกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตอนมีลูกกรง 
และราวบันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 17 เซนติเมตร ทั้งนี้ 
ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ เชน ปดก้ันชองบันได และชองลูกกรงบันได (ชองท่ีเปนชวง
อันตรายอยูระหวาง 9-23 เซนติเมตร) 

(5) พ้ืนท่ีใชสอย ตองจัดใหมีบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารท่ีสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เชน การเลน การเรียนรู การรับประทางอาหาร และการนอน 
โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวม และท่ีพักของเด็กปวย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 
ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจัดแยกเปนหองเฉพาะ หรือ
จัดรวมเปนหองเอนกประสงคท่ีใชสําหรับจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใชพ้ืนท่ีเดียวกันแตตางเวลา และ
อาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ หรือยายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม และขอจํากัดของพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ก. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเท
ไดสะดวก และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน 
โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้ 

ก) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ปลอดโปรง ไมมีเสียงรบกวน และแสงสวาง
ไมจาเกินไป 

ข) อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีความสะอาด โดยนําไปปดฝุน ตากแดดอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
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ค) จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผาหม สําหรับเด็กแตละคน โดยเขียนหรือปกชื่อ
ไวไมใชรวมกัน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค     

ง) หม่ันตรวจตราดูแลไมใหมีสัตว หรือแมลงตางๆ มารบกวน ในบริเวณพ้ืนท่ี
สําหรับการนอน 

ข. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบใหมีพ้ืนท่ีสําหรับ
การเรียนรู รวมกลุม และแยกกลุมยอยในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ การเลนสรางสรรค หรือการอาน
หนังสือ เลนตอแทงไมท่ีตองการมุมเงียบ และมีพ้ืนท่ีสําหรับการเลนท่ีเลอะหรือเปยกตองคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของเด็กเปนหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณท่ีปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีอุปกรณ หรือเครื่องเลน
ท่ีสงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก  

ค. บริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลักมีอากาศ
ถายเทไดโดยสะดวก มีแสงสวางพอเหมาะ มีอุปกรณเครื่องใชท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
ท้ังนี้ บริเวณหองอาหาร โตะ เกาอ้ี ท่ีใชสําหรับรับประทานอาหาร ตองทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
และควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใชงานไดดี 

ง. บริเวณที่พักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล 
ตูยา เครื่องเวชภัณฑท่ีจําเปน และเด็กตองอยูในสายตาของผูดูแลตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัดหองพัก
เด็กปวยเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีท่ีพักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 

จ. บริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือหองครัว ตองแยกหางจากบริเวณพ้ืนท่ี
สําหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลาง และเก็บภาชนะเครื่องใชตางๆ 
ท่ีถูกสุขลักษณะ โดยเนนเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเปนหลัก   

ฉ. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก ตองจัดใหมีบริเวณท่ีใช
สําหรับทําความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณท่ีจําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีท่ีลางมือและแปรงสีฟน 
ในขนาดและระดับความสูงท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีท่ีมีหองอาบน้ําจะตองมีแสงสวางเพียงพอ 
มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก และพ้ืนไมลื่น      

ช. หองสวมสําหรับเด็ก ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แหง 
ตอเด็ก 10 – 12 คน โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย
มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพ้ืนไมลื่น หากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจ 
และมีสวนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก และไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก หากหองสวม
อยูภายนอกอาคาร จะตองไมตั้งอยูในท่ีลับตาคน กรณีท่ีไมสามารถทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะ
ไดอาจดัดแปลงหองสวมท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก    

ซ. หองเอนกประสงค สําหรับใชจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหาร 
หรือการนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
หากเปนอาคารชั้นเดียว ตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารท่ีมีมากกวา 1 ชั้น ควรจัดใหข้ันบนสุดมีฝา
ใตหลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร แตกรณีท่ีมีความสูงเกินกวา 2.40 เมตร 
อาจไมมีฝาใตเพดานก็ได 

ฌ. บริเวณพ้ืนท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล จะตองมีพ้ืนท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลท้ังภายใน และภายนอก
ตัวอาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
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ญ. บันได ควรมีความกวางแตละชวงไมนอยกวา 1.00 เมตร ลูกตั้งของบันได 
สูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันมีราวและลูกกรง
ไมนอยกวา 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย เหมาะสําหรับเด็กไดเกาะข้ึนบันได และระยะหางของลูกกรง 
ตองไมเกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใชเฟอรนิเจอรควรมีระดับความสูง และขนาดท่ีเหมาะกับเด็ก
ปฐมวัย ใหเด็กสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสมํ่าเสมอดวยตนเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กเปนสําคัญ 

2.6.2 ดานส่ิงแวดลอม  
1) ภายในอาคาร (จันทิมา ทิมจอย และธีราพร กุลนานันท, 2554) 

(1) แสงสวาง 
ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สมํ่าเสมอท่ัวท้ังหอง เอ้ืออํานวยตอการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยางสบายตา เปนตน ไมควรใหเด็ก
อยูในหองท่ีใชแสงสวางจากไฟฟาตอเนื่องนานกวา 2–3 ชั่วโมง เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมี
ผลถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก  

(2) เสียง          
เสียงตองอยูในระดับท่ีไมดังเกิน (ระหวาง 60 – 80 เดซิเบล) อาคารควรจะตั้งอยู

ในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม         
(3) การถายเทอากาศ 

ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยมีพ้ืนท่ีของหนาตาง ประตู และชองลมรวมกัน
แลวไมนอยกวา รอยละ 20 ของพ้ืนท่ีหอง กรณีท่ีเปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณโรงงานท่ีมีมลพิษ 
ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสม สําหรับบริเวณท่ีมีเด็กอยูตองเปนเขต
ปลอดบุหรี่ 

2) ภายนอกอาคาร  
(1) รั้ว 

ควรมีรั้วก้ันบริเวณใหเปนสัดสวน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมีทางเขา - 
ออกไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร 

(2) สภาพแวดลอมและมลภาวะ 
ควรมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยูหางจากแหลง

อบายมุข ฝุนละออง กลิ่น หรือเสียงท่ีรบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การระบายอากาศ 
และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพรเชื้อโรคโดยเฉพาะควรกําจัด
สิ่งปฏิกูลทุกวัน 

3) พ้ืนท่ีเลนกลางแจง 
ตองมีพ้ืนท่ีเลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร ตอจํานวนเด็ก 1 คน 

โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงท่ีปลอดภัย และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก ในกรณีท่ีไมสามารถจัดใหมี
ท่ีเลนกลางแจงเปนการเฉพาะ หรือในสถานท่ีอ่ืนๆ ได ก็ควรปรับใชในบริเวณท่ีรมแทน โดยมีพ้ืนท่ีตาม
เกณฑกําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่ อื่นๆ ที่ เหมาะสม เชน 
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ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เปนตน โดยตองใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง 
ในแตละวัน 

4) ระเบยีง 
ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตร และหากมีท่ีนั่งตามระเบียง

ดวยระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ของระเบียงตองสูงจากท่ีนั่งไมนอยกวา 70.00 เซนติเมตร 
นอกจากนี้ควรสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใชงานปลอดภัยสําหรับเด็กดวย 

2.6.3 ดานบุคลากร และการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง                 

สวนทองถ่ิน ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีของบุคลากร 
ตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก  
ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 

1) ดานคุณสมบัติ 
(1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการ 

บริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผูบริหารการศึกษา ไดแก 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ก. มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานดาน
การใหการศึกษา และพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

ข. มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

(2) บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ก. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
สวนทองถ่ินหรือพนักงานจางท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ก) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษา หรือปริญญาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินรับรอง และมีประสบการณใน
การทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

ข) มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

ค) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี 
ง) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
จ) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
ฉ) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต

ความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
ช) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ       
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รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด 
ข. ผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน

กําหนด มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือพนักงานจางตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑเก่ียวกับ
พนักงานจางท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

ก) มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

ข) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
ค) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
ง) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแต

ความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
จ) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ 

รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด 
ฉ) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ท้ังดานจิตใจ อารมณ 

สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลเด็กเล็ก 
อยางเหมาะสม 

ช) เปนบุคคลท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน 

ซ) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป 

ฌ) ผูประกอบอาหาร มีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา 
ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี 

ญ) ผูทําความสะอาด มีสถานภาพเปนพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา 
ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ 

2) ดานบทบาทหนาท่ี 
(1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

ก. สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ข. กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความพรอม

ดานทรัพยากรบุคคล สถานท่ี และฐานะการคลังของแตละทองถ่ิน 
ค. จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
ง. จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จ. จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ฉ. กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง 

ช. ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

(2) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากรและ 
การดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไวอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากท่ีสุด 

(3) ผูดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
ก. ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนา 

การทุกดานตามวัย 
ข. สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค 

กลาวคือ ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยใหโอกาสเด็ก
เรียนรูจากสิ่งของ และผูคนท่ีอยูรอบขาง ซ่ึงเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสท้ังหา การเคลื่อนไหว การเลน 
และการลงมือกระทํา ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่ รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูด และกริยาทาทางท่ีนุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุนตอเด็ก 

ค. สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของเด็ก 
เพ่ือจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงท้ังปกติ และผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ซ่ึงจะนําไปสูการคนหาสาเหตุ 
และวิธีการแกไขไดทันทวงที 

ง. จัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดาน 
ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

จ. ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง  

ฉ. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ ดังนี้ 

     การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง เชน 
การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลง
ดานความรู และเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อท่ีหลากหลาย รวมท้ังการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือขาย
สําหรับผูดูแลเด็ก ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก 

ช. รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูล ความรู และเครือขายการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และแหลงขอมูลตางๆ 
ในชุมชน ดังนี้ 

ก) หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมพัฒนา
สงัคมและสวัสดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 
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กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัยกรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม 
(กองทัพเรือ) เปนตน 

ข) องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิตางๆ เชน สมาคม วาย ดับเบิลยู ซี เอ 
มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทย
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (สอดย.) องคการยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ 
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิ มูลนิธีดวงประทีป เปนตน 

ค) แหลงขอมูลความรู ในชุมชน เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
สถานรับเลี้ยงเด็กในนิคมตางๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยสื่อประจําหมูบานของ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสงเคราะหเด็กปฐมวัย 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขาราชการครู หรือขาราชการอ่ืนๆ ซ่ึงเปน 
ผูทรงความรู หรือท่ีเกษียณอายุแลว เปนตน 

(4) ผูประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหนาท่ีในการประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ
ถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมท้ังการแตงกายสะอาดเรียบรอย การจัดสถานท่ีเตรียม 
และปรับปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการขยะ
ถูกสขุลักษณะ 

(5) ผูทําความสะอาด ควรมีบทบาทหนาท่ีในการทําความสะอาด ดูแลรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย ท้ังภายใน และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        

2.6.4 มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แนวทางการดําเนินงานดานมาตรฐานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ควรดําเนินการตามแนวทางตางๆ ดังนี้ 
1) จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบ ชี้นําใหเห็นประโยชนและความจําเปนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก และชักชวนใหชุมชนมีสวนรวม
บริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ 

2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนระยะๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางศูนยฯ กับชุมชนอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ศิลปะพ้ืนบาน รวมจัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ฯลฯ ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันท่ีดีตอกันระหวางศูนยฯ และชุมชน 

3) มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใหประชาชน และหนวยงานตางๆ รับทราบ เพ่ือท่ีจะมีผูเขามาชวยเหลือดานตางๆ ไดโดยการประชาสัมพันธ
อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน จัดทําเอกสาร คูมือแผนพับ การออกไปเยี่ยมบานเด็ก ฯลฯ 
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4) มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น การใหขอมูลขาวสารดานการมี
สวนรวมของชุมชน สถาบันตางๆ ของชุมชน เชน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน 

5) จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนี้ 

(1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
(3) การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการภาครัฐอ่ืน 
(4) การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคกรการกุศล มูลนิธิ หรือมีผูอุทิศให 

6) จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในทองถ่ินและชุมชน เก่ียวกับการดําเนินงานทิศทาง 
และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจะกอใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กท่ีจะเขามามีบทบาท และมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในลักษณะไตรภาคี 3 ฝาย จากภาคสวนตางๆ คือ ภาคประชาชน หรือผูแทนชุมชนในทองถ่ิน หนวยงาน
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.6.5 การสงเสริมอนามัยส่ิงแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก 
เด็กเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมตางๆ เนื่องจากขอจํากัด

ของขนาดรางกาย การเจริญเติบโตท่ียังไมสมบูรณของอวัยวะตางๆ พฤติกรรมความอยากรู อยากเห็น
ตามธรรมชาติของเด็ก และการขาดความรู ความเขาใจ และเด็กมีโอกาสนอยมากที่จะหลีกเลี่ยง
อันตรายจากสิ่งแวดลอมดวนตนเองได เชื้อโรคเปนปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบท้ังทางตรง
และทางออมตอสุขภาพเด็ก เนื่องจากมีอยูท่ัวไปท้ังในอากาศ อาหาร น้ํา ดิน และของเลนเด็ก ซ่ึงมีโอกาส
ไดรับอันตรายเม่ือหายใจ บริโภคอาหาร ด่ืมน้ํา ซ่ึงเด็กมีความไวตอการตอบสนองตอโรคติดเชื้อมาก
และเร็วกวาผูใหญ (สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

1) กระบวนการทําลายเชื้อโรค 
เชื้อโรคเปนสิ่งมีชีวิต แตมีบางชนิดที่ไมสามารถถูกทําลายดวยวิธีตางๆ บางชนิด

สามารถทนกรดหรือมีอายุอยูไดนานหลายวัน แตโดยสวนใหญแลวเชื้อโรคสวนมากจะไมสามารถ
ทนอยูกับความรอนหรือสารเคมีบางชนิดได กระบวนการทําลายเชื้อโรคจึงสมารถใชวิธีชีวภาพและ
เคมี ตัวอยางเชน 

การทําลายเชื้อโรคดวยวิธีชีวภาพ 
(1) ท่ีจุดเดือดประมาณ 80 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 1 นาที จะเปนวิธีการท่ี

สามารถทําลายเชื้อโรคดวยวิธีชีวภาพ โดยท่ีอุณหภูมิดังกลาวสามารถนํามาใชลางของเลนได 
(2) แสงแดด ความรอน ลม และอากาศที่ถายเทไดสะดวกซึ่งมีประสิทธิภาพ

ในการทําลายและลดปริมาณเชื้อโรคไดเชนกัน (สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) 
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2) การทําลายเชื้อโรคดวยวิธีเคมีภาพ 
น้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีหาไดงายและมีประสิทธิภาพในการทาลายเชื้อโรค คือ 

สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท (sodium hypochlorite) ซึ่งเปนสารประกอบที่รูจักในนาม
น้ํายาฟอกขาว ชื่อทางการคา ไดแก คลอเร็กซ ไฮยีน ไฮเตอร ฯลฯ ใชสาหรับทาใหอุปกรณตางๆ 
ปลอดเชื้อ (disinfect) โดยการเช็ด ลาง หรือถู แช น้ํายาดังกลาวมีขอจํากัด คือ ไมเหมาะกับการใชสิ่งของ
ท่ีมีเนื้อเปนโลหะ เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกรอน และไมเหมาะกับผิวหนังเชนกัน (สํานักงานโรคติดตออุบัติใหม 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

3) การสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็กตามสถานท่ีตางๆ 
สภาพภายในอาคารโดยท่ัวไป 
(1) จัดใหมีสถานท่ีเพียงพอสาหรับเด็กทากิจกรรมตางๆ อยางนอย 2 ตารางเมตร

ตอเด็ก 1 คน 
(2) อุปกรณ โตะ เกาอ้ีตางๆ ท่ีชํารุด ตองรีบซอมแซม เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

กับเด็กได 
(3) จัดสิ่งของใหเปนระเบียบ ไมมีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
(4) เม่ือมีความจําเปนตองปลอยเด็กไวตามลําพัง ควรตรวจสอบความเรียบรอย

ในหองปดประตูทุกครั้ง กอนปลอยเด็กไวตามลําพัง 
(5) โตะหรือเกาอ้ีควร จัดใหเปนระเบียบ ไมควรวางขางหนาตางหรือประตู เพ่ือปองกัน

เด็กปนออกจากหนาตาง 
(6) บริเวณประตูหนาตางไมมีสิ่งกีดขวาง ปดก้ันแสงแดด ควรเปดมาน หรือหนาตาง 

เพ่ือใหแสงแดดสองถึง 
(7) ชองหนาตาง หรือแหลงระบายอากาศตองเพียงพอ ไมเปนท่ีแออัด ทําใหลม 

ไมสามารถเขาถึง 
หองน้ํา/หองสวม 
(1) เด็กมีหองนาท่ีพอเพียง และมีกระโถนสาหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 1 ป 
(2) ในเด็กท่ีโตควรมีหองสวมท่ีมีสุขภัณฑขนาดเหมาะสมกับเด็กและอยูในสภาพท่ีด ี

สามารถใชงานได ไมแตกหัก หรือชํารุด 
(3) พ้ืนหองนา หองสวม ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก หรือคราบสบูหรือแปง 
(4) หองนาตองมีการระบายอากาศท่ีดี ไมอับชื้น หรือมีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นท่ีไม

พึงประสงค 
(5) หองนาตองมีแสงแดดเพียงพอ เพ่ือทาลายเชื้อโรคดวยวิธีทางชีวภาพได 
(6) สารเคมีอันตราย น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาฆาเชื้อโรค ควรเก็บในท่ีหางสายตาเด็ก 

ไมควรใหเด็กหยิบใชงานเอง 
(7) จัดใหมีอางนาและสบู (แนะนําใหใชสบูเหลว เพ่ือลดการสะสมของเชื้อโรค) 

มีผาสะอาดสําหรับเช็ดมือ (สํานักงานอนามัยสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
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ของเลนเด็ก 
(1) ของเลนเด็กท่ีเปนไม พลาสติก ควรลางดวยนายาทาความสะอาด เชน 

ผงซักฟอก น้ํายาลางจานสบูหรือ น้ํายาฆาเชื้อ แลวนําไปตากแดดใหแหง 
(2) หนังสือ เอกสารตางๆ ท่ีเปนกระดาษ ควรปดฝุนและนําไปตากแดด 
(3) ของเลนหรือผาตางๆ ตุกตา ควรซักและนําตากแดดใหแหงอยางนอยสัปดาหละ 

1 ครั้ง สวนกรณีท่ีเด็กเลนหรือนําเขาปาก ควรทําความสะอาดทุกวัน 
2.6.5 แนวทางเฝาระวัง ปองกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เทา ปาก สําหรับศูนยเด็กเล็ก 

สถานรับเล้ียงเด็กและสถานศึกษา 
การเฝาระวังโรค  

1) ในจังหวัดท่ียังไมมีการระบาด  
ใหครูทําการคัดกรองเด็กทุกเชา โดยดูแผลในปากและผื่นหรือตุมน้ําท่ีฝามือเม่ือพบ

ความผิดปกติใหพบแพทยเพ่ือการวินิจฉัย หากพบวาเปนโรคมือ เทา ปาก ใหเด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห
รวมกับดําเนินมาตรการอ่ืนๆ ตามแนวทางการดําเนินงานควบคุมและปองกันการระบาดโรคมือ เทา ปาก 
ในโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก 

2) ในจังหวัดท่ีมีการระบาด หรือโดยเฉพาะอําเภอท่ีรับผิดชอบ  
ใหครูทําการคัดกรองเด็กทุกเชา หากพบแผลในปาก (เด็กมักจะบนวาเจ็บปาก 

กินไมได) ควรขอความรวมมือจากผูปกครองใหเด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห เนื่องจากผูปวยบางรายอาจมีเพียง
อาการแผลในปากเพียงอยางเดียวโดยไมมีผื่นตามมือ หรือเทาก็ไดและสามารถแพรเชื้อไปสูเด็กคนอ่ืนๆ
และในสิ่งแวดลอมได  

ควรประสานกับผูปกครองตั้งแตเริ่มทราบขาววามีการระบาดในจังหวัดหรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงใหผูปกครองชวยทําการเฝาระวังการปวยในเด็ก และแจงโรงเรียนเม่ือเด็กมีอาการแผลในปาก 
โดยเฉพาะในรายท่ีมีไขสูงตองรีบนําไปพบแพทย (โดยอาจจะยังไมมีแผลในปาก) เนื่องจากเด็กกลุมท่ี
จะมีอาการรุนแรงมักมีอาการไขสูงรวมดวย โดยท่ีเด็กอาจจะมีหรือไมมีแผลในปากก็ได  

2.6.7 การดําเนินงานควบคุมและปองกันการระบาดโรคมือ เทา ปาก ในโรงเรียนและ
ศูนยเด็กเล็ก  

1) กอนเปดภาคเรียน 
(1) ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชตางๆ ในหองเรียน หองครัว ภาชนะใสอาหาร 

รวมท้ังหองน้ํา หองสวม อาคารสถานท่ีตางๆ  
(2) จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชของเด็ก แยกเปนรายบุคคล ไมใหใชปะปนกัน เชน 

ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ชอนอาหาร เปนตน รวมท้ังพยายามจัดหาอุปกรณใหนักเรียนไดลางมือดวยน้ําและ
สบู กอนรับประทานอาหารและหลังจากเขาหองสวม  

(3) แนะนําครู เรื่องโรคมือ เทา ปาก และอนามัยสวนบุคคล และเตรียมการกรณี
เกิดการระบาดในโรงเรียน 

2) ชวงเปดภาคเรียน  
(1) เผยแพร ใหคําแนะนํา ความรูเรื่องโรคมือ เทา ปาก แกผูปกครอง และนักเรียน 

รวมท้ังใหผูปกครองชวยสังเกตอาการเด็กตั้งแตเนิ่นๆ  
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(2) ควรดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานท่ี อุปกรณเครื่องใชใหสะอาด ดูแลสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม มีการทําลายเชื้อในอุจจาระ และการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกตอง  

(3) ผูดูแลเด็กตองรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลท่ีดี หม่ันลางมือบอยๆ และตัดเล็บใหสั้น 
ลางมือใหสะอาดทุกครั้ง กอนการปรุงอาหาร ภายหลังการขับถาย หรือสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย หรือ
อุจจาระเด็ก  

(4) เฝาระวังโดยตรวจเด็กกอนเขาหองเรียน ถามีอาการปวย มีไข หรือมีผื่น
ตามฝามือ ฝาเทา ใหแยกเด็กปวยอยูหองพยาบาล ติดตอใหผูปกครองพากลับบานและไปพบแพทย 
โดยท่ัวไปอาการโรคมือ เทา ปาก จะไมรุนแรงและสามารถหายเปนปกติไดภายใน 7-10 วัน แตหาก
เด็กมีอาการแทรกซอน เชน ไขสูง ซึม อาเจียน หอบ ตองรีบนําเด็กกลับไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ทันที ในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด หากพบตุมในปาก โดยยังไมมีอาการอ่ืน ใหเด็กหยุดเรียนอยู
บานไดเลย  

3) กรณีมีเด็กปวย 
(1) ใหแจงรายงานโรคเจาหนาท่ีสาธารณสุข และขอรับคําแนะนําในการควบคุมโรค 

เพ่ิมความถ่ีการทําความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับตองเปนประจํา เชน ของเลน พื้นหอง ตองทํา
ความสะอาดดวยน้ํายาอยางนอยวันละครั้ง (ไมใชแคกวาดดวยไมกวาดหรือใชผาเช็ด) สําหรับโรงเรียน
ท่ีมีของเลนจาํนวนมาก ไมสามารถทําความสะอาดของเลนอยางท่ัวถึงไดทุกวัน ขอใหลดจํานวนของ
เลนสําหรับเด็กในแตละหองใหเหลือเฉพาะชิ้นท่ีใชบอยๆ และถาเปนตุกตาผา (ซ่ึงไมสามารถลางไดโดยงาย) 
อาจงดไมใหเด็กเลนในชวงท่ีมีการระบาด รวมท้ังเปดประตูหนาตาง ใหอากาศถายเทไดสะดวก 
แสงแดดสองถึง และดูแลใหสระวายน้ํามีระดับคลอรีนท่ีไมต่ํากวามาตรฐานคือ 1 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 
1 ppm (part per million)  

(2) ใหเด็กและครูท่ีดูแลมีการลางมือมากข้ึน โดยเฉพาะการลางมือหลังเขาหองน้ํา
และกอนรับประทานอาหาร ควรลางมือดวยสบูทุกครั้ง และไมควรใหสบูอยูในสภาพแฉะเพราะเปน
การทําใหเชื้อติดอยูในกอนสบูและแพรกระจายไปสูคนอ่ืนๆ ไดมากข้ึน  

(3) ลดการทํากิจกรรมรวมกันระหวางเด็กแตละหอง เทาท่ีจะเปนไปได  
(4) แยกของใชสวนตัวของเด็ก เชน แกวน้ํา แปรงสีฟน ชอน และผาเช็ดมือ  
(5) แจงรายชื่อ และท่ีอยูเด็กท่ีเขาขายเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ใหแกผูบริหารของ

โรงเรียนและหนวยงานสาธารณสุขทุกวันที่พบผูปวยรายใหมที่เขาขายการเฝาระวัง เพื่อใหเจาหนาท่ี
สาธารณสุขใหดําเนินการประสานงานเพื่อใหสุขศึกษาแกชุมชน ในการลดการเลนคลุกคลีในเด็ก 
(เนนเนื้อหาใหเด็กท่ีไมปวยไมไปเลนคลุกคลีกับเด็กบานอ่ืนๆ เพราะไมรูวาใครบางท่ีปวย) จนกวาพนระยะ
การระบาดในชุมชนนั้นๆ หากมีเด็กปวยจํานวนมาก ควรพิจารณาปดหองเรียนที่มีเด็กปวย หรือ
ปดโรงเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก  

2.6.8 พฤติกรรมอนามัยท่ีดี ชวยในการปองกันโรคติดตอ รวมถึงโรคมือ เทา ปาก ไดแก  
1) ไมควรนําเด็กเล็กไปในท่ีชุมชนสาธารณะท่ีมีคนอยูเปนจํานวนมากๆ เชน สนามเด็กเลน 

หางสรรพสินคา ตลาดนัด และสระวายน้ํา ควรอยูในท่ีท่ีมีการระบายถายเทอากาศไดดี  
2) ลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบู กอนและหลังหยิบจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร 

กอนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถาย ท้ังในเด็กและผูใหญ  
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3) ไมใชภาชนะหรือสิ่งของรวมกัน เชน จาน ชาม ชอน แกวน้ํา หรือหลอดดูดรวมกัน 
และใชชอนกลางในการตักอาหาร  

4) ใชผาเช็ดหนาปดปากและจมูก เม่ือไอหรือจาม และลางมือใหสะอาด หลีกเลี่ยง
การสัมผัสใกลชิดผูปวย และระมัดระวังการไอจามรดกัน  
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
พรอมพิไล บัวสุวรรณ (2550, หนา 66) ไดศึกษา การมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน

ในการสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหา
ความไมปลอดภัยของเด็กในชุมชนเทศบาลตําบลทับกวาง เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา และชุมชน 
รวมมือกันดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของสถานศึกษาและ
ชุมชนในการสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก และเพ่ือศึกษาเง่ือนไขการมีสวนรวมของสถานศึกษาและ
ชุมชนในการสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พ้ืนท่ีท่ีใช
ดําเนินการ คือ ชุมชนในตําบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี ซ่ึงประกอบไปดวย 31 ชุมชน และ 7 โรงเรียน 
ผลการศึกษา พบวา 3 อันดับแรกของการเกิดอุบัติการณการบาดเจ็บของเด็ก ไดแก การบาดเจ็บ
จากการถูกสุนัขกัด รองลงมา คือ การบาดเจ็บจากการโดยสารหรือขับข่ีรถจักรยานยนต และการบาดเจ็บ
จากการเลนเครื่องเลนสนาม สวนความไมปลอดภัยในเด็ก พบวา มีปญหาในดานสิ่งแวดลอม 
พฤติกรรมของเด็ก และพฤติกรรมของผูดูแลเด็ก โดยสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กดังนี้คือ 1) สื่อสารสรางความตระหนักในปญหารวมกัน 
2) จัดตั้งกลุมความปลอดภัยในชุมชนและในสถานศึกษา 3) ศึกษาปญหารวมกัน 4) จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา 5) วางแนวทางการแกไขปญหา 6) ดําเนินการ 7) ประเมินผล นอกจากนี้พบวา
เง่ือนไขท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กคือ 
1) การมีภาวะผูนํา 2) การมีแกนนําและคณะทํางานท่ีชัดเจน 3) การมีความตระหนักในปญหาและ
ศักยภาพของตนเอง 4) การดําเนินงานท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 5) ลักษณะโครงสรางและ
ความสัมพันธของชุมชน 

สันติพงษ กัณฑะวารี (2549, หนา 71-75) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน 43 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการปองกันโรคของผูดูแลเด็กโดยรวมอยูในระดับดี 
รอยละ 65.1 ระดับความรูเรื่องโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.8 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของผูดูแลเด็ก ไดแก การไดรับการอบรมความรูเรื่องโรคมือ 
เทา ปาก การมีเครื่องมือในการทําความสะอาดครบถวน การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี
ผูปกครอง และองคกรสวนทองถ่ิน และการไดรับการศึกษาดูงาน 

กชกร เปนแผน (2552, หนา ง-จ) ศึกษาการปฏิบัติของผูดูแลและผูปกครองในการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ของเด็กท่ีไดรับการดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแล และผูปกครองเด็ก จํานวน 114 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติของผูดูแลในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของเด็กที่ไดรับการดูแล
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมอยูในระดับมาก การปฏิบัติดานอนามัยสวนบุคคลของผูดูแล คะแนนเฉลี่ย 
3.74 ดานการปฏิบัติการดูแลเด็ก คะแนนเฉลี่ย 3.69 ดานการปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดลอม คะแนนเฉลี่ย 3.86  

ทัศนีย พาณิชยกุล สุชาดา โทผล ชาญฤทธิ์ ปทุมาสูตร สุภาวดี สมบูรณ ชลภัทร สุขเกษม 
และคณะ (2553, หนา 120) ไดศึกษามาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรกระจายเอนเทอโรไวรัส
กับการเกิดโรคมือ เทา ปาก ในเด็กปฐมวัย การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนแหงหนึ่งในเขต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางแนวทางการเฝาระวังและปองกัน
การแพรกระจายของโรคในโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ กลุมเด็กนักเรียนปฐมวัย
จํานวน 505 คน ในปการศึกษา 2550 และจํานวน 423 คน ในปการศึกษา 2551 โดยการเก็บขอมูล
ประวัติการปวยและการดูแลสุขภาพของนักเรียน 

จักรพงศ เอ้ียวตระกูล วิชเยนทร โชติวนิช ปุณธิดา มุงวัฒนา วัลยาณี เนื่องโพธิ์ สรัญญา ฐิติ
สุริยารักษ สราวุธ สุวรรณ วรรษมน ภัทรพงศดิลก อมรรัตน รัตนสิริ ภพ โกศลารักษ และอมร เปรมกมล 
(2554, หนา 247) ไดทําการศึกษา ความรูและการปฏิบัติตนการควบคุม ปองกันโรคมือ เทา ปาก ของ
บุคลากรในสถานบริการเลี้ยงเด็ก เขตเทศบาลนครขอนแกน มีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษา
สัดสวนบุคลากรในสถานบริการเลี้ยงเด็กที่มีความรูในการคัดกรอง ความรูในการปองกัน โรค มือ 
เทา ปาก (HFMD)  ถูกตอง และศึกษาการปฏิบัติของบุคลากรดังกลาวในชวงที่มีการระบาด วิธี
การศึกษาเปนการศึกษา เชิงพรรณนาดําเนินการในสถานบริการเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาล นคร
ขอนแกน ทําการศึกษาผูดูแลเด็กและผูบริหารสูงสุดในสถานบริการเลี้ยงเด็ก 574 ราย โดยทําการสุม
ตัวอยาง 388 ราย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในสถานบริการเลี้ยงเด็กมีความรูเพียงพอในการคัดกรอง 
แตไมเพียงพอในการควบคุมปองกันโรค มือ เทา ปาก (HFMD) การตรวจคัดกรองเด็กหนาประตูขณะท่ี
ผูปกครองมาสงอาจจะเปนมาตรการท่ีสําคัญท่ีสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคเขาสูสถานเลี้ยงเด็ก 

ชญานันท ใจดี เสริมศรี สันคติ และชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล (2555, หนา 389) ศึกษาปจจัย
ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผูดูแลเด็กในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู
ความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ การไดรับขอมูล
ขาวสารกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผูดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
โดยใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอร กลุมตัวอยางคือผูดูแลเด็ก จํานวน 145 ราย 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติ และการไดรับขอมูลขาวสารกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ระบบหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดทํา
โปรแกรมสงเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมการปองกันโรคของผูดูแลเด็ก เนนเรื่องการรับรู การรับรู
ความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และการไดรับ
ขอมูลขาวสารเปนระยะอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมการปองกันโรคท่ีดี 

ทัศนีย พาณิชยกุล พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร และสุภาวดี สมบูรณ (2555, หนา 75) ไดศึกษา
การหยุดเรียนลดการแพรกระจายของโรคมือเทาปากในโรงเรียน โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
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เพ่ือลดการติดตอของโรคในเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดการระบาดของโรค และเพื่อใชเปนขอมูล
สนับสนุนและสงเสริมการนําขอปฏิบัติการปองกันโรคมือ เทา ปาก ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษา โดยเก็บขอมูลของเด็กนักเรียนท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ป จํานวน 247 ราย 
โรงเรียนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ท่ีเกิดการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในปการศึกษา 2550 – 2551 
เก่ียวกับขอปฏิบัติในการปองกันการแพรติดตอของโรคภายโรงเรียน ไดแก การหยุดเรียน ระยะเวลา
หยุดเรียน แหลงท่ีมีโอกาสติดเชื้ออาการปวยของเด็กนักเรียน และการดูรักษาความสะอาดของใช 
สถานท่ี และการลางมือ ผลการศึกษาพบวา เด็กหยุดเรียนเปนเวลาหนึ่งสัปดาหหรือมากกวาหนึ่ง
สัปดาห จากผลของการปฏิบัติตามมาตรการ พบวาการติดเชื้อของเด็กนักเรียนลดลงถึงรอยละ 88.52 
เม่ือเทียบกับจํานวนเด็กนักเรียนปวยในปการศึกษา 2550 เม่ือนําการหยุดเรียนและการปวยของเด็ก
นักเรียนมาวิเคราะหหาความสัมพันธทางสถิติพบวาถาเด็กนักเรียนท่ีปวยหยุดเรียนทันทีและหยุดเรียน
อยางตอเนื่องนานกวาหนึ่งสัปดาห จํานวนเด็กปวยลดลงโดยมีความสัมพันธ (correlation coefficient) 
เทากับ 0.868 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01 ดังนั้นการหยุดเรียนทันที และหยุดตอเนื่อง
มากกวาหนึ่งสัปดาห จึงเปนขอปฏิบัติท่ีจําเปน ซ่ึงสามารถชวยปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายของ
โรคในโรงเรียน 

อุดมลักษณ เพียรสุขเวช และพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2555, หนา 89) ผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในการปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแรงสนับสนุน
ทางสังคมของผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
กลุมตัวอยางไดแก ผูดูแลเด็ก และผูปกครองเด็กจํานวน 35 ราย พบวา คะแนนเฉลี่ยในเรื่องความรู
โรคมือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค 
มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

พรรณรัตน เปนสุข และพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2556, หนา 80) ศึกษาผลของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของผูปกครองของเด็กกอน 
วัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย กลุมทดลอง ประกอบดวย ผูปกครอง
เด็กกอนวัยเรียน 38 คน และกลุมเปรียบเทียบ ประกอบดวย ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน 38 คน 
โปรแกรมสุขศึกษามีระยะเวลา 12 สัปดาห ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม การใหความรูโดยการบรรยาย  
ดูสื่อวีดีทัศน สาธิต ใชตัวแบบสอนวิธีการลางมือท่ีถูกตอง ชมเชยเม่ือปฏิบัติถูกตอง สนับสนุนของ
รางวัล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวทางในการปองกันโรคมือ เทา ปาก แจกคูมือบันทึก
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปากสงจดหมายกระตุนเตือน 2 ครั้ง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิต ิ
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ independent t-test ผลการศึกษาพบวา 
คะแนนเฉลี่ยในเรื่องความรูการปองกันโรคมือ เทา ปาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนทดลอง และสูงกวา
กลุมเปรยีบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) คะแนน เฉลี่ยของการรับรูความรุนแรง 
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยง คะแนนเฉลี่ยของการรับรูความสามารถของตนเอง คะแนนเฉลี่ย
ของการรับรูความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรคมือ เทา ปาก ในผูปกครองกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากวากอนทดลอง (p-value 
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< 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p-value < 0.05) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมทางสุขศึกษา 
โดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวมมากข้ึน ในการรับรูและวางแผนปองกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก 
ประกอบกับครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ควรพัฒนากิจกรรมทางสุขอนามัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ทักษะการลางมือ
เปนประจําหลงัรับประทานอาหาร หรือหลังทํากิจกรรมเปนประจํา 

รัตติญา เจริญโชคพานิชย (2556, หนา 101) ศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปากของผูดูแลเด็กอายุต่ํากวาหาปในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา
รอยละ 50.4 ของผูดูแลเด็กท่ีบานมีความรูเรื่องโรคมือ เทา ปาก ในระดับต่ํา และมีเพียงรอยละ 3.7  
ที่มีความรูในระดับสูง โดยทั่วไปแลวผูดูแลเด็กมีเจตคติตอโรคมือเทาปากในเกณฑดี รอยละ 31.8 
ถึงปานกลาง รอยละ 68.2 แตในแงเจตคติท่ีมีตอความรุนแรงของโรคมือ เทา ปากมีเพียง รอยละ 1.8 
ท่ีมีเจตคติท่ีเหมาะสม เนื่องจากผูดูแลเด็กสวนมากเขาใจวาโรคมือ เทา ปากเปนโรคท่ีมีความรุนแรง
มากกวาความรุนแรงของโรคในความเปนจริง ในดานพฤติกรรมรอยละ 60 ของผูดูแลเด็กปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูในเกณฑดี อยางไรก็ตาม ยังมีปฏิบัติพฤติกรรมการปองกัน
โรคบางพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัตินอยเกินไป งานวิจัยนี้พบวา ความรูมีความสัมพันธกับเจตคติ 
(p=0.000, r=0.193) ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค (p=0.000, r=0.163) และ
เจตคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค (p=0.000, r=0.371) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ลักษณะทางสังคมและประชากรของผูดูแลเด็กหลายลักษณะมีความสัมพันธกับความรู เจตคติ และ 
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยเฉพาะ รายไดครอบครัว และการศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
ทั้งความรู เจตคติ และ พฤติกรรม ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (F=30.497, p<0.001, 
R² =0.213) เผยใหเห็นวาเจตคติเปนปจจัยท่ีมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมไดดีท่ีสุด (β=0.308, 
t=7.007, p<0.001) ตามมาดวย รายไดครอบครัว  (β=0.205, t=4.698, p<0.001), เพศ (β=0.127, 
t=3.021, p=0.003) และความรู (β=0.086, t=1.996, p<0.047) โดยสรุปแลว ขอมูลจากงานวิจัยนี้
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก แกผูดูแลเด็กใหมากขึ้นและเนนย้ํา
ในเรื่องการปรับเจตคติท่ีมีตอโรค โดยเฉพาะในกลุมผูดูแลเด็กที่มีรายไดนอยและมีการศึกษาต่ํา ทั้งนี้
ควรพิจารณาใหขอมูลผานทางสื่อโทรทัศน เนื่องจากเปนชองทางท่ีผูดูแลเด็กเขาถึงขอมูลไดมากท่ีสุด 
(97.6%) 

สมพงษ ภูผิวฟา (2557, หนา 195) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู เจตคติ และการปฏิบัติตัวเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของผูดูแล
ศูนยเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 109 คนโดยใชแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98.2 
มีอายุเฉลี่ย 41 ป รอยละ 71.1 สถานภาพสมรส รอยละ 90.80 มีไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 54.1 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 45.9 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เปนครูผูดูแลศูนยเด็กเล็ก ในชวง 13-18 ป รอยละ 83.5 ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 
จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข รอยละ 54.1 เคยผานการอบรมเก่ียวกับโรคมือ เทา ปากมาแลว สําหรับ
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ระดับความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.6 ระดับเจตคติตอโรคมือ เทา ปาก 
อยูในระดับสูง รอยละ 84.8 และระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับสูง รอยละ 70.6 
จากการทดสอบความสัมพันธพบวา ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก กับการปฏิบัติตัวไมมีความสัมพันธกัน 
(r=-0.164, p-value=0.08) และทัศนคติกับการปฏิบัติตัวมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ (r= 0.511, p-value=<0.01) ควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาโปรแกรมการใหความรู
แกผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กโดยการจัดการอบรม การจัดทําสื่อสุขศึกษา การจัดทําปายนิเทศ การเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพโรคมือ เทา ปากตอไป  

พัชราภรณ บดีรัฐ (2558, หนา 347) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค 
มือ เทา ปาก ของผูปกครองและผู ดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความสัมพันธของขอมูล
ดานประชากร สังคมจิตวิทยา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการปองกันโรค และ สิ่งชักนําในการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปองกันโรค กับ พฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปากของผูปกครองและ ผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 246 ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา, One way ANOVA กําหนดระดับคาความเชื่อม่ัน
95% (95% CI) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการศึกษา 2) รายได 
3) การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค 4) การรับรูประโยชน และอุปสรรคในการปองกันโรค 
5) สิ่งชักจูงและแรงจูงใจในการปองกันโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก
ของผูปกครองและ ผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน 

2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Ruan (2011) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงของโรคมือ เทา ปาก และโรคแผลในคอหอย

และการปองกันโรคโดยใชวิธีการลางมือ โดยใชเก็บขอมูลระหวางชวงที่มีการระบาดของโรคมือ 
เทา ปาก และโรคแผลในคอหอย ท่ีมีการติดเชื้อ enterovirus 71 และเริ่มมีการระหวางวันท่ี 30 เมษายน 
ถึง 26 มิถุนายน 2008 โดยการสุมแบบแบงชั้น ใชแบบสอบถามในการสัมภาษณผูปกครองของเด็ก 
เก่ียวกับการสัมผัสเด็กและพฤติกรรมดานสุขอนามัย ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเสี่ยงในการเปนโรคมือ 
เทา ปาก หรือแผลในคอหอย มีความสัมพันธกับ การคลุกคลีกับเด็กพื้นที่ใกลเคียง OR=11, สัปดาห
ท่ีผานมาไดไปโรงพยาบาล คลินิก (OR: 20 [95% CI: 5.0-88]) ไปสถานท่ีแออัดกอนปวยเปนโรคมือ
เทา ปาก (OR: 7.3 [95% CI: 4.1-13]) หลังจากนั้นใชสถิติ logistic regression พบวา การลางมือของเด็ก
และการลางมือของผูดูแลเด็ก เปนปจจัยชวยในการทํานายการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในวัยเด็กและ
แผลในคอหอยได 

Gong (2011) ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก ในเมือง 
Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการรวบรวมขอมูลเฉพาะรายท่ีมีอาการรุนแรง เก็บขอมูลจากระบบ
รายงานโรคติดเชื้อ นําเฉพาะผลตรวจทางหองปฏิบัติการและประวัติการรักษาของผูปวยโรคมือ เทา ปาก 
มาวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา จาก 39 ราย ท่ีมีอาการรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก รอยละ 86.11 
ผูปวยสวนใหญท่ีมีอาการรุนแรงติดเชื้อจาก Enterovirus 71 รอยละ 15 ไมไปพบหมอตั้งแตเริ่มมีอาการ 
รอยละ 52.80 ไปพบแพทยที่อนามัย รอยละ 78.79 ครั้งแรกที่ตรวจโรคไมไดรับยืนยันผลวินิจฉัย
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ปวยเปนโรคมือ เทา ปาก รอยละ 69.30 ครั้งสุดทายท่ีไปตรวจโรคจึงไดผลยืนยันเปนโรคมือ เทา ปาก 
สาหรับชวงเวลาในการวินิจฉัยโรค พบวา รอยละ 65.71 อาการรุนแรง รอยละ 11.43 เสียชีวิต รอยละ 75 
ของผูปวยท่ีมีอาการโรคมือ เทา ปากอยางรุนแรงและเสียชีวิตไดรับการวินิจฉัยลาชา ขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยครั้งนี้ ควรเพ่ิมความรูใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขและใหสุขศึกษาแกประชาชนซ่ึงจะชวยลด
อัตราตายของโรคมือ เทา ปากได 

Yong Li, Jinhui Zhang & Xinan Zhang (2013) ศึกษาแบบจําลอง 3 และมาตรการ
ในการปองกันโรคมือ เทา ปาก 3(3HFMD) 3ในประเทศจีน3 ผลการศึกษา3นี้3มุงเนนท่ีขอมูลโรคมือ เทา ปาก
ของประเทศจีนตั้งแตเดือนมีนาคม 32009 ถึง 3เดือนธันวาคม 2012 3ตั้งคา 3แบบจําลองทางคณิตศาสตร
เพ่ือใหพอดีกับขอมูลเหลานั้น ไดคาพารามิเตอรที่เหมาะสมของรูปแบบ 3โดยการทดสอบ 3ไคสแควร 3 
ได3จํานวนของการเกิดโรคในแตละปมีขนาดใหญกวา 313 3ดังนั้นเราจึง3สรุปไดวาโรคมือ เทา ปาก จะยังคงมี
อยูในประเทศจีน เพ่ือใหเรากําหนดมาตรการในการควบคุม ปองกันโรคมือ เทา ปาก 3หาก3มาตรการปองกัน
ท่ีเสนอถูกนํามาใช 3โรคมือ เทา ปาก3จะควบคุมไดอยางรวดเร็วและมีจํานวนผูติดเชื้อจะลดลงอยางรวดเร็ว
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5Bauth%5D
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กวัยกอนเรียนของผูดูแลเด็ก กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูปกครองซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน 
จํานวน 93 คน ท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
ระหวางวันท่ี 1 กันยายน – 30 กันยายน 2557 โดยมีเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) ดังตอไปนี้ 

1) อายุมากกวา 15 ป  
2) สัญชาติไทย  
3) สามารถพูด-ฟงภาษาไทยไดและสื่อความหมายไดดี  
4) มีความยินดีใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้  

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ 
เทา ปาก โดยขอมูลในแบบสอบถามแบงออกเปน 7 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และการไดรับขอมูลขาวสาร รวมขอคําถามจํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรค มือ เทา ปาก ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 15 ขอ ขอคําถามเปนถูก ผิด คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

เกณฑในการใหคะแนน 
12-15 คะแนน   หมายถึง  ความรูดี 
6-11 คะแนน   หมายถึง  ความรูปานกลาง 
0-5 คะแนน   หมายถึง  ความรูไมดี 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 12 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
แบงเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ  
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เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง   ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย   หมายถึง  ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมแนใจ   หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมแนใจกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 

โดยมีขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ การใหคะแนนขอความ จะยึดเนื้อความของขอความ
เปนหลักโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ถาขอความเปนบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  5 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
ไมแนใจ    เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  1 คะแนน 

ถาขอความเปนลบ จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  1 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  2 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5 คะแนน 

การแปลผล เกณฑการใหคะแนนเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
นํามาวิเคราะหทางสถิติและนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเปน 3 ระดับดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.67 - 5.00 คะแนน มีระดับการรับรูสูง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 - 3.66 คะแนน มีระดับการรับรูปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 คะแนน มีระดับการรับรูต่ํา 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 12 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
แบงเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ  

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง   ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย   หมายถึง  ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมแนใจ   หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมแนใจกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 

โดยมีขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ การใหคะแนนขอความ จะยึดเนื้อความของขอความ
เปนหลักโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ถาขอความเปนบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ  5 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  1 คะแนน 

ถาขอความเปนลบ จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  1 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  2 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5 คะแนน 

การแปลผล เกณฑการใหคะแนนเก่ียวกับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก นํามาวิเคราะห
ทางสถิติและนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เปน 3 ระดับ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.67 - 5.00 คะแนน มีระดับการรับรูสูง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 - 3.66 คะแนน มีระดับการรับรูปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 คะแนน มีระดับการรับรูต่ํา 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามการรับรูประโยชนในการปฏิบัติ ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 11 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 
5 ระดับความคิดเห็น คือ  

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง   ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย   หมายถึง  ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมแนใจ   หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมแนใจกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 

โดยมีขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ การใหคะแนนขอความ จะยึดเนื้อความของขอความ
เปนหลักโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ถาขอความเปนบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  5 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  1 คะแนน 

ถาขอความเปนลบ จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  1 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  2 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
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ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5 คะแนน 

การแปลผล เกณฑการใหคะแนนเก่ียวกับการรับรูประโยชนในการปฏิบัติ นํามาวิเคราะห
ทางสถิติและนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เปน 3 ระดับดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.67 - 5.00 คะแนน มีระดับการรับรูสูง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 - 3.66 คะแนน มีระดับการรับรูปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 คะแนน มีระดับการรับรูต่ํา 

สวนท่ี 6 แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 
5 ระดับความคิดเห็น คือ  

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง   ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย   หมายถึง  ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมแนใจ   หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมแนใจกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 

โดยมีขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ การใหคะแนนขอความ จะยึดเนื้อความของขอความ
เปนหลักโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ถาขอความเปนบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  5 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  1 คะแนน 

ถาขอความเปนลบ จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  1 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  2 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5 คะแนน 

การแปลผล เกณฑการใหคะแนนเก่ียวกับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ นํามาวิเคราะหทางสถิติ
และนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เปน 3 ระดับ ดังนี ้ 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.67 - 5.00 คะแนน มีระดับการรับรูสูง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 - 3.66 คะแนน มีระดับการรับรูปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 คะแนน มีระดับการรับรูต่ํา 

สวนท่ี 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก จํานวน 13 ขอ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับความคิดเห็น คือ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

43 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง   ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย   หมายถึง  ผูตอบรูสึกเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมแนใจ   หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมแนใจกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ผูตอบรูสึกไมเห็นดวยกับขอความนั้นอยางยิ่ง 

โดยมีขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ การใหคะแนนขอความ จะยึดเนื้อความของขอความ
เปนหลักโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ถาขอความเปนบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  5 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  1 คะแนน 

ถาขอความเปนลบ จะใหคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   เทากับ  1 คะแนน 
เห็นดวย   เทากับ  2 คะแนน 
ไมแนใจ   เทากับ  3 คะแนน 
ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5 คะแนน 

การแปลผล เกณฑการใหคะแนนเก่ียวกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก นํามาวิเคราะห
ทางสถิติและนํามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เปน 3 ระดับดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.36 - 3.00 คะแนน มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรคดี 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.68 – 2.35 คะแนน มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.67 คะแนน มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไมดี 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

3.3.1 การสรางเครื่องมือ 
1) การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

(1) ศึกษาคนควาตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 

(2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยใหเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา 

(3) ดําเนินการสรางแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก  
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3.3.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัย 
1) นําเครื่องมือในการทําวิจัย ไปทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ดังรายนาม

ในภาคผนวก เปนผูประเมินความประเมินความตรงของเนื้อหาและความตรงของโครงสราง เพ่ือประเมิน
ในดานความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงคการวิจัย พิจารณาขอคําถามนั้นๆ วาวัดไดตรงหรือ
สอดคลองหรือไม โดยใชเกณฑวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective 
congruence: IOC)  ในการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ในทุกขอนั้นมีคาเทากับ 1.00 หากขอคําถามท่ีมีคา (IOC) ตั้งแต 0.50-1.00 จะคัดเลือกไวสวน
คําถามท่ีมีคา (IOC) ต่ํากวา 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือคัดเลือกไวคา IOC ของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูดูแลเด็ก กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เทากับ 0.90 

2) นําเครื่องมือการวิจัยชุดท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับกลุมผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขา อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว จํานวน 30 คน นําแบบสัมภาษณ
ท่ีทดลองใชแลวไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1990, pp. 202-204; อางถึงใน 
พวงรัตน ทวีรัตน, 2538, หนา 125) ผลการทดลองใชนํามาวิเคราะหความเชื่อม่ัน ดังนี้  

(1) แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.88 

(2) แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.88 

(3) แบบสอบถามการรับรูประโยชนในการปฏิบัติ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.82 
(4) แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคของการปฏิบตัิไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 
(5) แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 
(6) แบบสอบถามรวมท้ังฉบับ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 

3) แบบทดสอบความรูเก่ียวโรคมือ เทา ปาก มาหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอคําถามความรูรายขอ (item) ดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 
15 ขอ ผลปรากฏไดขอคําถามท่ีเหมาะสม จํานวน 13 ขอ โดยมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.55 – 0.80 
(เกณฑท่ีกําหนดอยูระหวาง 0.2 ถึง 0.8) และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22 – 0.80 (เกณฑท่ีกําหนดอยู
ระหวาง -1 ถึง 1) (กุลวดี โรจนไพศาลกิจ, 2554, หนา 82) และหาคาความยากงาย (difficulty) ผลการวิเคราะหได
คาความยากงายรายขอระหวาง 0.37 – 0.80  

4) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
3.3.3 การพิทักษสิทธิ์ของผูเขารวมวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางเพ่ือปองกันผลเสียและ

แกปญหา ท่ีอาจเกิดข้ึนกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยไดเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เม่ือผานการพิจารณาแลวผูวิจัย 
จึงนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนดแลว ผูวิจัยเปนผูชี้แจง โดยแจง
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ตอผูปกครองเด็ก และผูดูแลเด็กวามีนักวิจัยตองการขอขอมูลสุขภาพเพ่ือใชในการทําวิจัย ซ่ึงหาก
ผูปวยรายใดยินยอมท่ีจะเปดเผยขอมูลของตนเอง ผูวิจัยจะขอพบเพ่ือขอคํายินยอม โดยเขาไปแนะนํา
ตัวแกผูปกครองเด็ก และผูดูแลเด็กท่ีสนใจเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะจัดสถานท่ีดําเนินการ
วิจัยใหอยูในสถานท่ีท่ีเปนสวนตัว ซ่ึงเปนหองตรวจท่ีวางไมมีคนพลุกพลาน หลังจากนั้นผูวิจัยแนะนําตัว 
ชี้แจงวัตถุประสงค พรอมท้ังใหการพิทักษสิทธิ์ผูปวย โดยแจงใหรับทราบเก่ียวกับขอมูลตาง  ๆจากกลุมตัวอยาง
จะเปนความลับและนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ไมมีการระบุชื่อหรือขอมูลสวนตัว ซ่ึงกลุมตัวอยาง
จะไมเสียสิทธิ์ใดๆ ท้ังสิ้น ไมวาจะเขารวมการวิจัยครั้งนี้หรือไมและไมมีผลกระทบตอการดูแล และ
การรับการรักษาพยาบาลอันพึงไดรับท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

          

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
             

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวน

และลงรหัสในแตละขอ หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จําแนกสถิติในการวิเคราะห ดังนี้    

3.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูดูแลเด็ก นํามาวิเคราะหหาคารอยละนําเสนอในรูปตารางและ
การบรรยาย 

3.4.2 ขอมูลจากการสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอในรูปตารางและการบรรยาย 

3.4.3 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การไดรับ

ขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยใชสถิติไค-สแควร (χ2 – test)  
3.4.4 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความรูเก่ียวกับโรค

มือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก 
การรับรูประโยชนในการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
โดยเม่ือหาความสัมพันธแลว คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาอยูระหวางคาสูงสุด คือ +1.0 และ คาตํ่าสุด 
คือ -1.0 ซ่ึงสามารถมีความสัมพันธในทางบวกและทางลบ โดยแปลผลระดับความสัมพันธ (กุลวดี โรจน
ไพศาลกิจ, 2554, หนา 83) ดังนี้  

r อยูระหวาง 0.80 – 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธระดับมาก 
r อยูระหวาง 0.50 – 0.79  หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
r อยูระหวาง 0.20 – 0.49  หมายถึง มีความสัมพันธระดับนอย 
r อยูระหวาง 0.01 – 0.19  หมายถึง มีความสัมพันธระดับนอยมาก 
r = 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปรเลย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง กรณีศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเก่ียวกับโรค 
มือ เทา ปาก  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของ
การปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอน
วัยเรียนของผูปกครอง กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัด
สระแกว ผลการวิเคราะหเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะหความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 
4.3 ผลการวิเคราะหการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค 
4.4 ผลการวิเคราะหการรับรูความรุนแรงของโรค 
4.5 ผลการวิเคราะหการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 
4.6 ผลการวิเคราะหการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
4.7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
4.8 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรู
อุปสรรคของการปฏิบัติ และพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว  
 

4.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง 
  

ตาราง 1  จํานวน และรอยละ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง 
 
 

ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง 
จํานวน 

 (n = 93) 

 

รอยละ  

เพศ 

ชาย  
     หญิง 
อายุ 

20 – 30 ป 

 
20 
73 
 

41 

 
 

21.50 
78.50 

 
 
 

 

44.10 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง 
จํานวน 

 (n = 93) 

 

รอยละ  

     31 – 40 ป 
     41 – 50 ป 
     51 – 60 ป 
     61 – 70 ป   
คาเฉลี่ย = 36.40 ป  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.97 ป 
คาต่ําสุด = 20 ป คาสูงสุด = 65 ป 
อาชีพ 
      ขาราชการ 
      คาขาย 
      แมบาน 
      รับจางท่ัวไป 
      เกษตรกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
     3,000 – 7,000 บาท 
     7,001 – 11,000 บาท 
     11,001 – 15,000 บาท 
     15,001 – 20,000 บาท 
คามัธยฐาน = 9,232.26  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
3,280.65 คาต่ําสุด = 3,000  คาสูงสุด = 20,000 
สถานภาพการสมรส 
     โสด 
     คู 
     หมาย/หยา/แยก 

22 
13 
15 
 2 

 
 
 
 

 9 
16 
17 
33 
18 

 
23 
48 
17 
 5 

 
 
 

18 
53 
22 

23.70 
14.00 
16.10 
 2.20 

 
 
 

           
 9.70 
17.20 
18.30 
35.50 
19.40 

 
24.70 
51.60 
18.30 
 5.40 

 
 
 

19.30 
57.00 
23.70 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย / อนุปริญญา 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา  
การไดรับขอมูลขาวสาร 
     ไดรับ 
     ไมไดรับ 

 
27 
17 
27 
22 
 

70 
23 

 
29.00 
18.30 
29.00 
23.70 

 
75.30 
24.70 
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จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 78.50 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ 20 - 30 ป รอยละ 44.10 อายุโดยเฉลี่ยเทากับ 36.40 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.97) 
อายุต่ําสุด 20 ป อายุสูงสุด 65 ป อาชีพสวนมาก คือ รับจางท่ัวไป รอยละ 35.50 รองลงมาคือ เกษตรกรรม 
รอยละ 19.40 โดยสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,001 – 11,000 บาท รอยละ 51.60 รายไดเฉลี่ยเทากับ 
9,232.26 บาท (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3,280.65 บาท) รายไดต่ําสุดคือ 3,000 บาท รายไดสูงสุดคือ 
20,000 บาท สถานภาพสมรสสวนมาก คือ คู รอยละ 57.00 สวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา รอยละ 29.00 และสวนใหญไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ 75.30 
 

4.2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
  
ตาราง 2  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 

ของผูปกครอง (n = 93) 
      

ความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก 

จํานวน 

(รอยละ) 

ท่ีตอบถูก 
X  S.D. 

1. เชื้อโรคมือเทาปากเขาสูรางกายไดทางปากและบาดแผล 
76 

(81.7) 
0.82 0.38 

2. การอยูในสถานท่ีท่ีมีความแออัด ทําใหเด็กมีโอกาสเปนโรค
มือ เทา ปาก 

66 
(71.00) 

0.71 0.45 

3. โรคมือเทาปากสวนใหญจะพบในเด็กทารกและเด็กเล็ก
อายุต่ํากวา 5 ป 

74 
(79.60) 

0.80 0.40 

4. เชื้อไวรัสของโรคมือ เทา ปาก อาจติดมากับมือ ของเลนท่ี
เปอนน้ํามูก น้ําลาย น้ําจากตุมพองและแผล รวมท้ังอุจจาระ
ของผูปวย และการไอจาม รดกัน 

76 
(81.70) 

0.82 0.38 

5. เด็กท่ีปวยเปนโรคมือ เทา ปาก จะมีอาการเจ็บปาก ไมยอม
รับประทานอาหาร 

77 
(82.80) 

0.83 0.37 

6. เด็กท่ีปวยเปนโรคมือเทาปาก จะมีตุมพองใส ตามปาก มือ 
ลิ้น และเทา 

77 
(82.80) 

0.83 0.37 

7. การลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูบอยๆ สามารถชวย
ปองกันโรคมือเทาปากได 

86 
(92.50) 

0.92 0.26 

8. การใชสิ่งของรวมกัน เชน แกวน้ํา หลอดดูด ชอน สอม ผาเช็ดหนา
ผาเช็ดมือ และแปรงสีฟน ไมทําใหติดเชื้อโรคมือ เทา ปาก 

31 
(33.30) 

0.33 0.47 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก 

จํานวน 

(รอยละ) 

ท่ีตอบถูก 
X  S.D. 

9. การจัดการสิ่งแวดลอมภายในบานใหสะอาด สามารถชวย
ปองกันโรคมือเทาปากได 

67 
(72.00) 

0.72 0.45 

10. ความเขมขนของคลอรีนในสระวายน้ําตองไดตาม
มาตรฐานจึงจะทําลายเชื้อมือเทาปากได 

75 
(80.60) 

0.81 0.39 

11. การติดตอโรคมือ เทา ปาก จะติดตอจากคนสูคน โดย
การสัมผัสโดยตรงกับเชื้อท่ีปนเปอนในน้ํามูก เสมหะ 
น้ําลาย น้ําจากผื่นท่ีมือ หรือเทา หรืออุจจาระของผูปวย 

75 
(80.60) 

0.81 0.39 

12. หากพบวามีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในโรงเรียน
หรือศูนยเด็กเล็ก ควรปดโรงเรียนเปนเวลา 14 วัน 

48 
(51.60) 

0.52 0.50 

13. เด็กคนใดท่ีมีอาการโรคมือ เทา ปาก ตองรีบแยกออก
และใหหยุดเรียน 7–10 วัน เพ่ือปองกันไมใหแพรเชื้อไป
ยังเด็กคนอ่ืนๆ 

73 
(78.50) 

0.78 0.41 

14. หากเด็กเปนโรคมือ เทา ปาก ไมตองแปรงฟนเพราะจะ
ทําใหเด็กเจ็บปวด 

53 
(57.00) 

0.57 0.49 

15. โรคมือ เทา ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสท่ีเกิดเฉียบพลัน 
และสามารถหายไดเอง 

61 
(65.60) 

0.66 0.47 

 
จากตาราง 2  พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก โดยตอบขอ

คําถามถูกมากท่ีสุด ไดแก การลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูบอยๆ สามารถชวยปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ไดรอยละ 92.50  ( X = 0.92, S.D. = 0.26) รองลงมาไดแก เด็กท่ีปวยเปนโรคมือ เทา ปาก จะมีอาการ
เจ็บปาก ไมยอมรับประทานอาหาร /เด็กที่ปวยเปนโรคมือเทาปาก จะมีตุมพองใส ตามปาก มือ ลิ้น 
และเทา รอยละ 82.80  ( X = 0.83, S.D. = 0.37) และเชื้อโรคมือเทาปากเขาสูรางกายไดทางปาก
และบาดแผล/เชื้อไวรัสของโรคมือ เทา ปาก อาจติดมากับมือ ของเลนท่ีเปอนน้ํามูก น้ําลาย น้ําจาก
ตุมพองและแผล รวมท้ังอุจจาระของผูปวยและการไอจามรดกัน รอยละ 81.70 ( X = 0.82, S.D. = 0.38) 
ตามลําดับ และตอบขอคําถามถูกนอยท่ีสุด ไดแก การใชสิ่งของรวมกัน เชน แกวน้ํา หลอดดูด ชอน สอม 
ผาเช็ดหนาผาเช็ดมือ และแปรงสีฟน ไมทําใหติดเชื้อโรคมือ เทา ปาก รอยละ 33.30 ( X = 0.33, 
S.D. = 0.47) รองลงมาไดแก หากพบวามีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในโรงเรียนหรือศูนยเด็กเล็ก 
ควรปดโรงเรียนเปนเวลา 14 วัน/หากเด็กเปนโรคมือ เทา ปาก ไมตองแปรงฟนเพราะจะทําใหเด็ก
เจ็บปวด รอยละ 51.60 ( X = 0.52 , S.D. = 0.50) และ โรคมือ เทา ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ท่ีเกิดเฉียบพลัน และสามารถหายไดเอง รอยละ 65.60  ( X = 0.66, S.D. = 0.47) ตามลําดับ 
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ตาราง 3  จํานวน รอยละ และคาระดับความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก ของผูปกครอง 
 

ระดับความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

สูง  
ปานกลาง  
ต่ํา  

55 
37 
 1 

59.10 
39.80 
 1.10 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 12.41 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.55 คะแนน  
 

จากตาราง 3  พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก อยูใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมา ไดแก มีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 39.80 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 12.41 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.55 คะแนน 
 

4.3 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
  

ตาราง 4   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก  
 จําแนกรายขอ (n = 93) 
 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
1. โรคมือเทาปากเปนโรคท่ีสามารถปองกันได 4.06 1.01 สูง 2 
2. เด็กท่ีเคยปวยเปนโรคมือเทาปากแลวจะไมเปนซํ้าอีก 2.95 0.89 ปานกลาง 12 
3. การลางมือกอนรับประทานอาหารจะชวยปองกันโรค

มือเทาปากได 
3.75 1.04 สูง 6 

4. การลางมือเม่ือใชหองน้ําเสร็จจะชวยปองกันโรคมือ
เทาปากได 

3.62 1.12 ปานกลาง 8 

5. การลางมือดวยน้ําธรรมดาอยางเดียว หลังการใชสวม
โดยไมใชสบู มีโอกาสแพรเชื้อโรคมือเทาปากได 

2.97 1.18 ปานกลาง 11 

6. การปลอยใหเด็กถายอุจจาระลงบนพ้ืนดินโดยไมได
นําไปฝง หรือเทลงสวมทําใหแพรเชื้อโรคไปสูเด็กอ่ืนได 

3.84 0.96 สูง 5 

7. การไวเล็บยาวมีโอกาสนําเชื้อโรคมือเทาปากเขาสู
รางกายได 

4.12 1.06 สูง 1 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
8. ผาปูท่ีนอนของเด็กหรือถุงนอนหากไมทําความสะอาด

ทําใหมีโอกาสติดเชื้อโรคมือเทาปากได 
3.53 0.95 ปานกลาง 9 

9. หากภายในบานมีความสกปรก หรืออากาศไมถายเท 

ทําใหมีโอกาสไดรับเชื้อโรคมือเทาปากได 
3.33 1.18 ปานกลาง 10 

10. การใหเด็กนอนในท่ีนอนไมสะอาด มีโอกาสปวยเปน
โรคมือเทาปากไดงาย 

3.68 0.74 สูง 7 

11. การใชของใชปะปนกัน เชน แกวน้ํา ชอนอาหาร หลอดดูด 
ฯลฯ อาจทําใหติดโรคมือ เทา ปากได 

3.98 0.96 สูง 4 

12. การใชของเลนรวมกับเด็กท่ีปวยเปนโรคมือ เทา ปาก 
สามารถติดเชื้อโรคมือเทาปากได 

3.99 0.98 สูง 3 

 
จากตาราง  4   พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 

เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับสูง ลําดับท่ี 1 ไดแก การไวเล็บยาว
มีโอกาสนําเชื้อโรคมือเทาปากเขาสูรางกายได ( X = 4.12, S.D. = 1.06) รองลงมาไดแก โรคมือ เทา ปาก 
เปนโรคท่ีสามารถปองกันได ( X = 4.06, S.D. = 1.01) และการใชของเลนรวมกับเด็กท่ีปวยเปนโรค
มือ เทา ปาก สามารถติดเชื้อโรคมือเทาปากได ( X = 3.99, S.D. = 0.98) ตามลําดับ 
 
ตาราง 5  จํานวน รอยละ และคาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก ของผูปกครอง  

 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

สูง  
ปานกลาง 
ต่ํา 

55 
25 
13 

59.10 
26.90 
14.00 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.73 
 

จากตาราง 5  พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 26.90 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73 
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4.4 การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก 
  
ตาราง 6  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก  จําแนกรายขอ 

(n = 93) 
 

การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
1. เด็กทารก และเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ท่ีปวยเปนโรคมือ เทา ปาก 

เสียชีวิตไดงายกวาผูใหญ 
3.65 1.13 ปานกลาง 8 

2. เด็กท่ีปวยเปนโรคมือเทาปาก ทาใหเปนโรคขาดสารอาหารได 2.96 1.08 ปานกลาง 11 
3. เด็กท่ีปวยเปนโรคมือเทาปาก ทําใหรางกายออนแอเกิดโรค

แทรกซอนไดงาย 
3.77 1.05 สูง 6 

4. โรคมือเทาปากท่ีเกิดในฤดูฝน จะมีอาการรุนแรงมากกวา
ในฤดูอ่ืนๆ 

3.86 1.14 สูง 5 

5. โรคมือเทาปากเปนโรคท่ีไมนากังวลเลยใครๆ ก็เปนได 2.41 1.18 ปานกลาง 12 
6. เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก หากมีภาวะแทรกซอนอาจ

ทําใหเด็กเสียชีวิตได 
4.02 0.74 สูง 1 

7. เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากผูปกครองตองเสียเวลา
หยุดงานเพ่ือมาดูแล 

3.97 0.77 สูง 2 

8. โรคมือเทาปากเปนแลวตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
และเสียเวลา 

3.01 1.20 ปานกลาง 10 

9. หากพบเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากในโรงเรียน หรือ
ศูนยเด็กเล็กจะตองปดเรียน 

3.95 1.51 สูง 3 

10. เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก ผูปกครองจะมีความเครียด 
วิตกกังวล กลัวอาการจะรุนแรง 

3.75 1.19 สูง 7 

11. เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก จะมีผลกระทบตอพัฒนาการ
และสุขภาพโดยรวมของเด็ก 

3.42 1.27 ปานกลาง 9 

12. เด็กท่ีปวยเปนโรคมือเทาปากอาจเสียชีวิตไดถาเกิด
ภาวะแทรกซอน 

3.87 1.24 สูง 4 

 
จากตาราง  6   พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก เม่ือพิจารณา

รายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับสูง ลําดับท่ี 1 ไดแก เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือ
เทา ปาก หากมีภาวะแทรกซอน อาจทําใหเด็กเสียชีวิตได ( X = 4.02, S.D. = 0.74) รองลงมาไดแก 
เม่ือเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากผูปกครองตองเสียเวลาหยุดงานเพ่ือมาดูแล ( X = 3.97, S.D. = 0.77) 
และหากพบเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากในโรงเรียน หรือศูนยเด็กเล็กจะตองปดเรียน ( X = 3.95, S.D. 
= 1.51) ตามลําดับ 
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ตาราง 7   จํานวน รอยละ และคาระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก ของผูปกครอง 
 

ระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

สูง  
ปานกลาง 
ต่ํา 

47 
28 
18 

50.50 
30.10 
19.40 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.78  
 

จากตาราง 7 พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก 
อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 30.10 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 
 

4.5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ
  
ตาราง 8  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ จําแนกรายขอ 

(n = 93) 
 

การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
1. ทานสามารถลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดทุกครั้งกอน

ปอนอาหารใหเด็ก 
3.82 1.28 สูง 1 

2. ทานสามารถฝกใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร 
และกอนหยิบจับอาหาร 

3.68 1.59 สูง 7 

3. ทานสามารถทําความสะอาดบาน และจัดบานใหเปนระเบียบ
เพ่ือปองกันการเปนแหลงแพรเชื้อโรคมือเทาปาก 

3.80 1.25 สูง 2 

4. ทาสามารถหลีกเลี่ยงการนําเด็กเล็กไปในท่ีชุมชนสาธารณะ
ท่ีมีคนอยูเปนจํานวนมาก 

3.49 1.49 ปานกลาง 10 

5. ทานสามารถลางมือดวยน้ํากับสบู หลังจากทําความสะอาด
ใหกับเด็กท่ีถายอุจจาระ 

3.66 1.35 ปานกลาง 8 

6. ทานสามารถรักษาพยาบาลอาการเบื้องตนไดเม่ือเด็กมี
อาการปวยดวยโรคมือเทาปาก  

3.65 1.07 ปานกลาง 9 

7. ทานสามารถทําความสะอาดภาชนะใสอาหาร ของเลน 
ผาปูท่ีนอนเปนประจําเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคมือ เทา ปาก 

3.77 1.22 สูง 4 
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ตาราง 8   (ตอ) 
 

การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
8. ทานสามารถทําความสะอาดหองพักในบริเวณบานให

สะอาด เปดประต ูหนาตางใหแสงแดดสองไดท่ัวถึง 
3.74 1.21 สูง 6 

9. ทานสามารถลางผัก และผลไมทุกครั้งกอนใหเด็กรับประทาน 3.78 1.23 สูง 3 
10. ทานสามารถฝกใหเด็กลางมือดวยสบู หลังจากเลนหรือ

เขาหองน้ํา  
3.77 1.22 สูง 4 

11. ทานสามารถดูแลเด็กและใหการรักษาพยาบาลตามท่ี
แพทยแนะนําได  

3.76 1.20 สูง 5 

 
จากตาราง  8  เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับสูง 

ลําดับท่ี 1 ไดแก ทานสามารถลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดทุกครั้งกอนปอนอาหารใหเด็ก ( X = 3.82, 
S.D. = 1.28) รองลงมาคือ ทานสามารถทําความสะอาดบาน และจัดบานใหเปนระเบียบเพ่ือปองกันการ
เปนแหลงแพรเชื้อโรคมือเทาปาก ( X = 3.80, S.D. = 1.25) และทานสามารถลางผัก และผลไมทุกครั้ง
กอนใหเด็กรับประทาน ( X = 3.78, S.D. = 1.23) ตามลําดับ 
 
ตาราง 9  จํานวน รอยละ และคาระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติของผูปกครอง 

 

ระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

สูง  
ปานกลาง 
ต่ํา 

48 
33 
12 

51.60 
35.50 
12.60 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 2.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71 
 

จากตาราง 9 พบวา ผูปกครองของเด็กสวนใหญ มีระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติอยู
ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 35.50 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.71 
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4.6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
  
ตาราง 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ จําแนกรายขอ 

(n = 93)  
 

การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
1. ทานสามารถลางานเพ่ือมาดูแลเด็กที่ปวยเปนโรค

มือ เทา ปาก ได  
3.62 1.12 ปานกลาง 5 

2. ทานสามารถรับภาระคาใชจายในการรักษาเม่ือเด็กปวย
เปนโรคมือ เทา ปากได 

3.46 1.09 ปานกลาง 8 

3. ทานสามารถรักษาอาการปวยเบื้องตน เม่ือเด็กปวยเปนโรค
มือ เทา ปากได 

3.59 1.11 ปานกลาง 6 

4. ทานสามารถดูแลเด็กท่ีปวยเปนโรคมือ เทา ปากได 3.53 0.81 ปานกลาง 7 
5. ทานสามารถปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนยเด็กเล็ก

เพ่ือปองกันการเกิดโรคมือ เทา ปากได 
3.53 0.83 ปานกลาง 7 

6. ทานสามารถรักษาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใชท่ีนอนของ
เด็กเพ่ือปองกันการแพรเชื้อโรคมือ เทา ปากได 

3.75 1.12 สูง 3 

7. ทานเห็นวาโรคมือ เทา ปาก สามารถปองกันได 3.84 0.63 สูง 1 
8. ทานเห็นวาโรคมือ เทา ปาก เปนโรคท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ

ท้ังตอตัวของทานเองและบุตรหลาน 
3.63 0.95 ปานกลาง 4 

9. ทานเห็นวาการรักษาความสะอาดเปนสิ่งจําเปนในการปองกัน
การแพรกระจายของโรคมือ เทา ปาก 

3.80 1.14 สูง 2 

10. ทานเห็นวาโรคมือ เทา ปาก เปนโรคท่ีรุนแรงถึงข้ัน
เสียชีวิตได 

3.59 0.80 ปานกลาง 6 

 
 จากตาราง  10  เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับสูง 
ลําดับท่ี 1 ไดแก ทานเห็นวาโรคมือเทาปากสามารถปองกันได ( X = 3.84, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ 
ทานเห็นวาการรักษาความสะอาดเปนสิ่งจําเปนในการปองกันการแพรกระจายของโรคมือเทาปาก 
( X = 3.80, S.D. = 1.14) และทานสามารถรักษาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช ท่ีนอนของเด็กเพ่ือ
ปองกันการแพรเชื้อโรคมือเทาปากได ( X = 3.75, S.D. = 1.12) ตามลําดับ 
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ตาราง 11  จํานวน รอยละ และคาระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏบิัตขิองผูปกครอง 
 

ระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

สูง  
ปานกลาง 
ต่ํา 

56 
23 
14 

60.20 
24.70 
15.10 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.74  
 

จากตาราง 11 พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 60.20 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 24.70 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 
 

4.7 พฤตกิรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
  
ตาราง 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก จําแนกรายขอ  

(n = 93)  
 

พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
1. กอนทําอาหารใหเด็กรับประทาน ทานลางมือใหสะอาด 

ดวยสบูกับน้ําสะอาด 
3.62 1.47 ปานกลาง 5 

2. ทานใหเด็กลางมือหลังจากเลน หรือหลังใชหองน้ํา 3.32 1.39 ปานกลาง 7 
3. ทานทําความสะอาดของเลนภาชนะใสอาหารและถุงนอนของเด็ก 3.33 1.23 ปานกลาง 6 
4. เม่ือสงสัยวาเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก ทานหาซ้ือยามา

ใหเด็กรับประทานทันที 
2.65 1.01 ปานกลาง 13 

5. เม่ือสงสัยวาเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก ทานใหเด็กหยุด
เรียนทันที 

3.04 1.35 ปานกลาง 9 

6. ทานจัดหาสบูในหองน้ํา สาหรับลางมือใหสะอาดหลังจาก
เขาหองน้ํา 

2.94 1.33 ปานกลาง 10 

7. ทานใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร 2.74 1.26 ปานกลาง 12 
8. ทานใหเด็กลางมือหลังรับประทานอาหาร 3.17 1.42 ปานกลาง 8 
9. ทานลางมือดวยสบูกอนปอนหรือหยิบอาหารใหเด็ก 2.88 1.40 ปานกลาง 11 
10. ทานทําความสะอาดบาน และจัดบานใหเปนระเบียบ 3.77 1.07 ด ี 4 
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ตาราง 12   (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก X  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 
11. ทานลางผัก และผลไมกอนใหเด็กรับประทานอาหาร 3.88 1.22 ด ี 2 
12. ทานลางมือดวยน้ํากับสบูหลังมือสัมผัสสิ่งของหรือ

ระหวางทํากิจกรรม 
3.86 1.29 ดี 3 

13. ทานตัดเล็บมือของเด็กใหสั้น 4.42 0.56 ด ี 1 

 

จากตาราง  12  เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับสูง 
ลําดับท่ี 1 ไดแก ทานตัดเล็บมือของเด็กใหสั้น ( X = 4.42, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ทานลางผัก และ
ผลไมกอนใหเด็กรับประทานอาหาร ( X = 3.88, S.D. = 1.22) และทานลางมือดวยน้ํากับสบูหลังมือ
สัมผัสสิ่งของหรือระหวางทํากิจกรรม ( X = 3.68, S.D. = 1.29) ตามลําดับ 
 
ตาราง 13  จํานวน รอยละ และคาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของผูปกครอง 

 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
จํานวน 

(n = 93) 
รอยละ 

ไมดี 
ปานกลาง 
ด ี

24 
26 
43 

25.80 
28.00 
46.20 

รวม 93 100.00 

คาเฉลี่ย ( X ) = 3.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.86  
 

จากตาราง 13 พบวา ผูปกครองสวนใหญ มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 46.20 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอยละ 28.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86 
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4.8 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
การรับรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก และพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน 
ของผูปกครอง  
  
ตาราง 14  ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โรคมือเทาปากกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 
 

 
ปจจัย 

พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง  

 

χ2 
 

 
 

df 

 
 

p-value ระดับไมดี 
(จํานวน) 

ระดับปาน
กลาง 

(จํานวน) 

ระดับดี 
(จํานวน) 

สถานภาพสมรส    6.281 4 0.179 
     โสด 6 2 10    

     คู 11 20 22    
     หมาย/หยา/แยก 7 4 11    
ระดับการศึกษา    3.782 6 0.706 
     ประถมศึกษา 6 6 15    
     มัธยมศึกษาตน 3 6 8    
     มัธยมปลาย/อนุปริญญา 10 7 10    
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 5 7 10    
การไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 

   
.056 2 0.972 

     ไดรับ 18 20 32    
     ไมไดรับ 6 6 11    

 

ตาราง 14 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก
กอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
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ตาราง 15  สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความรูเกี่ยวกับโรค การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ             
การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน
ของผูปกครอง 

 

ปจจัย 
สัมประสิทธิ์

ความสัมพันธ (r) 
p-value ระดับความสัมพันธ 

คุณลักษณะสวนบุคคล    
    อาย ุ .015 .887 ไมสัมพันธ 
    รายไดเฉลี่ยตอเดือน .003 .977 ไมสัมพันธ 
ความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก .484    .000*** นอย 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค .322   .002** นอย 
การรับรูความรุนแรงของโรค .260  .012* นอย 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ .157 .133 ไมสัมพันธ 
การรับรูอุปสรรคของการปฏบิัต ิ .136 .194 ไมสัมพันธ 

*    P-value < 0.05 

**  P-value < 0.01 

*** P-value < 0.001 
 

จากตาราง  15  พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองดานความรูเกี่ยวกับโรค
มือ เทา ปาก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง
เชิงบวกในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .484, P = .000) 

ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองเชิงบวกในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .322, 
P = .002) ดานการรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองเชิงบวกในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .260, 
P = .012) ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก
กอนวัยเรียน ของผูปกครอง และศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเก่ียวกับโรค มือ เทา ปาก 
และการรับรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของ
ผูปกครอง กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 93 คน 
ท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ระหวาง
วันท่ี 1–30 กันยายน 2557 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรค มือ 
เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง โดยขอมูลในแบบสัมภาษณแบงออกเปน 7 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และการไดรับขอมูลขาวสาร สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก จํานวน 15 ขอ สวนที่ 3 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก จํานวน 12 ขอ สวนท่ี 4 การรับรูความรุนแรงของโรค
มือ เทา ปาก จํานวน 12 ขอ สวนที่ 5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ จํานวน 11 ขอ สวนที่ 6 
การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ จํานวน 10 ขอ และสวนท่ี 7 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
จํานวน 13 ขอ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
5 คน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (index of item objective concurrence: IOC) โดยคา 
IOC ของแบบสัมภาษณพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูดูแลเด็ก 
เทากับ 0.90 เม่ือนําเครื่องมือการวิจัยชุดท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมผูปกครอง
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขา อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว จํานวน 30 คน นําแบบสัมภาษณ
ท่ีทดลองใช แลวไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสัมภาษณท้ังฉบับ เทากับ 0.86 แลวนําไปใช
เก็บกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1–30 กันยายน 2557 จํานวน 93 คน 
ผูวิจัยไดนําแบบสมัภาษณท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน มาวิเคราะหโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร   

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ใชในการหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 
(mean) คาสูงสุด (maximum) และคาต่ําสุด (minimum)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เพื่ออธิบายปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรค มือ เทา ปาก และการไดรับรู 
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กวัยกอนเรียนของผูดูแลเด็ก และสถิติเชิงพรรณนาใช
สถิติ ไค-สแควร (chi-square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพ่ือการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเก่ียวกับ
โรคมือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ
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การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กวัยกอนเรียนของ
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

5.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  
ผูดูแลเด็กสวนมาก เปนเพศหญิง รอยละ 78.50 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 20-30 ป รอยละ 

44.10 อายุโดยเฉลี่ยเทากับ 36.40 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.97) อายุตํ่าสุด 20 ป อายุสูงสุด 
65 ป อาชีพสวนมาก คือ รับจางท่ัวไป รอยละ 35.50 รองลงมาคือ เกษตรกรรม รอยละ 19.40 
โดยสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,001–11,000 บาท รอยละ 51.60 รายไดเฉลี่ยเทากับ 9,232.26 บาท 
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3,280.65 บาท) รายไดต่ําสุดคือ 3,000 บาท รายไดสูงสุดคือ 20,000 บาท 
สถานภาพสมรสสวนมาก คือ คู รอยละ 57.00 สวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา รอยละ 29.00 และสวนใหญไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ 75.30 

5.1.2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก  
ผูดูแลเด็กสวนมาก มีระดับความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 59.10 

รองลงมา ไดแก มีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 39.80 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.41 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.55 คะแนน 

5.1.3 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
ผูดูแลเด็กสวนใหญ มีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับสูง 

คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 26.90 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73 

5.1.4 การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก 
ผูดูแลเด็กสวนมาก มีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก อยู ในระดับสูง  

คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 30.10 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78  

5.1.5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ
ผูปกครองของเด็กสวนใหญ มีระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ อยู ในระดับสูง  

คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 35.50 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.39 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.71 

5.1.6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
ผูดูแลเด็กสวนใหญ มีระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 

60.20 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 24.70 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.74 
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5.1.7 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ผูดูแลเด็กสวนมาก มีระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 

46.20 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอยละ 28.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.86  

5.1.8 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ
การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของ
ผูดูแลเด็ก จากการศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน 
ของผูปกครอง ใชสถิติไค-สแควร (chi-square) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ 
เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง    

ในสวนของอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และการรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) พบวา  

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในเชิงบวกในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในเชิงบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในเชิงบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ และการรับรูประโยชนของการปฏิบัติไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

 

5.2 อภิปรายผล 
  

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการการปองกันโรคมือ เทา ปากในเด็กวัยกอนเรียนของผูปกครอง 
กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก บานทุงพระ ตําบลทาเกษม  อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว สามารถอภิปรายผล 
ไดดังนี้  

5.2.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  
เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของ

ผูปกครอง 
ผลการศึกษา พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจ
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เนื่องมาจากในผลการศึกษาท่ีพบวาผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 78.50 ทําใหเพศ
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

อายมีุความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน
ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ในปจจุบันท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหบุคคลมีความสามารถในการเขาถึงขอมูล ความรู
เก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ท่ีไมแตกตางกันทําใหคนทุกกลุมอายุมีความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก
ท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติได 

อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของ
ผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว อาจเนื่องจากผล
การศึกษาท่ีพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 91.30 ประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม แมบาน 
และคาขาย ทําใหตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ ไมมีเวลาดูแลบุตร หลาน ทําใหไมสามารถ
ดูแลบุตร หลานไดอยางเต็มท่ีและเหมาะสม 

รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน
ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว อาจเนื่องจากผล
การศึกษาท่ีพบวา ผูปกครองสวนใหญ รอยละ 76.30 มีรายไดเพียง 3,000–11,000 บาทตอเดือน 
รายไดท่ีไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของผูปกครอง จะสงผลตอความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของเด็กดวย  

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก
กอนวัยเรียนของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ 
เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากถึงแมผูปกครองจะมีสถานภาพสมรสอยางไรก็ตาม แตถามีความชางสังเกต สนใจใน 
ตัวบุตรหลาน รูจักรักษาความสะอาดบานเรือน สิ่งของเครื่องใชของเด็กใหสะอาด ดูแลสุขวิทยาสวน
บุคคลของเด็กใหดี ก็จะสามารถดูแลบุตรหลานใหปราศจากโรคมือ เทา ปากได  

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน 
ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา ระดบัการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว อาจเนื่องจาก
ผลการวิจัยท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงอนุปริญญา ถึงรอยละ 
76.30 ซ่ึงถาผูปกครองมีระดับการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหผูปกครอง มีความตระหนักรูถึงความสําคัญ 
ในการปองกันโรคมือ เทา ปากท่ีถูกตอง  และดูแลเด็กในความปกครอง ไมใหปวยเปนโรคมือ เทา ปาก 
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การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก
กอนวัยเรียนของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา การไดรับขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไวท้ังนี้
อาจเนื่องจากในปจจุบันถึงแมผูปกครองจะไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรื่องโรคมือ เทา ปาก แตการท่ี
จะตองทํางานนอกบาน เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหไมมีเวลาในการดูแลบุตร หลานไมใหเปนโรคมือ 
เทา ปากได 

5.2.2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย
ท่ีตั้ง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอุดมลักษณ เพียรสุขเวช และพรรณี บัญชรหัถกิจ (2555) โดยไดศึกษา
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปองกันโรคมือ เทา ปาก โดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางไดแก ผูดูแลเด็ก และผูปกครองเด็กจํานวน 35 ราย พบวา คะแนนเฉลี่ย
ในเรื่องความรูโรคมือ เทา ปาก มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิวารีย พิมพประเสริฐ (2552) 
ที่ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของมารดาเด็ก 
กรณีศึกษาศูนยเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ีตําบลประชาสุขสันต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และ
การศึกษาของ สมพงษ ภูผิวฟา (2557) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ท่ีพบวา ระดับความรูเก่ียวกับ 
โรคมือ เทา ปาก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ท้ังนี้เนื่องจาก ความรู 
(knowledge) เปนการรับรูเบื้องตนซ่ึงบุคคล สวนมากจะไดรับผานประสบการณ โดยการเรียนรูจาก
การตอบสนองตอสิ่งเรา (stimulation response = S - R) แลวจัดระบบเปนโครงสรางของความรู 
ที่ผสมผสานระหวาง ความจํากับสภาพจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรู จึงเปนความจําที่เลือกสรร
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง เปนกระบวนการภายในท่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ของมนุษยได  

5.2.3 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย 
ท่ีตั้งไว ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ 
เทา ปาก ระดับต่ําเพียง รอยละ 14.00 และสอดคลองกับการศึกษาของพัชราภรณ บดีรัฐ (2558) 
เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปากของผูปกครองและผูดูแลเด็ก ในศูนยเด็กเล็ก 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดนครสวรรค ท่ีพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ของผูปกครอง ผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็ก อําเภอลานกระบือ 
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จังหวัดกําแพงเพชร และสอดคลองกับทฤษฎี ความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) เนื่องจาก
เมื่อผูปกครองและผูดูแลเด็กไดรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแลว จะทําใหเกิดความตระหนัก 
ในการปองกันไมใหเด็กในความปกครองปวยเปนโรค รวมถึงมีวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เนื่องจาก
ทราบอันตรายของการเกิดโรค 

5.2.4 การรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา การรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว
ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก ระดับต่ํา
เพียงรอยละ 19.40 และสอดคลองกับการศึกษาของ ชญานันท ใจดี (2555) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผูดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก ท่ีพบวา 
การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคของผูดูแลเด็กในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก และสอดคลองกับทฤษฎี ความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) ซ่ึงเชื่อวาการรับรู
ของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรมสุขภาพ โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ดวยความเชื่อวาจะทําใหมี
สุขภาพดี  

5.2.5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานของ
การวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากศักดิ์ สุนทรเสณี (2551) กลาวถึงการรับรูท่ีเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคล ดังนั้น การรับรูจึงสัมพันธกับการปฏิบัติ เม่ือผูดูแลเด็กมีการรับรูท่ีดีจะสงผลใหเกิด การปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคมือ เทา ปากท่ีถูกตอง เพราะวาการรับรูเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิด
และเปนท่ีมาของการปฏิบัติ ดังนั้นการรับรูจะมีบทบาทในการชวยเหลือใหบุคคลปรับปรุงตนเองและ
ชวยเหลือใหบุคคลเขาใจสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรา การปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคมือ เทา ปาก 
ที่ถูกตองจะตองมีการรับรูที่ดีเพื่อจะทาใหเกิดการยอมรับเพื่อใหเกิดการปฏิบัติเพื่อหลีกเหลี่ยง
การติดเชื้อของโรคมือ เทา ปาก โดยเฉพาะกับผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กและผูปกครองเด็กใหเขาใจ
แนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมระบาดวิทยาของโรคมือ เทา ปากตอไป ดังนั้น การพัฒนา
ดานแนวคิดดานสุขภาพใหกับบุคคลโดยเริ่ม จากการพัฒนาดานความรู การรับรู และดานการปฏิบัติ 
นําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตองท่ีปรารถนาและเหมาะสม และนําไปใชในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให เหมาะสมตอไป 

5.2.6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง 

ผลการศึกษา พบวา การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานของ
การวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องจากถึงแมผูปกครองจะสวนใหญจะมีระดับการรับรูอุปสรรคของ
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การปฏิบัติอยูในระดับดี แตก็ยังมีพฤติกรรมการปองกันโรคในระดับปานกลาง และไมดีถึง รอยละ 
53.80 จึงทําใหไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

5.2.7 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปากในเด็กวัยกอนเรียนของผูปกครอง 
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็ก

กอนวัยเรียนโดยรวมอยูในเกณฑดี รอยละ 46.20 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.35 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.86 ซ่ึงสอดคลองกับสิวารีย พิมพประเสริฐ (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคมือเทาปาก ของมารดาเด็ก กรณีศึกษาศูนยเด็กเล็ก ตําบลประชาสุขสันต 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร พบวา กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมโรคมือ เทา ปาก พบวา
อยูในระดับสูง รอยละ 68.7 ท้ังนี้เนื่องจาก Coachman (1988; อางถึงใน พัชราภรณ บดีรัฐ, 2558) 
ไดกลาววา พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คุณสมบัติตางๆ ของบุคคล อาทิเชน ความเชื่อ ความคาดหวัง 
แรงจูงใจ คานิยม การรับรู และองคความรูอ่ืนๆ ซ่ึงหมายความรวมถึงลักษณะบุคลิกภาพ ความรูสึก 
และอารมณลักษณะอุปนิสัย และรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏเดนชัด การกระทําและลักษณะนิสัย 
ซ่ึงเก่ียวของสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพ และปองกันสุขภาพ และศักดิ์ สุนทรเสณี 
(2551) ไดกลาวถึง ทัศนคติ ท่ีเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงทัศนคติสูงจึงสงผลใหการปฏิบัติ
ตัวสูงดวย  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กวัยกอนเรียนของผูดูแลเด็ก 
กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะทางการสงเสริมผูดูแลเด็ก ในการปฏิบัติตนเองเพ่ือปองกันโรคมือเทาปากของเด็กวัยกอน
เรียน ซ่ึงจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคติดตอในชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังตอไปนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1) จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางยังมีการรับรูความรุนแรงของโรคอยูในระดับ

ต่ําถึงรอยละ 19.40 ดังนั้นผูปกครองควรไดรับการสงเสริมใหมีการรับรูดานความรุนแรงของโรค 
เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน และสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติในการปองกันโรคมือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียนไดอยางถูกตอง   

2) จากผลการศึกษาพบวาผูปกครองมีความรูเก่ียวกับเรื่องของการใชสิ่งของรวมกัน
จะทําใหติดโรคมือ เทา ปากได ต่ําเพียงรอยละ 33.30 ควรมีการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับสุขวิทยา
สวนบุคคลของเด็กใหมากข้ึน 

3) จากผลการศึกษาพบวาผูปกครองรูวาถาเกิดการระบาดของโรคมือ เทา ปาก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรปดศูนยเปนเวลา 14 วัน เพียงรอยละ 51.60 ดังนั้นควรมีการใหความรู
ท้ังในกลุมผูปกครอง และผูดูแลเด็กในกรณีเกิดการระบาดของโรคควรมีการปดศูนยเด็กเล็กเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของโรคตอไป 
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5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1) ควรมีการทําการวิจัยในประเด็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันโรค 

ท้ังในรูปแบบของพ้ืนท่ีเฉพาะ เขตเมือง เขตชนบท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาเกษม อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว 

2) ควรมีการศึกษาการประยุกตใชกระบวนการศูนยเด็กเล็กคุณภาพในการดําเนินงาน
ปองกันโรคมือ เทา ปาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอครูและผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในตําบลทาเกษม 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๘                        บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
              อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  รองศาสตราจารยปาริชาติ นิพพานนท 

 สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ 

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๘                        บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
              อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  คุณจําเนียร วงษศรีแกว 

 สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ 

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๘                        บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
              อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  คุณอรพิน ภัทรกรสกุล 

 สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ 

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๘                        บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
              อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  คุณสุธี วรรณา 

 สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ 

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๘                        บัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
              อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  คุณจําเนียร สุวรรณชาติ 

 สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ 

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๒๖๘                   บัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ  

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง

กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” 

   ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว”  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน 

เปนหนวยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

  

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๒๘๗                   บัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางทุงพระ 

ดวยนางดารา สัตยาชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําภาคนิพนธ  

เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครองกรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บ

ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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แบบสอบถาม 
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เรื่องพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง กรณีศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการปองกันโรค มือ 
เทา ปาก ในเด็กกอนวัยเรียน ของผูปกครอง กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงพระ ตําบลทาเกษม 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว” แบบสอบถามแบงออกเปน 7 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก จํานวน 15 ขอ 
สวนท่ี 3 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก จํานวน 12 ขอ 
สวนท่ี 4 การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปากจํานวน 12 ขอ 
สวนท่ี 5 การรับรูประโยชนในการปองกันโรคมือ เทา ปาก จํานวน 11 ขอ 
สวนท่ี 6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติการปองกันโรคมือ เทา ปาก จํานวน 10 ขอ 
สวนท่ี 7 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก จํานวน 13 ขอ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือภาคนิพนธของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร การตอบ
แบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆตอตัวผูตอบ และจะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น จึงขอใหทานตอบ
ตามความเปนจริงและตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยไมตองระบุชื่อ-นามสกุล คําตอบของ
ทานถือเปนความลับและถือเปนเอกสารทางวิชาการท่ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาหาแนวทางใน
การสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคมือเทาปากตอไปโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอเพราะถาตอบไม
ครบทุกขอ ผูวิจัยไมสามารถนําคําตอบมาประมวลผลได  

ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

นางดารา สัตยาชัย 
นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการสุขภาพ  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง โปรดตอบดวยตนเองและตอบทุกขอ เขียนเครื่องหมายถูก () ลงใน  หนาขอความท่ี 
ตรงกับความเปนจริงของทานและเติมคาลงในชองวาง  
 

ขอ          ขอความ สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง     Sex  

2. อาย ุของผูปกครอง............................. ป (อายุเต็มนับถึงวนัตอบแบบสอบถาม)  Age  

3. อาชีพ          Occ  
1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2. คาขาย   3. แมบาน 
4. รับจางทั่วไป   5. เกษตรกรรม/ทําไร/ทําสวน 
6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ.......................................... 

4. รายไดตอเดือน................................................บาท      Income  

5. สถานภาพสมรส 
1. โสด    2. สมรส    3. หมาย     Status  
4. หยา    5. แยก 

6. ระดับการศึกษา                Edu  
1. ไมไดเรียน แตอานออกเขียนได 2. ประถมศึกษา  
3. มัธยมศึกษา    4. ปวช. 
5. ปวส./อนุปริญญา   6. ปริญญาตรี  
7. สูงกวาปริญญาตรี 

7. ทานเคยไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองโรคมือ เทา ปาก หรือไม 
 1. เคย    2. ไมเคย 

8. ถาเคยทานไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองโรคมือเทาปากจากแหลงใด 
 1. หนังสือ 
 2. โปสเตอร แผนพบั 
 3. เจาหนาที่สาธารณสุข 
 4. อาสาสมัครสาธารณสุข 
 5. โทรทัศน วิทย ุ
 6. อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
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สวนท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย ( ) ลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
คําตอบ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

ใช ไมใช 

1 เชื้อโรคมือเทาปากเขาสูรางกายไดทางปาก   K1  
2 การอยูในสถานที่ที่มีความแออัด ทําใหเด็กมีโอกาสเปนโรคมือเทา ปาก   K2  
3 โรคมือเทาปากสวนใหญจะพบในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ป   K3  
4 เชื้อไวรัสของโรคมือ เทา ปาก อาจติดมากับมือ ของเลนที่เปอนน้ํามูก น้ําลาย 

น้ําจากตุมพองและแผล รวมทั้งอุจาระของผูปวย และการไอจาม รดกัน 
  K4  

5 เด็กที่ปวยเปนโรคมือ เทา ปาก จะมีอาการเจ็บปาก ไมยอมรับประทานอาหาร   K5  
6 เด็กที่ปวยเปนโรคมือเทาปาก จะมีตุมพองใส ตามปาก มือ ลิ้น และเทา   K6  
7 การลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูบอยๆ สามารถชวยปองกันโรคมือเทาปากได   K7  
8 การใชสิ่งของรวมกัน เชน แกวน้ํา หลอดดูด ชอน สอม ผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ 

และแปรงสีฟน ไมทําใหติดเชื้อโรคมือ เทา ปาก* 
  K8  

9 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในบานใหสะอาด สามารถชวยปองกันโรคมือเทาปากได   K9  
10 น้ําในสระวายน้ําตองไดตามมาตรฐานควรมีความเขมขนของคลอรีนอยางนอย 1 

มิลลิกรัม/ลิตรจึงจะทําลายเชื้อมือเทาปากได 
  K10  

11 การติดตอโรคมือ เทา ปาก จะติดตอจากคนสูคน โดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่
ปนเปอนในน้ํามูก เสมหะ น้ําลาย น้ําจากผื่นที่มือ หรือเทา หรืออุจจาระของ
ผูปวย 

  K11  

12 หากพบวามีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในโรงเรียนหรือศูนยเด็กเล็ก ควร
ปดโรงเรียนเปนเวลา 14 วัน* 

  K12  

13 เด็กคนใดที่มีอาการโรคมือ เทา ปาก ตองรีบแยกออกและใหหยุดเรียน 7 – 10 
วัน เพื่อปองกันไมใหแพรเชื้อไปยังเด็กคนอ่ืน ๆ 

  K13  

14 หากเด็กเปนโรคมือ เทา ปาก ไมตองแปรงฟนเพราะจะทําใหเด็กเจ็บปวด*   K14  
15 โรคมือ เทา ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เกิดเฉียบพลัน และสามารถหายไดเอง   K15  
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สวนท่ี 3 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมือ เทา ปาก 
คําช้ีแจง ขอความดังกลาวเปนขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมือ เทา ปาก แลวทําเครื่องหมายถูก () ใหตรงชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้น 
ไมแนใจ หมายถึง ทานรูสึกไมแนใจตอขอความนั้น 
ไมเห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยตอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่งตอความนั้น 

 

 
ขอ 

 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค 

 
 
 

 

ความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

 

ไม
แนใจ 

 

ไม 
เห็นดวย 

 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

1 โรคมือเทาปากเปนโรคที่สามารถปองกันได      R1  
2 เด็กที่เคยปวยเปนโรคมือเทาปากแลวจะไม

เปนซ้ําอีก 
     R2  

3 การลางมือกอนรับประทานอาหารจะชวย
ปองกันโรคมือเทาปากได 

     R3  

4 การลางมือเมื่อใชหองน้ําเสร็จจะชวยปองกัน
โรคมือเทาปากได 

     R4  

5 การลางมือดวยน้ําธรรมดาอยางเดียว หลัง
การใชสวมโดยไมใชสบู มีโอกาสแพรเชื้อโรค
มือเทาปากได 

     R5  

6 การปลอยใหเด็กถายอุจจาระลงบนพื้นดิน 
โดยไมไดนําไปฝง หรือเทลงสวมทําใหแพร
เชื้อโรคไปสูเด็กอ่ืนได 

     R6  

7 การไวเล็บยาวมีโอกาสนําเชื้อโรคมือเทาปาก
เขาสูรางกายได 

     R7  

8 ผาปูที่นอนของเด็กหรือถุงนอนหากไมทํา
ความสะอาดทําใหมีโอกาสติดเชื้อโรคมือเทา
ปากได 

     R8  

9 หากภายในบานมีความสกปรก หรืออากาศ
ไมถายเท ทําใหมีโอกาสไดรับเชื้อโรคมือเทา
ปากได 

     R9  

10 การใหเด็กนอนในที่นอนไมสะอาด มีโอกาส
ปวยเปนโรคมือเทาปากไดงาย 

     R10  
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ขอ 

 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค 

 
 

 

ความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

 

ไม
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

11 การใชของใชปะปนกัน เชน แกวน้ํา ชอน
อาหาร หลอดดูด ฯลฯ อาจทาํใหติดโรคมือ 
เทา ปากได 

     R11  

12 การใชของเลนรวมกับเด็กที่ปวยเปนโรคมือ 
เทา ปาก สามารถติดเชื้อโรคมือเทาปากได 

     R12  
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สวนท่ี 4 การรับรูความรุนแรงของโรคมือ เทา ปาก  
คําช้ีแจง ขอความดังกลาวเปนขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการรับรูความรุนแรง
ของโรคมือ เทา ปาก แลวทําเครื่องหมายถูก () ใหตรงชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้น 
ไมแนใจ หมายถึง ทานรูสึกไมแนใจตอขอความนั้น 
ไมเห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยตอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่งตอความนั้น 
 

 
ขอ 

 
การรับรูความรุนแรงของโรค 

ความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางย่ิง 
1 เด็กทารก และเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ที่ปวยเปน

โรคมือเทาปาก เสียชีวิตไดงายกวาผูใหญ 
     V1  

2 เด็กที่ปวยเปนโรคมือเทาปาก ทาใหเปนโรค
ขาดสารอาหารได 

     V2  

3 เด็กที่ปวยเปนโรคมือเทาปาก ทาใหรางกาย
ออนแอเกิดโรคแทรกซอนไดงาย 

     V3  

4 โรคมือเทาปากที่เกิดในฤดูฝน จะมีอาการ
รุนแรงมากกวาในฤดูอ่ืน ๆ 

     V4  
 

5 โรคมือเทาปากเปนโรคที่ไมนากังวลเลยใครๆ 
ก็เปนได 

     V5  

6 เมื่อเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก หากมี
ภาวะแทรกซอน อาจทําใหเด็กเสียชีวิตได 

     V6  
 

7 เมื่อเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากผูปกครอง
ตองเสียเวลาหยุดงานเพื่อมาดูแล 

     V7  
 

8 โรคมือเทาปากเปนแลวตองเสียคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล และเสียเวลา 

     V8  
 

9 หากพบเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากใน
โรงเรียน หรือศูนยเด็กเล็กจะตองปดเรียน 

     V9  
 

10 เมื่อเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก ผูปกครอง
จะมีความเครียด วิตกกังวล กลัวอาการจะรุนแรง 

     V10  

11 เมื่อเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก จะมีผลกระทบ
ตอพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก 

     V11  

12 เด็กที่ปวยเปนโรคมือเทาปากอาจเสียชีวิตได
ถาเกิดภาวะแทรกซอน 

     V12  
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สวนท่ี 5 การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ 
คําช้ีแจง ขอความดังกลาวเปนขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการรับรูประโยชนใน
การปฏิบัติแลวทําเครื่องหมายถูก () ใหตรงชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้น 
ไมแนใจ หมายถึง ทานรูสึกไมแนใจตอขอความนั้น 
ไมเห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยตอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่งตอความนั้น 
 

 
ขอ 

 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัต ิ

ความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางย่ิง 
1 ทานสามารถลางมือดวยสบูและน้ําสะอาด

ทุกคร้ังกอนปอนอาหารใหเด็ก 
     S1  

2 ท า น ส า ม า ร ถ ฝ ก ใ ห เ ด็ ก ล า ง มื อ ก อ น
รับประทานอาหาร และกอนหยิบจับอาหาร 

     S2  

3 ทานสามารถทําความสะอาดบาน และจัด
บานใหเปนระเบียบเพื่อปองกันการเปน
แหลงแพรเชื้อโรคมือเทาปาก 

     S3  

4 ทานหลีกเลี่ยงการนําเด็กเล็กไปในที่ชุมชน
สาธารณะที่มีคนอยูเปนจํานวนมาก 

     S4  

5 ทานสามารถลางมือดวยน้ํากับสบู หลังจาก
ทําความสะอาดใหกับเด็กที่ถายอุจจาระ 

     S5  

6 ทานชวยเหลือดูแลแกไขอาการเบื้องตนได
เมื่อเด็กมีอาการปวยดวยโรคมือเทาปาก 

     S6  

7 ทานสามารถทําความสะอาดภาชนะใส
อาหาร ของเลน ผาปูที่นอน เปนประจํา เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดโรคมือเทาปาก 

     S7  

8 ทานสามารถทําความสะอาดหองพักใน
บริเวณบานใหสะอาด เปดประตู หนาตางให
แสงแดดสองไดทั่วถึง 

     S8  

9 ทานสามารถลางผัก และผลไมทุกคร้ังกอน
ใหเด็กรับประทาน 

     S9  

10 ทานสามารถฝกให เด็ กล า งมือด วยสบู 
หลังจากเลนหรือเขาหองน้ํา 

     S10  

11 ท า น ส า ม า ร ถ ดู แ ล เ ด็ ก แ ล ะ ใ ห ก า ร
รักษาพยาบาลตามที่แพทยแนะนําได  

     S11  
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สวนท่ี 6 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
คําช้ีแจง ขอความดังกลาวเปนขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติแลวทําเครื่องหมายถูก () ใหตรงชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้น 
ไมแนใจ หมายถึง ทานรูสึกไมแนใจตอขอความนั้น 
ไมเห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยตอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่งตอความนั้น 
 

 
ขอ 

 
การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัต ิ

ความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางย่ิง 
1 ทานสามารถลางานเพื่อมาดูแลเด็กที่ปวย

เปนโรคมือเทาปากได  
     B1  

2 ทานสามารถรับภาระคาใชจายในการรักษา
เมื่อเด็กปวยเปนโรคมือเทาปากได 

     B2  

3 ทานสามารถรักษาอาการปวยเบื้องตน เมื่อ
เด็กปวยเปนโรคมือเทาปากได 

     B3  

4 ทานสามารถดูแลเด็กที่ปวยเปนโรคมือเทา
ปากได 

     B4  

5 ทานสามารถปรับปรุงสิ่งแวดลอมในศูนยเด็ก
เล็กเพื่อปองกันการเกิดโรคมือเทาปากได 

     B5  

6 ทานสามารถรักษาความสะอาดสิ่งของ 
เคร่ืองใช ที่นอนของเด็กเพื่อปองกันการแพร
เชื้อโรคมือเทาปากได 

     B6  

7 ทานเห็นวาโรคมือเทาปากสามารถปองกันได      B7  
8 ทานเห็นวาโรคมือเทาปากเปนโรคที่จะ

กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอตัวของทานเอง
และบุตรหลาน 

     B8  

9 ทานเห็นวาการรักษาความสะอาดเปน
สิ่งจําเปนในการปองกันการแพรกระจาย
ของโรคมือเทาปาก 

     B9  

10 ทานเห็นวาโรคมือเทาปากเปนโรคที่รุนแรง
ถึงข้ันเสียชีวิตได 

     B10  
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สวนท่ี 7 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก  
คําช้ีแจง ขอความดังกลาวเปนขอความท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก แลวทํา
เครื่องหมายถูก () ใหตรงชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้นเปนอยางยิ่ง 
เห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกเห็นดวยตอขอความนั้น 
ไมแนใจ หมายถึง ทานรูสึกไมแนใจตอขอความนั้น 
ไมเห็นดวย หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยตอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่งตอความนั้น 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปองกันโรค 

ความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางย่ิง 
1 กอนทําอาหารใหเด็กรับประทาน ทานลาง

มือใหสะอาด ดวยสบูกับน้ําสะอาด 
     P1  

2 ทานใหเด็กลางมือหลังจากเลน หรือหลังใช
หองน้ํา 

     P2  

3 ทานทาํความสะอาดของเลน,ภาชนะใส
อาหารและถุงนอนของเด็ก 

     P3  

4 เมื่อสงสัยวาเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก 
ทานหาซื้อยามาใหเด็กรับประทานทนัท ี

     P4  

5 เมื่อสงสัยวาเด็กปวยเปนโรคมือเทาปาก 
ทานใหเด็กหยุดเรียนทันท ี

     P5  

6 ทานจัดหาสบูในหองน้ํา สาหรับลางมือให
สะอาดหลังจากเขาหองน้ํา 

     P6  

7 ทานใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหาร      P7  
8 ทานใหเด็กลางมือหลังรับประทานอาหาร      P8  
9 ทานลางมือดวยสบูกอนปอนหรือหยิบ

อาหารใหเด็ก 
     P9  

10 ทานทาํความสะอาดบาน และจดับานใหเปน
ระเบียบ 

     P10  

11 ทานลางผัก และผลไมกอนใหเด็ก
รับประทานอาหาร 

     P11  

12 ทานลางมือดวยน้ํากับสบูหลงัมอืสัมผัส
สิ่งของหรือระหวางทํากิจกรรม 

     P12  

13 ทานตัดเลบ็มือของเด็กใหสั้น      P13  
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล      นางดารา สัตยาชัย 
วัน เดือน ปเกิด     16 ตุลาคม 2506 
สถานท่ีเกิด      จังหวัดขอนแกน 
ท่ีอยู       77 หมูท่ี 13 ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสัมพันธ   

ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
ประวัติการศึกษา                         สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2542 
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