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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก  

พฤติกรรมสุขอนามยัของเด็ก และส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ ใน
การป้องกนัการเกิดโรคมือเทา้ปาก เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามการปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในการ
ป้องกนัโรคมือเทา้ปาก แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และแบบประเมินส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ผลการศึกษาพบว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้งหมด 22 ศูนย์ มีผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวน 47 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
และไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยมีระยะเวลาการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลเด็กเฉล่ีย 11 ปี และพบวา่
ในปี 2556 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเกิดโรคมือเทา้ปาก จ านวน 10 ศูนย ์ 

ผลการศึกษา ด้านความรู้และการปฏิบัติของผู ้ดูแลเด็ก  ด้านสุขอนามัยของเด็ก และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ผูดู้แลเด็กมีความรู้ระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 85.1) และมีการ
ปฏิบติัดูแลเด็กในการควบคุมป้องกนัโรคมือเทา้ปากไดถู้กตอ้ง (ร้อยละ 94.1) เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กได้รับการดูแลให้มีสุขอนามยัส่วนบุคคลท่ีดี และศูนย์พฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 68.2) แต่พบวา่ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางส่วนมีความรู้และ
การปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง ในเร่ืองอาการ การติดต่อและการป้องกันโรคมือเท้าปาก และผูดู้แลเด็ก
บางส่วนไม่ปฏิบติัเป็นประจ าทุกคร้ังในดา้นสุขอนามยัของเด็ก ในเร่ืองการลา้งมือ การดูแลไม่ให้เด็ก
ใชแ้กว้น ้ าร่วมกนั การคดักรองเด็กป่วย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน ร้อยละ 31.8 มีส่ิงแวดลอ้มไม่ผา่น
ตามเกณฑ์ประเมินศูนยเ์ด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค และพบความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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ปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มเร่ืองการท าความสะอาดของเล่นกบัการเกิดโรคมือ
เทา้ปากในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.02) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบการ
เกิดโรคมือเทา้ปากจ านวน 10 ศูนย ์พบว่า การปฏิบติัของผูดู้แลเด็กทั้งการดา้นสุขอนามยัส่วนบุคคล 
ดา้นการดูแลเด็กและดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ร้อยละ 10 ยงัไม่เป็นไปตามแนวทางการควบคุม
ป้องกนัโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ในหัวขอ้การคดักรองเด็กป่วย การท าความ
สะอาดเคร่ืองนอน และของเล่น  

ดังนั้ นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรส่งเสริมให้ผูดู้แลเด็กให้ความส าคญัในการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และสนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการควบคุมโรค  รวมถึงปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อให้การควบคุม
ป้องกนัโรคมือเทา้ปากเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
The objective of this descriptive study was to study the knowledge and performance of 

caretakers, personal hygiene of small children, and the environment at the day care centers in Laplae 
district, Uttaradit province in prevention of the hand, foot and mouth disease. 

Data was collected using questionnaires for the caretakers and observation forms for the 
children and environment at the day care centers. The results showed that of 22 centers, there were 
47 caretakers which all of them were female age between 30-39 years old. Most of them have 
college degrees and received routine medical check up annually. Their average experiences as 
caretakers were 11 years. In 2013, There were outbreaks of the hand, foot and mouth disease at 10 
day care centers in the Laplae district. 

Results showed that the caretakers had excellent knowledge (85.1%) and performances (94.1) 
in prevention of the hand, foot and mouth disease. The children at day care centers were well taken 
care of and had a very good personal hygiene. Most day care centers in the Laplae district passed 
the criteria for appropriate environment for children (68.2%). 

However, there were some caretakers that misunderstood in the hand, foot and mouth disease 
symptoms and showed inappropriate performances for the prevention of the hand, foot and mouth 
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disease. Some of the caretakers did not wash their hand regularly and some allowed children to 
share drinking cups. There were 31.8 percent of the day care centers that did not pass the assessment 
criteria for the day care centers by the Department of Disease Control. There was a significant 
correlation (p-value = 0.02) between behaviors of caretakers in keeping good environmental 
hygiene and the outbreak of the hand, foot and mouth disease in the day care center. Among 10 day 
care centers that previously had the disease outbreak in 2013, more than 10 percent that did not 
meet the assessment criteria of the Department of Disease Control especially in keeping the 
beddings and toys clean.  

 Therefore, it is important for the involved government agency to promote the awareness and 
financially support for all the day care centers in Taplae district in order to follow the Department of 
Disease Control criteria to maintain good hygiene which is crucial in controlling the hand, foot and 
mouth disease outbreak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


