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แบบสอบถาม 
 

รหสั(ส ำหรับผูว้ิจยั) 
 

แบบสอบถามการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในการป้องกนัโรคมือเท้าและปาก 
ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็  อ าเภอลบัแล 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ค ำช้ีแจง ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูดู้แลเด็ก  

ท่ำนอ่ำนค ำถำมแลว้กรุณำตอบใหต้รงกบัควำมเป็นจริงมำกท่ีสุดและเลือกตอบไดเ้พียง1ขอ้ 
โดยท ำเคร่ืองหมำย /ลงในช่อง  

1. ปัจจุบนัท่ำนอำย.ุ..........ปี 
2. เพศ   (  ) ชำย     (   )หญิง 
3. กำรศึกษำสูงสุด       

1. ประถมศึกษำ 
2.มธัยมศึกษำตอนตน้ 
3.มธัยมศึกษำตอนปลำย 
4.ปวช. 
5.ปวส. 
6.อนุปริญญำ  
7.ปริญญำตรี 
8.อ่ืนๆ ระบุ...................... 

4. สถำนภำพสมรส 
1.โสด 
2.คู่/สมรส 
3.หมำ้ย 
4.หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่

5. รำยไดต่้อเดือน...............................บำท 
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6. ระยะเวลำกำรท ำหนำ้ท่ีเป็นผูดู้แลรวมทั้งหมดเป็นเวลำ ............ปี..............เดือน 
7.ในรอบปีท่ีผำ่นมำท่ำนเคยไดรั้บควำมรู้/ข่ำวสำร เก่ียวกบัโรคมือ เทำ้ และปำก 
   1.ไม่เคย 
   2.เคย    ……..คร้ัง   จำก...... (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1ขอ้) 
     1. แพทย ์
     2. พยำบำล 
     3. เจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุข 
     4. หนงัสือพิมพ ์  วำรสำร 
     5. โทรทศัน์ 
     6. วทิย ุ
     7. เอกสำรแผน่พบั 
     8. อินเตอร์เน็ต เช่น ส่ือออนไลน์ , facebookฯลฯ 
 8. จ ำนวนเด็กในควำมรับผดิชอบ  ในกำรดูแลของท่ำน .................... คน 
 9. กำรเตรียมอำหำรส ำหรับเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
   1.เจำ้หนำ้ท่ีในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเตรียมเอง   

2.จำ้งบุคคลภำยนอก 
3.ใหผู้ป้กครองน ำมำพร้อมกบัเด็ก 

 10. ท่ำนเป็นผูดู้แลดำ้นกำรเตรียมอำหำรในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กท่ีท่ำนรับผดิชอบหรือไม่ 
    1. ไม่ใช่   

2. ใช่ 
 11. ท่ำนเป็นผูดู้แลดำ้นกำรปรุงอำหำรในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กท่ีท่ำนรับผดิชอบหรือไม่ 

1. ไม่ใช่    
2. ใช่ 

 12. สถำนท่ีเตรียมและปรุงอำหำรของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กอยูบ่ริเวณใด 
    1.อยูภ่ำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

2.    อยูภ่ำยนอกแยกคนละส่วนกบัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
 13.ในรอบปีท่ีผำ่นมำในศูนยเ์ด็กเล็ก มีเด็กป่วยดว้ยโรคมือ เทำ้ และปำก หรือไม่   
    1. ป่วย      จ  ำนวน.......คน 
    2. ไม่ป่วย 
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 14.ในรอบปีท่ีผำ่นมำท่ำนไดรั้บกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีหรือไม่   
    1.ตรวจ 
    2.ไม่ไดต้รวจ 
  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมควำมรู้เร่ืองโรคมือ เทำ้ และปำกผูดู้แลเด็ก 
 

ค ำช้ีแจง  ส่วนท่ี 2  เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมรู้เร่ืองโรคมือ เทำ้ และปำก ของผูดู้แลเด็ก ท่ำน
อ่ำนขอ้ควำมแลว้  กรุณำตอบตรงกบัควำมรู้เขำ้ใจของท่ำน  เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ โดยท ำ
เคร่ืองหมำย / ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัค ำตอบ 
 ควำมรู้เร่ืองโรคมือเทำ้และปำก ใช่ ไม่ใช่ ส ำหรับ

ผูว้จิยั 
1 โรคมือ เทำ้ และปำก เกิดจำกกำรติดเช้ือไวรัส    
2 กำรใชแ้กว้น ้ำร่วมกนั ท ำใหเ้กิดกำรติดต่อของโรคมือเทำ้และ

ปำก 
   

3 แหล่งแพร่เช้ือโรคไดแ้ก่ น ้ำมูก น ้ำลำย และอุจจำระของเด็ก    
4 กลุ่มเส่ียงของโรคมือเทำ้และปำก คือ เด็กเล็ก    
5 กำรลำ้งมือเป็นกำรป้องกนัท่ีดีท่ีสุดของโรคมือเทำ้และปำก    
6 เด็กท่ีป่วยเป็นโรคมือ เทำ้ ปำก สำมำรถอยูร่่วมกบัเพื่อนในศูนย์

เด็กเล็กไดต้ำมปกติ 
   

7 กำรท ำควำมสะอำดห้องน ้ำ ห้องส้วม สำมำรถช่วยควบคุม
ป้องกนัโรคมือ เทำ้ และปำกได ้

   

8 โรคมือเทำ้และปำก สำมำรถป้องกนัไดด้ว้ยกำรฉีดวคัซีน    
9 กำรหยบิอำหำรท่ีตกพื้นเขำ้ปำกท ำใหป่้วยเป็นโรคมือเทำ้ปำก    
10 อำกำรป่วย ไดแ้ก่ มีไข ้มีจุดหรือผื่นแดงอกัเสบในปำก  ตุ่มพอง

ท่ีฝ่ำมือ ฝ่ำเทำ้ 
   

11 เด็กจะเร่ิมมีอำกำรป่วยหลงัจำกท่ีไดรั้บเช้ือแลว้ 3-5วนั    
12 อำกำรเบ่ืออำหำร และไม่ดูดนม  เป็นอำกำรหน่ึงของโรค    
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ส่วนท่ี 3  ดำ้นอนำมยัส่วนบุคคล 
ค ำช้ีแจง โปรดตอบค ำถำมต่อไปน้ีโดยท ำเคร่ืองหมำย / ลงในช่องวำ่ง 
ท่ีตรงกบักำรปฏิบติัจริงของท่ำนท่ีสุด 

 -ปฏิบติัเป็นประจ ำหมำยถึงท่ำนปฏิบติักิจกรรมตำมขอ้ควำมนั้นๆทุกวนัหรือทุกคร้ัง 
 -ปฏิบติัเป็นบำงคร้ังหมำยถึง ท่ำนปฏิบติักิจกรรมตำมขอ้ควำมนั้นๆเป็นบำงคร้ัง 
 -ปฏิบติันอ้ยมำก หมำยถึง ท่ำนปฏิบติักิจกรรมตำมขอ้ควำมนั้นๆนอ้ยมำก 
 -ไมเ่คยปฏิบติั หมำยถึง ท่ำนไม่เคยปฏิบติักิจกรรมตำมขอ้ควำมนั้นๆ 
ตำรำงท่ี 1 กำรปฏิบติัดำ้นอนำมยัส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็ก 
 รำยกำร ปฏิบติั

เป็น
ประจ ำ 

ปฏิบติั
เป็น

บำงคร้ัง 

ปฏิบติั
นอ้ย
มำก 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจำกเสร็จ
ภำระกิจจำกห้องน ้ำ/หอ้งส้วม 

    

2 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจำกสัมผสัสำร
คดัหลัง่เช่น น ้ำมูก น ้ำลำย อำเจียน อุจจำระเด็ก 

    

3 ท่ำนดูแลใหพ้ื้นห้องแหง้สะอำดอยูเ่สมอ     
4 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจำกกำรเปล่ียน

ผำ้ออ้มให้เด็ก 
    

5 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่ เม่ือเขำ้มำ
ปฏิบติังำนในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

    

6 ท่ำนตดัเล็บมือเล็บเทำ้ใหส้ั้น     
7 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่ก่อนเตรียมหรือ

ปรุงอำหำรใหเ้ด็ก 
    

8 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่ก่อนกำรป้อน
อำหำรให้เด็ก 

    

9 ท่ำนลำ้งมือตำมขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจำกปฏิบติั
กิจกรรมนอกอำคำร 

    

10 หำกท่ำนป่วยเป็นโรคติดต่อทำงเดินหำยใจ เช่น 
หวดั ท่ำนสวมผำ้ปิดปำกปิดจมูก 
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 รำยกำร ปฏิบติั
เป็น
ประจ ำ 

ปฏิบติั
เป็น

บำงคร้ัง 

ปฏิบติั
นอ้ย
มำก 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

11 ท่ำนสวมผำ้กนัเป้ือนท่ีสะอำดขณะเตรียม แจก 
ป้อนอำหำรเด็ก 

    

12 ท่ำนไมส่วมเคร่ืองประดบัท่ีน้ิวมือและขอ้มือ     
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ตำรำงท่ี 2 กำรปฏิบติัในกำรดูแลเด็ก 
 รำยกำร ปฏิบติั

เป็น
ประจ ำ 

ปฏิบติั
เป็น

บำงคร้ัง 

ปฏิบติั
นอ้ย
มำก 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 ท่ำนดูแลควำมสะอำดเล็บมือเล็บเทำ้ของเด็ก     
2 ท่ำนดูแลใหเ้ด็กลำ้งมือก่อนรับประทำนอำหำร     
3 ท่ำนดูแลใหเ้ด็กลำ้งมือภำยหลงัจำกเด็กเสร็จ

ภำระกิจจำกห้องน ้ำห้องส้วม 
    

4 ท่ำนดูแลใหเ้ด็กลำ้งมือภำยหลงัจำกกำรเล่นใน
สนำม 

    

5 ท่ำนดูแลใหเ้ด็กลำ้งมือภำยหลงัจำกกำรสัมผสัเด็ก
ท่ีป่วย 

    

6 ท่ำนท ำควำมสะอำดผำ้เช็ดตวั ผำ้เช็ดหนำ้ทุกผืน
ก่อนน ำมำใช ้

    

7 ท่ำนจดัเตรียมผำ้เช็ดตวั ผำ้เช็ดหนำ้ แยกไวเ้ฉพำะ
ส ำหรับเด็กแต่ละคน 

    

8 ท่ำนท ำควำมสะอำดภำชนะใส่น ้ำด่ืมดว้ยน ้ำยำลำ้ง
ภำชนะทุกคร้ัง 

    

9 ท่ำนแยกแกว้น ้ำส่วนตวัของเด็ก โดยกำรใส่ช่ือ
หรือสัญลกัษณ์อยำ่งชดัเจน 

    

10 ท่ำนดูแลใหเ้ด็กใชแ้กว้น ้ำส่วนตวัโดยไม่ใชแ้กว้น ้ำ
ร่วมกนั 

    

11 ท่ำนดูแลเด็กไม่ให้อมของเล่นดว้ยกนั/ซ ้ ำกนั     
12 ท่ำนคดักรองเด็กป่วยหรือมีอำกำรผดิปกติก่อนกำร

รับเขำ้ศูนย ์
    

13 เวลำพบเด็กป่วย ท่ำนรีบแยกออกจำกเด็กปกติคน
อ่ืนๆทนัที และไม่ใหเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมใดๆ 

    

14 ท่ำนใหผู้ป้กครองงดกำรน ำบุตรหลำนท่ียงัป่วยไม่
หำยมำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

    

15 ท่ำนดูแลเด็กไม่ใหห้ยบิอำหำรท่ีตกหล่นพื้นมำ
รับประทำน 
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ตำรำงท่ี 3  กำรปฏิบติัในกำรดูแลส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

 รำยกำร ปฏิบติั
เป็น
ประจ ำ 

ปฏิบติั
เป็น

บำงคร้ัง 

ปฏิบติั
นอ้ย
มำก 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 ท่ำนท ำควำมสะอำดห้องน ้ำและสุขภณัฑด์ว้ยน ้ำยำ
ฆ่ำเช้ือ 

    

2 ท่ำนลำ้งหอ้งน ้ำและสุขภณัฑ์หลงัเด็กขบัถ่ำยดว้ย
น ้ำสะอำด 

    

3 ท่ำนท ำควำมสะอำดเคร่ืองนอน ผำ้ปูท่ีนอน ปลอก
หมอนดว้ยกำรซกั 

    

4 ท่ำนน ำท่ีนอนของเด็กออกผึ่งแดด     
5 ท่ำนท ำควำมสะอำด ลำ้งของเล่นเด็ก     
6 ท่ำนท ำควำมสะอำดห้องเรียนหรือห้องกิจกรรม

ดว้ยกำรเช็ดถูดว้ยน ้ำยำฆ่ำเช้ือ 
    

7 ท่ำนท ำควำมสะอำดโตะ๊เกำ้อ้ีท่ีเด็กรับประทำน
อำหำร 

    

8 ท่ำนจดัใหมี้กำรน ำขยะไปทิ้ง     
9 ท่ำนมีกำรก ำจดัน ้ำเสียลงสู่บ่อบ ำบดั     
10 ท่ำนเปิดหนำ้ต่ำงห้องเรียน ห้องกิจกรรม ใหอ้ำกำศ

ถ่ำยเท แสงแดดส่องถึง และมีแสงสวำ่งเพียงพอ 
    

11 ท่ำนท ำกำรเช็ดพื้นหำกพื้นห้องเปียก หรือ ดูแลให้
พื้นหอ้งแหง้เสมอ 
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รหสั(ส ำหรับผูว้ิจยั) 
แบบสังเกตสุขอนำมยัของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  อ ำเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

อยูใ่นเขตเทศบำลอบต.   
รับเล้ียงเด็ก  อำยุตั้งแต่ ...................ปี ถึง...............ปี 
จ ำนวนเด็กทั้งหมด.................................คน   ชำย....................คน  หญิง.............................คน 
มำใชบ้ริกำรจริงจ ำนวนเฉล่ีย............................................คน ต่อ วนั 
จ ำนวนผูดู้แลเด็ก..............................................................คน 
 สุขอนำมยั ประเมินโดยกำรสังเกต หมำยเหตุ 

 ใช่ ไม่ใช่  
1 กำรลำ้งมือ    
 -ไม่ลำ้งมือก่อนรับประทำนอำหำร    
 -ลำ้งมือก่อนรับประทำนอำหำร    
          ลำ้งดว้ยน ้ำเปล่ำ    
          ลำ้งดว้ยน ้ำและสบู่    
2 กำรเช็ดมือ    
         เช็ดมือดว้ยกระดำษช ำระแบบใชแ้ลว้ทิ้ง    
         เช็ดดว้ยผำ้เช็ดมือ    
3 กำรใชช้อ้นในกำรรับประทำนอำหำร    
4 กำรใชมื้อหยบิจบัอำหำรรับประทำน    
 กำรหยบิอำหำรท่ีตกนอกจำน/ถำดใส่ปำก    
5 กำรลำ้งมือ  หลงัจำกเขำ้ห้องน ้ำ    
          ลำ้งดว้ยน ้ำเปล่ำ    
          ลำ้งดว้ยน ้ำและสบู่    
6 กำรลำ้งมือหลงัหยบิจบัของเล่น     
          ลำ้งดว้ยน ้ำเปล่ำ    
          ลำ้งดว้ยน ้ำและสบู่    
7 กำรกดั  /  อม  ของเล่น  ร่วมกบัเพื่อน/ ต่อจำกเพื่อน    
8 กำรใชผ้ำ้เช็ดหนำ้/ผำ้เช็ดตวั ร่วมกนั    
9 กำรใชแ้กว้น ้ำร่วมกนั    
10 กำรตกัรับอำหำรรับประทำนถำดเดียวกนักบัเพื่อน    
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รหสั(ส ำหรับผูว้ิจยั) 
แบบประเมินสภาพแวดล้อมด้านการสุขาภิบาลของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

รำยกำร ผำ่นเกณฑ์ ไม่ผำ่นเกณฑ์ 
สภำพแวดลอ้มอำคำรสถำนท่ี   

- สภำพแวดลอ้มภำยนอกอำคำรของศูนยเ์ด็กเล็กสะอำด   
- ศูนยเ์ด็กเล็กจดัแบ่งพื้นท่ีใชส้อยเป็นสัดส่วนตำม

กิจกรรม 
  

หอ้งเรียน   
- พื้นผนงัและบริเวณภำยในอำคำรแหง้สะอำดไม่มีครำบ

สกปรกไม่มีกล่ินเหมน็ 
  

- ศูนยเ์ด็กเล็กมีพื้นท่ีใชส้อยในหอ้งนอนหรือหอ้ง
กิจกรรม เพียงพอ 

  

เคร่ืองใชส้ ำหรับเด็ก   
ของเล่น   

- ควำมสะอำดของเล่นเด็กทุกประเภท   
เคร่ืองนอน   

- เคร่ืองนอนสะอำดไม่มีครำบไม่มีกล่ินเหมน็   
แกว้น ้ำ   

- กำรจดัใหมี้แกว้น ้ำด่ืมเฉพำะตวัเด็กครบทุกคนและ
จดัเก็บแกว้น ้ำในท่ีสะอำด 

  

หอ้งน ้ำห้องส้วม   
- หอ้งน ้ำห้องส้วมแยกจำกกนั   
- หอ้งน ้ำห้องส้วมแหง้สะอำดไม่มีครำบสกปรกไม่มี

กล่ินเหมน็และมีอำกำศถ่ำยเทสะดวก 
  

- จ ำนวนโถส้วมถ่ำยอุจจำระ   
สถำนลำ้งมือ/แปรงฟัน   

- จ ำนวนก๊อกท่ีลำ้งมือ   
- อ่ำงลำ้งมือ/สถำนท่ีลำ้งมือสะอำดไม่มีครำบสกปรกไม่

มีกล่ินเหมน็ 
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รำยกำร ผำ่นเกณฑ์ ไม่ผำ่นเกณฑ์ 
กำรป้องกนัควบคุมโรค   

- ศูนยเ์ด็กเล็กจดัใหมี้อุปกรณ์ในกำรป้องกนัควบคุมโรค
มือเทำ้ และปำก 

  

- มีอุปกรณ์และส่ือต่ำงๆท่ีใชป้ระกอบกำรสอนเร่ืองกำร
ป้องกนัควบคุมโรคในศูนยเ์ด็กเล็ก 

  

- ภำชนะรองรับขยะ   
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ - สกุล  นำยบุญเลิศ  จนัทร์หอม 

วนั เดือน ปี เกดิ  1  สิงหำคม  2515 

ประวตัิการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2535 ประกำศนียบตัรเจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน 
  วทิยำลยักำรสำธำรณสุขภำคเหนือจงัหวดัพิษณุโลก 
 ปี พ.ศ. 2542 ปริญญำตรีสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 ปี พ.ศ. 2552 ปริญญำตรีนิติศำสตรบณัฑิต มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

ประวตัิการท างาน 
 ปี 2536 ต ำแหน่ง เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน ระดบั 2 สถำนีอนำมยัท่ำ

ชำ้งต ำบลจริม อ ำเภอท่ำปลำ  จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 ปี 2537 ต ำแหน่ง เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน ระดบั 3สถำนีอนำมยัฝำย

หลวง ต ำบลฝำยหลวง อ ำเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 ปี 2542 ต ำแหน่ง เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน ระดบั 5สถำนีอนำมยับำ้น

คุม้ ต ำบลชยัจุมพล อ ำเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 ปัจจุบนั ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  ปฏิบติัหนำ้ท่ีผูช่้วยสำธำรณสุขอ ำเภอ 
  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 


