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ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ของผูปกครอง และผูดูแลเด็กกอนวัย

เรียน ในศูนยเด็กเล็ก ตําบลสีบัวทอง จังหวัดอางทอง 

Factor affecting health-protective behavior of hand, foot and mouth disease among 
parent and babysitters of pre-school children at Day-Care Center  

inSeeboathong Sub-district, Angthog Province 

 

อาจารยพรวิภา เย็นใจ1,สุทธิโชค ดีเสมอ2, รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย1,อาจารยวราภรณ ขัดทาน1 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปากและความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับ

พฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปากของผูปกครอง และผูดูแลเด็ก กอนวัยเรียนในศูนยเด็กเล็กตําบลสีบัว

ทอง จังหวัดอางทอง กลุมตัวอยางที่ใชเปนหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทนครอบครัว จํานวน 125 คน เก็บ

รวบรวมขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560 เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช 

ไดแก ความถ่ี คารอยละ และ ทดสอบความสัมพันธ ดวย Chi-  square test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก ทัศนคติใน

การ ปองกันโรคมือ เทา ปากในระดับปานกลางและ พฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคมือ เทา ปาก

อยูในระดับดี ปจจัยนําดานประชากรและสังคม  ดานจิตวิทยา ปจจัยเสริม ไดแก อายุผูปกครอง  ความรู

เก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก การไดรับขาวสาร มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 จากผลการศึกษา ควรนํา ตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

มาใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันโรคมือ เทา ปากตอไป 

 

คําสําคัญ:โรคมือ เทา ปาก, ศูนยเด็กเล็ก, ปจจัยที่มีความสัมพันธ 
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ABSTRACT 

 The objective of this cross sectional survey research was to study knowledge 

attitudeand practice in prevention of hand, foot andmouth diseases and factors affecting health-

protective behavior of hand, foot and mouth disease among parent and babysitters of pre-

school children at Day-Care Center in Seeboathong Sub-district, Angthog Province. The 

sampleswere 125 parent and babysitters of pre-school children at Day-Care Centerand 

instrument used for data collection was a questionnaire during November 2016 - January 2017. 

Statistics used to analyze data were frequency, percentage, Chi-square Test and Pearson’s 

product moment correlation coefficient.  

 The results showed that knowledge and attitude were at medium level and practice in 

prevention of hand, foot and mouth diseases was good. The predisposing factors, demographic 

and social Data, enabling factors and reinforcing factors, education, knowledge and reinforcing 

information were significantly correlated with hand, foot and mouth disease prevention 

behaviors (p-value < 0.05). 

 In future,hand, foot and mouth disease prevention programs may focus on support the 

predisposing, enabling factors and reinforcing factors that found to affecting health-protective 

behavior of hand, foot and mouth disease among parent and babysitters of pre-school children 

at Day-Care Center in Seeboathong Sub-district, Angthog Province. 

Keywords: Hand, Foot and Mouth Diseases, Day-Care Center, relatedfactors  
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 โรคมือเทาปาก (Hand Foot Mouth disease) เปนโรคที่มักพบการระบาดในเด็กเล็กอายุตํ่ากวา 5 

ปในสถานรับเล้ียงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยมีการระบาดในชวง ฤดูฝน (เดือน

มิถุนายน-สิงหาคม) สาเหตุเกิดจากการติดเช้ือไวรัส ในกลุมเอนเทอโร (Enteroviruses) ซึ่งมีหลายสายพันธุ

สําหรับสายพันธุกอโรคมือ เทา ปาก ที่พบบอย คือ ไวรัสค็อคแซคคีเอ16 (Coxsackievirus group A type 

16) ติดตอโดยการกินไวรัสเขา ไปโดยตรงจากการสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลาย นํ้าในตุมพองหรือแผล ของผูปวย

และอุจจาระของผูปวย ระยะฟกตัว 3 - 6 วัน ผูปวยมักมี ไขมีผ่ืนหรือตุมนํ้าใสหรือเม็ดแดงๆ (papulo-

vesicular rash) ใน ปาก ฝามือ ฝาเทา และกน สวนใหญอาการไมรุนแรงและหายไดเอง มีเพียงนอยกวารอย

ละ 1 หรือประมาณ 1 ตอ 10,000 รายที่มี อาการรุนแรงและเสียชีวิตไดจากภาวะแทรกซอนอ่ืน เชน อาเจียน 

บอย หายใจหอบ ซึม ชักเกร็ง มีภาวะรางกายขาดนํ้า ปอดบวมนํ้า กลามเน้ือหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ช็อก 

และหมดสติสวนใหญมัก เสียชีวิตดวยภาวะหัวใจวายหรือมีระบบหายใจลมเหลวโดยสายพันธุ ที่มักทําให

เกิดอาการรุนแรง คือ ไวรัสเอนเทอโร 71 (Enterovirus71 หรือ EV-71) (พรรณรัตน , 2556) 

 ขอมูลเฝาระวังโรคมือเทาปากจากสํานักระบาดวิทยา ในป2559 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 8 กันยายน 

2558 มีการพบผูปวยโรคมือ เทา ปาก จํานวน 26,407 ราย เสียชีวิตแลว 3 ราย กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียง

ตามลําดับ คือ 1 ป (รอยละ 30.26)  2 ป (รอยละ 23.12) และ 3 ป (รอยละ 14.74) จังหวัดที่มีอัตราปวยตอ

แสน ประชากรสูงสุด 10 อันดับแรก คือ จังหวัดพะเยา (34.27) เพชรบุรี (32.90) ลําพูน (32.80) พิษณุโลก 

(31.20) กรุงเทพฯ(27.34) เชียงราย (26.94) สมุทรสาคร (24.92) แมฮองสอน (24.66) ฉะเชิงเทรา (24.25) 

และจังหวัดนครนายก (23.37) ตามลําดับ (นริศ, 2559)   

 สําหรับสถานการณโรคมือเทาปาก (Hand Foot Mouth disease) ในจังหวัดอางทอง ในป 2559 

(ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ) มีผูปวยโรคมือเทาปาก 56 ราย การดูแล

สุขภาพเด็กตองกระทํา อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง โดยเนนอนามัย สวนบุคคล การปฏิบัติในการดูแลเด็ก 

การดูแลความสะอาดดานสิ่งแวดลอม ครูผูดูแล เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีความรูเร่ืองโรคติดตอ การ

ปองกันโรคดานอนามัยสวน บุคคล ดานการดูแลเด็ก และดานการดูแล ความสะอาด ตระหนักถึงความสําคัญ

และ ปฏิบัติใหถูกตองในการเฝาระวังปองกันโรค มือเทาปากเพื่อไมใหเด็กเปนโรคมือ เทา ปาก และไมเกิด

การแพรระบาดของโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากเด็กปวย เปนโรคไมควรปลอยทิ้งไว ควรรีบแจงให 

ผูปกครองเด็กทราบเพื่อพาเด็กไปพบแพทย ใหผูปวยหยุดเรียนประมาณ 7-10 วัน หรือ จนกวาจะหายเปน

ปกติ หากมีเด็กปวย มากกวา 2ราย หรือพบผูปวยรายใหมอยาง ตอเน่ืองใหปดหองเรียนหรือปดโรงเรียนเปน 

เวลา 1 สัปดาห ปญหาที่พบในสวนของครู หรือผูดูแลคือยังปฏิบัติไมถูกตองในเร่ือง เก่ียวกับการรักษาความ

สะอาดและอนามัย สวนบุคคลโดยเฉพาะการลางมือ (สมพงษ, 2557) 

 จากสถานการณขางตนผูวิจัยจึงเลือกศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา 

ปาก ของผูปกครอง และผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก โดยประยุกตแนวคิด ของทฤษฎี PRECEDE 
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Model มาใชในการศึกษาเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปวางแผนแกไขและพัฒนาศูนยเด็กเล็กเพื่อลดอุบัติการณ

โรคมือ เทา ปาก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 
 

วัตถุประสงค  

1.เพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปากของผูปกครอง และผูดูแลเด็ก 

กอนวัยเรียนในศูนยเด็กเล็กตําบลสีบัวทอง จังหวัดอางทอง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก

ของผูปกครอง และผูดูแลเด็ก กอนวัยเรียนในศูนยเด็กเล็กตําบลสีบัวทอง จังหวัดอางทอง 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง(Cross-sectional survey)โดยเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกผูปกครอง และผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็ก

เล็ก ตําบลสีบัวทอง จังหวัดอางทอง จํานวนทั้งสิ้น 175 คน  และ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูปกครอง และผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก ตําบลสีบัวทอง จังหวัดอางทองที่ยินดีใหความรวมมือ

ในการทําวิจัย คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ได

ขนาดตัวอยาง125 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560เคร่ืองมือที่ใช

ในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 ปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาอาชีพ รายได

ครอบครัว และประวัติการเจ็บปวยภายในครอบครัว 

  ดานจิตวิทยา ประกอบดวยความรูเ ก่ียวกับโรค มือ เทา ปากซึ่งตอบแบบเลือกตอบ 

(checklist) ไดแกเลือกตอบใช ไมใช และไมทราบสําหรับคะแนนรวมของการทดสอบความรูเก่ียวกับโรค 

มือ เทา ปากอยูในชวง 1-20คะแนน และจัดระดับความรูโดยกําหนดเกณฑ ในการแปลความหมายของ

คะแนนเปน 3 ระดับ การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของบลูม (Bloom, 1968) ดังน้ี ความรู

เก่ียวกับโรค มือ เทา ปากระดับดี คะแนนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป (16-20 คะแนน) ความรูเก่ียวกับโรค มือ 

เทา ปาก ระดับปานกลาง คะแนนต้ังแตรอยละ 60-80 (12-15คะแนน)และความรูเก่ียวกับโรค มือ เทา ปาก

ระดับตํ่า คะแนนนอยกวารอยละ 60 (1-11 คะแนน) 

ทัศนคติตอการปองกันโรคโรค มือ เทา ปากเปนขอคําถามดานบวกจํานวน 6 ขอ และขอคําถามดาน

ลบจํานวน9 ขอ ใชแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเกิต (Likertscale)มี 5 ระดับคือ ขอคําถามดานบวกให

คะแนนจาก 1-5จําแนกเปน 1 คะแนนคือ ไมเห็นดวยอยางย่ิง2 คะแนนคือ ไมเห็นดวย3 คะแนนคือไมแนใจ 

4 คะแนนคือ เห็นดวย 5 คะแนนคือ เห็นดวยอยางย่ิง คําถามดานลบใหคะแนนตรงขามกัน โดยอาศัยเกณฑ

คะแนนตามกลุม ตามแนวคิดของเบสท(Best, 1978) โดยใชคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนตํ่าสุด แลวนํามา

หารดวยจํานวนกลุม หรือระดับการวัดที่ตองการจึงไดเกณฑการคิดคะแนน ดังน้ี ทัศนคติเก่ียวกับการ

ปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก ระดับดี มีคาเฉล่ีย3.67-5.00ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก 
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ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.34-3.66 และทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก ระดับตํ่า มี

คาเฉล่ีย 1.00-2.33 

สวนที่ 2 ปจจัยเอ้ือ ไดแก ความพอเพียงของทรัพยากรในการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก 

สวนที่ 3 ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขาวสารเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก เปนขอคําถามดานบวกจํานวน 13 ขอและขอ

คําถามดานลบจํานวน 2 ขอ ใชแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเกิต (Likertscale) มี 3 ระดับคือ ขอคําถาม

ดานบวกใหคะแนนจาก 1-3 จําแนกเปน 1 คะแนนคือ ไมปฏิบัติเลย 2 คะแนนคือ ปฏิบัติบางคร้ัง 3 คะแนน

คือ ปฏิบัติเปนประจํา โดยอาศัยเกณฑคะแนนตามกลุม ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1978)โดยใชคะแนน

สูงสุดลบดวยคะแนนตํ่าสุด แลวนํามาหารดวยจํานวนกลุม หรือระดับการวัดที่ตองการจึงไดเกณฑการคิด

คะแนน ดังน้ี พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก ระดับดี มีคาเฉล่ีย 2.34-3.00พฤติกรรม

เก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 1.67-2.33 และพฤติกรรมเก่ียวกับการ

ปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก ระดับตํ่า มีคาเฉล่ีย 1.00-1.66   

 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ และ ทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก ดวย Chi- 

square test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาปจจัยนํา ดานประชากรและสังคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 94 คนคิด

เปนรอยละ 75.2 และเพศชาย 31 คน คิดเปนรอยละ 24.8โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 40 ป สวนใหญสําเร็จ

การศึกษา ระดับประถมศึกษา 39 คน คิดเปนรอยละ 31.2 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 38 คน คิดเปน

รอยละ 30.4 มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ 100 คน คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา โสด16 คน คิดเปนรอย

ละ 12.8 สวนการประกอบอาชีพสวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 69 คน คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมา 

ประกอบอาชีพเกษตรกร25 คน คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดตอเดือนเฉล่ียสวนใหญอยูในชวง 5,000 – 10,000 

บาท 38 คนคิดเปนรอยละ 30.4 รองลงมามีรายได 10,001–15,000 บาท 13 คน คิดเปนรอยละ 10.4 สวนใน

รอบ 1 ปที่ผานมาสวนใหญสมาชิกในครอบครัวไมมีการเจ็บปวยดวยโรคมือ เทา ปาก95 คน คิดเปนรอยละ 

76.0 และสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปวยดวยโรคมือ เทา ปาก30 คน คิดเปนรอยละ 24.0  

 ดานจิตวิทยา ไดแกความรูเก่ียวกับการปองกันโรค มือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความรูอยูในระดับปานกลาง 66 คน คิดเปนรอยละ 52.8 รองลงมามีความรูอยูในระดับ ตํ่า 44 คน คิดเปนรอย

ละ 35.2 และมีความรูอยูในระดับสูง 15 คน คิดเปนรอยละ 12.0(ตารางที่ 1)โดยขอที่มีผูตอบถูกมากที่สุดคือ 

โรคมือ เทา ปาก สามารถติดตอไดโดยออมจากการสัมผัสของเลนที่มีการปนเปอนของเช้ือ อาหารหรือนํ้าด่ืม

ที่ปนเปอนเช้ือ ตอบถูก 111 คน, ผูดูแลเด็กเล็กควรลางทําความสะอาดมือกอนหยิบจับอาหารใหเด็ก

รับประทาน ตอบถูก 109 คน,  สถานที่ที่มักพบการระบาดของเช้ือโรค ไดแก สถานรับเล้ียงเด็กและโรงเรียน

อนุบาล  ตอบถูก 106 คน และและขอที่มีผูตอบผิดมากที่สุดคือ หากในโรงเรียนมีเด็กปวยดวยโรคมือ เทา 
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ปาก เปนจํานวนมากควรปดโรงเรียน 3 วัน ตอบผิด 88 คน,โรคมือ เทา ปาก เกิดจากการติดเช้ือไวรัสในกลุม 

เอนเทอโรไวรัส ตอบผิด 88 คนและโรคมือ เทา ปาก สวนใหญเด็กมักมีอาการไมรุนแรงและมักหายเองได

ภายใน 5-10 วันถาไมมีอาการแทรกซอนตอบผิด 77 คน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก 

 

 

ทัศน

ค ติ

เก่ียว

กับการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

ในระดับปานกลาง 116 คน คิดเปนรอยละ 92.8 รองลงมามีทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก ใน

ระดับดี 9 คน คิดเปนรอยละ 7.2(ตารางที่ 2)โดยขอคําถามเชิงบวกที่มีการเห็นดวยมากที่สุด ไดแก ในกรณีที่

บุตรหลานของทานปวยเปนโรค มือ เทา ปาก ควรพาเด็กไปพบแพทยอยางรวดเร็ว 100 คน,ผูดูแลเด็กเล็ก

ควรลางทําความสะอาดมือกอนหยิบจับอาหารใหเด็กรับประทาน 81 คน, การรับประทานอาหาร ด่ืมนํ้า 

รวมกับผูปวยอาจทําใหเปนโรคมือ เทา ปาก ได 54 คน สวนขอคําถามเชิงลบ ไดแก โรคมือเทาปากเปนโรค

ที่ปองกันและควบคุมไดยาก ไมเห็นดวย 74คน, การรับประทานอาหารใหรางกายแข็งแรงก็เพียงพอแลวใน

การปองกันโรคมือ เทา ปาก ไมเห็นดวย 65 คน และ ครอบครัวที่ไมมีใครปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ไมมี

ความจําเปนตองปองกันโรคน้ี ไมเห็นดวย 58 คน 

 ปจจัยเอ้ือไดแก ความพอเพียงของทรัพยากรในการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวา สวนใหญ

หนวยงานสาธารณสุขจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก ปละคร้ัง 81 คน คิดเปนรอยละ 96.8 แต

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดเขาอบรมเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 86 คน คิดเปนรอยละ 68.8และสวนใหญ

ในสถานศึกษาที่บุตรหลานของกลุมตัวอยางศึกษามีการคัดกรองโรคมือ เทา ปาก อยางสมํ่าเสมอกอนเขา

หองเรียน 105 คน คิดเปนรอยละ 84.0 และมีอางลางมือ พรอมอุปกรณลางมือ เชน สบู และเจลลางมือ ให

หลังจากเสร็จกิจกรรมตางๆ 115 คน คิดเปนรอยละ 92.0 นอกจากน้ันยังมีการดูแลความสะอาดของหองเรียน

ใหเหมาะกับการเรียนการสอน 125 คน คิดเปนรอยละ 100 มีหองแยกสําหรับเด็กปวย 68 คน คิดเปนรอยละ 

54.4  และมีการแยกแกวนํ้า อุปกรณรับประทานอาหาร และแยกที่นอนเปนสวนตัว 124 คน คิดเปนรอยละ 

99.2   

 

 

 

 

เกณฑ จํานวน รอยละ 

ความรูระดับดี 15 35.2 

ความรูระดับปานกลาง 66 52.8 

ความรูระดับตํ่า 44 12.0 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดับทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

 

  

 

 

 

ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขาวสารเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวากลุมตัวอยาง สวน

ใหญไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก โดยไดรับขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด 45 คน คิดเปน

รอยละ 36.0 รองลงมา จากเจาหนาที่สาธารณสุขในหมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน31 คน คิด

เปนรอยละ 24.8 

พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันโรค

โรคมือ เทา ปาก ในระดับดี 109 คน คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมามีพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก

ปานกลาง 13 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และพฤติกรรมการปองกันโรคโรคมือ เทา ปาก ในระดับตํ่า 3 คน คิด

เปนรอยละ 2.4(ตารางที่ 2)โดยขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือบานทานมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะ

110 คน, ทานมักสอนลูกหลานของทานใหลางมือทุกคร้ังหลักเสร็จกิจกรรมตางๆ 110คนและเม่ือทานพบ

เด็กที่มีแผลในปากโดยเฉพาะรายที่มีไขสูงทานมักพาไปพบแพทย 109 คน สวนขอที่มีผูปฏิบัตินอยที่สุดคือ 

หากลูกของทานเปนโรคมือเทาปาก ทานมักพาไปสนามเด็กเลน หางสรรพสินคา ตลาดนัด และสระวายนํ้า

101คน  

 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

 

 

 

 

 

ปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแกอายุผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค

มือ เทา ปาก ในระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.000, p-value < 0.05)   

ปจจัยนําดานจิตวิทยา ไดแก ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปากมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การปองกันโรคมือ เทา ปากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r = 0.008, p-value <0.05)  

ปจจัยเสริม  ไดแก การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 0.048, p-value <0.05) 

 

 

เกณฑ จํานวน รอยละ 

ทัศนคติระดับดี 9 7.2 

ทัศนคติระดับปานกลาง 116 92.8 

ทัศนคติระดับตํ่า 0 0.0 

เกณฑ จํานวน รอยละ 

พฤติกรรมระดับดี 109 87.2 

พฤติกรรมระดับปานกลาง 13 10.4 

พฤติกรรมระดับตํ่า 3 2.4 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความรูเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

รูอยูในระดับปานกลาง 66 คน คิดเปนรอยละ 52.8 รองลงมามีความรูอยูในระดับ ตํ่า 44 คน คิดเปนรอยละ 

35.2 และมีความรูอยูในระดับสูง 15 คน คิดเปนรอยละ 12.0สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557 ที่ทําการสอบสวนโรคผูปวยมือ เทา ปาก เสียชีวิตและศึกษา

ประเมินความรู ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็ก จังหวัด

สุรินทร ป พ.ศ. 2557 ที่พบวาระดับความรูเก่ียวกับการปองกันโรคโรค มือ เทา ปาก อยูในระดับปานกลาง

เชนเดียวกัน และ สมพงษ ภูผิวฟา, 2557 ที่ศึกษา พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปากของ

ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ที่พบวาระดับความรูเก่ียวกับการปองกันโรค

โรค มือ เทา ปากมีความรูอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกันจากแบบสอบถามจะเห็นไดวาชาวบานรูจัก และ

ไดรับความรูเร่ืองมือเทาปากจากแหลงตางๆ เชนโทรทัศนและจากเจาหนาที่สาธารณสุขในหมูบานและ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และ สวนใหญหนวยงานสาธารณสุขมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโรค

มือ เทา ปาก ปละคร้ัง แตกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดเขาอบรมเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก จึงทําใหความรู

ความเขาใจเร่ืองโรค มือ เทา ปาก ผิดพลาดไปบาง 

 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเก่ียวกับการ

ปองกันโรคมือ เทา ปาก ในระดับปานกลาง 116 คน คิดเปนรอยละ 92.8สอดคลองกับงานวิจัยของอัจจิมา 

ชนะกุล, 2558 ที่ศึกษาพฤติกรรมของครูตอการควบคุมปองกันโรคมือ เทา ปากในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่  ที่พบวามีทัศนคติในการควบคุมปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับปานกลาง

เชนเดียวกัน 

 พฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันโรค

โรคมือ เทา ปาก ในระดับดี 109 คน คิดเปนรอยละ 87.2สอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ ภูผิวฟา, 2557 ที่

ศึกษา พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการปองกันโรคมือ เทา ปากของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ที่พบวาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก อยูในระดับดี 

เชนเดียวกัน 

ในสวนของการหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

พบวาปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแกการศึกษาของผูปกครอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคมือ เทา ปาก ในระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 0.021, p-value <0.05)สอดคลองกับ

งานวิจัยของพัชราภรณ บดีรัฐ, 2558 ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก 

ของผูปกครองและผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งระดับ

การศึกษา สอดคลองทฤษฎี ความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) เน่ืองจากระดับการศึกษาที่เพิ่มข้ึน 

สงผลใหผูปกครอง และผูดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยเด็กเล็ก มีความตระหนักรูเห็นถึงความสําคัญ ในการ

ปองกันโรคมือ เทา ปากที่ถูกตอง ใหกับเด็กเล็ก ในความปกครอง ไมใหปวยเปนโรคมือ เทา ปาก 

ปจจัยนําดานจิตวิทยา ไดแก ความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปากมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
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การปองกันโรคมือ เทา ปากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r = 0.008, p-value <0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของ

รัตติญา เจริญโชคพาณิชย, 2555 ที่ศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคมือเทาปากของผูดูแล

เด็กอายุตํ่า กวาหาป ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย การเรียนรูเปนกระบวนการของประสบการณที่ทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร และเปนสิ่งจําเปนที่กอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม ความ

เขาใจที่ถูกตองของบุคคลเก่ียวกับวิธีการปองกันโรคมือ เทา ปาก  เชน รูวาโรคมือ เทา ปาก สามารถติดตอได

โดยการสัมผัสของเลนที่มีการปนเปอนของเช้ือ อาหารหรือนํ้าด่ืมที่ปนเปอนเช้ือ ดังน้ันผูดูแลเด็กเล็กควรทํา

ความสะอาดอุปกรณตางๆภายในหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ หรือลางทําความสะอาดมือกอนหยิบจับ

อาหารใหเด็กรับประทาน ก็จะทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองออกมา การที่บุคคลมีความรูยอมมี

ความสามารถในการพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล และเขาใจสิ่งเหลาน้ันไดอยางถูกตอง 

ปจจัยเสริม  ไดแก การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ เทา ปาก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(χ2= 0.048, p-value <0.05)เพราะวา ในปจจุบันโรคมือ เทา ปาก ไดมีการให

ความรูในหลายๆดาน ไมวาจะเปนในช้ันเรียน หรือตามสื่อตางๆ เชน จากรายการโทรทัศน ขาวสาร

บานเมือง จากอินเตอรเน็ต หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของทางดานสาธารณสุขมาใหความรูหรือแจกเอกสาร

แผนพับตางๆ ทําใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปากเพิ่มมากข้ึน เม่ือมีความรูเพิ่มมากข้ึน การ

แสดงพฤติกรรมก็จะเปนไปในทางบวก 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นวากลุมตัวอยางมีความรู ทัศนคติ อยูในระดับปานกลาง จะเห็นวาถึงแม

หนวยงานที่เก่ียวของจะมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการควบคุมโรคมือ เทา ปาก อยางสมํ่าเสมอ แตมี

เพียงกลุมตัวอยางสวนนอยเทาน้ันที่เขารวมอบรม ดังน้ันหนวยงานที่เ ก่ียวของควรกระจายความรูให

ครอบคลุมประชาชนใหมากที่สุดเพื่อเปนการใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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