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ผลงานพฒันาคุณภาพ ปี2559 

หอผู้ป่วย ID  และคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ 

 

   ชื�อผลงาน   

   1.1 ชื�อภาษาไทย ผลของการใชโ้ปรแกรมการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้น

สติปัญญาระดบัรุนแรงในหอผูป่้วย ID  

   1.2 ชื�อภาษาองักฤษ The effect of prevention of major infectious diseases program to the parents of 

severe intellectual disabilities  ward ID 

ชื�อหน่วยงาน หอผูป่้วย ID และคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ 

ปีที�ดําเนินการ  2559 

     บทนํา 

         จากสถิติขององคก์ารทุนเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ UNICEF[1] พบวา่เฉพาะในปี พ.ศ. 

2558 ทั�วโลกมีเด็ก มากถึง 900,000 รายเสียชีวติจากการติดเชื�อจากอนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคปอดบวมเชื�อ

ต่างๆ  สาํหรับประเทศไทยจากสาํนกัระบาดวทิยาพบวา่ ในเดือนธนัวาคม 2558 พบโรคปอดอกัเสบรุนแรง

ซึ�ง ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายนุอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.40 จากผูป่้วยทั�งหมด  ส่วนสถาบนัราชานุกูล 

ซึ� งเป็นสถาบนัที�ใหก้ารบาํบดัรักษาและฟื� นฟูสมรรถภาพผูบ้กพร่องทางสติปัญญาทุกกลุ่มอาย ุขนาด 300 

เตียง  ในปี พ.ศ. 2554 สถาบนัมีการติดเชื�อโรคสุกใส จาํนวนมาก ซึ� งในขณะนั�นจาํเป็นตอ้งปิดหอผูป่้วยเพื�อ

ป้องกนัการแพร่ระบาด และในปี 2558 โรคติดเชื�อที�พบมากที�สุด 3 อนัดบัแรก คือโรคติดเชื�อทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ96.73) โรคติดเชื�อทางตา (ร้อยละ 2.31) และโรคผิวหนงั (ร้อยละ0.96) โรคสาํคญัที�ตอ้งเฝ้าระวงั

ไดแ้ก่ ไขห้วดัใหญ่ สุกใส มือเทา้ปากและโรคตาแดง สาเหตุส่วนใหญ่มกัพบวา่ผูป้กครองไม่ทราบวธีิการ

ป้องกนัการติดเชื�อ  ทาํใหเ้ด็กที�ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้กิดการติดเชื�อขึ�น จากสถิติ หอผูป่้วยID 

ระหวา่งวนัที 15 ธ.ค.2557 -  15 มิย.2558 ซึ� งเป็นช่วงอากาศที�มี 3 ฤดู โดยเฉพาะมีหนา้ฝนและหนา้หนาว เป็น

ช่วงพบโรคติดเชื�อที�สาํคญัมากที�สุด พบเด็กที�ป่วยดว้ยโรคติดเชื�อที�สาํคญั 3 รายจากผูป่้วยทั�งหมด  18  ราย 

(ไขห้วดัใหญ่ 2 ราย ตาแดง 1 ราย) หอผูป่้วยID ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัในเรื�องนี� จึงไดด้าํเนินการพฒันาดา้น

การป้องกนัการติดเชื�ออยา่งต่อเนื�องโดยในปี พ.ศ.2558 หอผูป่้วยผลิตนวตักรรมขวดลา้งมือที�สามารถวางไว้

ตามจุดลา้งมือโดยที�ผูป้กครองคลายความวติกกงัวลเพราะเด็กไม่สามารถเปิดขวดใชต้ามลาํพงั ในปีนี� จึงได้

ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องเพื�อป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัเพิ�มมากขึ�น 

      วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.เปรียบเทียบความรู้ดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของผูป้กครองในหอผูป่้วย ID ดา้นการ

ป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของผูป้กครองในหอผูป่้วย ID   

 2.เปรียบเทียบทศันคติดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของผูป้กครองในหอผูป่้วย ID ก่อนและ

หลงัการเขา้โปรแกรม 
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 3.เปรียบเทียบพฤติกรรมดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของผูป้กครองในหอผูป่้วย ID ก่อนและ

หลงัการเขา้โปรแกรม 

 

 ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี� เป็นการศึกษาวิจยัแบบกึ�งทดลอง (Quasi  Experimental Reseach )เพื�อศึกษาและ

เปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ  และพฤติกรรมผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรง ในดา้นใน

การป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัของสถาบนัราชานุกูลในหอผูป่้วย ID ไดแ้ก่ โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้

ปาก และไขห้วดัใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรงอาย ุ6-18 ปี ที�มา

รับบริการหอผูป่้วย ID สถาบนัราชานุกูล  จาํนวน 38 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรงอาย ุ6-18 ปี ที�มารับบริการที�

หอผูป่้วย ID กลุ่มการพยาบาล สถาบนัราชานุกูล   ระหวา่งวนัที 15 ธ.ค.2558 -  15 มิย.2559 โดยใชว้ธีิ เลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรง จาํนวน 32 คน ที�

มีคุณสมบติัดงันี�   

 1.เป็นผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาที�ยนิดีใหเ้ขา้ร่วมวจิยั 

 2.เป็นผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาที�สามารถมาร่วมโปรแกรมตามระยะเวลาที�กาํหนด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  โปรแกรมการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั หมายถึง กาํหนดการที�ใหค้วามรู้ ทศันคติ  พฤติกรรม กบั

ผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรงในหอผูป่้วย ID ในดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั  

ซึ� งเป็นตวัชี�วดัของคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อ สถาบนัราชานุกูล ในการป้องกนัโรคติดเชื�อ

ที�หอผูป่้วยใน ไดแ้ก่ โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้ปาก และไขห้วดัใหญ่ 

 หอผูป่้วย ID หมายถึง หน่วยงานที�ใหบ้ริการผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาอาย ุ6 -18 ปี ดว้ย โรค 

Intellectual Disability   Down Syndrome  และ Cerabral  palsy 

 ผูป้กครอง หมายถึง ผูที้�มาฝึกทกัษะร่วมกบัผูป่้วยในหอผูป่้วย ID เช่น พอ่ แม่ ปู่ยา่ ตายาย พี�ชาย

พี�สาว และญาติ เป็นตน้ 

 ความรู้ หมายถึง ความรู้ดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัไดแ้ก่โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้

ปาก และไขห้วดัใหญ่  โดยอธิบายถึงสาเหตุ  อาการ  การรักษา การติดต่อ และการป้องกนั 

 ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเขา้ใจที�มีต่อสิ�งต่างๆ ซึ� งส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมดา้นการ

ป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั 

 พฤติกรรม หมายถึง กริยา อาการที�แสดงออกต่อการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั 

 ความคาดหมายของประโยชน์  ที�ได้รับจากโครงการวจัิย 
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 ผลของการใชก้ลยทุธิ� แห่งความสาํเร็จดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัช่วยใหผู้ป้กครองมีความรู้ 

ทศันคติ และพฤติกรรมที�ดีขึ�น 

  

แสดงทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง 

 ทฤษฎี ความเชื�อดา้นสุขภาพ( Health belief model )ของ Rosenstock (1974) ไดก้ล่าววา่

องคป์ระกอบพื�น ฐานของแบบแผนความเชื�อดา้นสุขภาพไวคื้อ การรับรู้ของบุคคลและแรงจูงใจ การที�บุคคล

จะมีพฤติกรรมหลีกเลี�ยงจากการเป็นโรคจะตอ้งมีความเชื�อวา่ เขามีโอกาสเสี�ยงต่อการเป็นโรค โรคนั�นมี

ความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติ รวมทั�งการปฏิบติันั�นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี�ยงต่อ

การเป็นโรคหรือช่วยลดความรุนแรงของโรค โดยไม่ควรมีอุปสรรคดา้นจิตวทิยามาเกี�ยวขอ้ ง เช่น ค่าใชจ่้าย 

ความไม่สะดวกสบาย ความเจบ็ป่วยและความอาย เป็นตน้ และความรู้สึกของบุคคลที�วา่ตนเองจะมีโอกาส

ป่วยเป็นโรคนั�นๆอีกจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การปฏิบติัพฤติกรรมเพื�อป้องกนัโรคไม่ใหเ้กิดกบัตนเอง

อีก ( Heinze, 1962; Elling et al.,1960) 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.หลงัการใชโ้ปรแกรมดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัความรู้ผูป้กครองในหอผูป่้วย IDมี

คะแนนเพิ�มขึ�นก่อนการเขา้โปรแกรม 

 2.หลงัการใชโ้ปรแกรมดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัทศันคติผูป้กครองในหอผูป่้วย IDมี

คะแนนเพิ�มขึ�นก่อนการเขา้โปรแกรม 

 3.หลงัการใชโ้ปรแกรมดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัพฤติกรรมผูป้กครองในหอผูป่้วย IDมี

คะแนนเพิ�มขึ�นก่อนการเขา้โปรแกรม 

วธีิดําเนินการวจัิย  

       การวจิยันี� เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เก็บขอ้มูลจากผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบั

รุนแรงจาํนวน 32 คน โดยใชแ้บบสอบถามและสังเกตพฤติกรรม 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เป็นแบบสอบถามและแบบสังเกตที�ผูว้จิยัสร้างขึ�น โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนคือ 

  ส่วนที� 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่วนที� 2 แบบสอบถามความรู้เรื�องโรคติดเชื�อที�สาํคญัของหอผูป่้วยใน ไดแ้ก่ โรคสุกใส โรคตาแดง 

โรคมือเทา้ปาก และไขห้วดัใหญ่ โดยแต่ละโรคมีสอบถามถึงสาเหตุ อาการ การรักษา การติดต่อ และการ

ป้องกนัจึงมีคาํถาม 20 ขอ้ แต่ละขอ้มี  2 ตวัเลือก คือ ถูก  ผดิ ถา้ตอบไดถู้ก ให ้1 คะแนน ตอบผดิ ให ้0  

    ส่วนที� 3 แบบสอบถามทศันคติค่อการการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 10 ขอ้ 
เป็นแบบ 2 ตวัเลือก คะแนน 1 หมายถึงเห็นดว้ย คะแนน 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ย 
    ส่วนที� 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญั ประกอบดว้ยขอ้
   คาํถาม 7 ขอ้ เป็นแบบ 2 ตวัเลือก คะแนน 1 หมายถึงทาํเป็นประจาํ    คะแนน 0 หมายถึงไม่
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ทาํเป็นประจาํ โดยทาํเป็นประจาํ  หมายถึง ทาํทุกครั� ง   ไม่ทาํเป็นประจาํ หมายถึง ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง หรือไม่ได้
ทาํ 

  อีก 5 ขอ้เป็นการประเมินโดยผูว้จิยัเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมการปฏิบติัตามหลกัการป้องกนั

โรคติดเชื�อที�สาํคญั โดยผูว้ิจยัมีแนวทางและแบบสังเกตเพื�อใหเ้กิดความเที�ยงของการสังเกต โดยวธีิการ

สังเกตตอ้งลา้งมือ 7 ขั�นตอน ซึ� งมีปฏิบติั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ลา้งมือก่อนเขา้หอผูป่้วย  หลงัออกจากหอ้งนํ�า และ

ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั  โดย  1 คะแนน หมายถึง ไดป้ฏิบติั  2 อยา่ง  ส่วน 0 คะแนน  หมายถึง ได้

ปฏิบติั <  2 อยา่ง  

  เมื�อคณะผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามแลว้ตรวจสอบกบัความถูกตอ้งเนื�อหาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 3 

ท่าน หาความเที�ยงของแบบสอบถามไดเ้ท่ากบั 0.78 และไดน้าํไปใชท้ดลองกบักลุ่มผูป้กครองจาํนวน 10 คน 

พบวา่มีแนวโนม้ของดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัเพิ�มมากขึ�น จึงไดท้บทวนโปรแกรมทั�งหมดอีกครั� ง

เพื�อปรับปรุงให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ระยะเวลาดําเนินการทดลอง  ระหวา่งวนัที 4- 29 มค.2559  

วธีิดําเนินการทดลอง              

ขั�นที� 1 เตรียมดําเนินการ  

  1. จดัทาํแผนดาํเนินโปรแกรมโดยการศึกษาขอ้มูลต่างๆ 

  2. ประชุมทีมคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อและบุคลากรภายในหอผูป่้วย

เพื�อ 

เก็บข้อมูลโดย สังเกตการปฏิบัติตวัของผูป้กครองขณะอยู่ในหอผูป่้วย และสัมภาษณ์วิธีปฏิบติัตวัของ

ผูป้กครองขณะเดินทางจนถึงขณะอยูที่�บา้น 

  3. ศึกษาคู่มือตาํราต่าง ๆ โดยการนาํตาํราคู่มือ เอกสารที�เกี�ยวขอ้งโรคที�สําคญั นํ� ายาการทาํ

ความสะอาดมือ เรียงลาํดบัความสาํคญัในการใหค้วามรู้ ทศันคติและการปฏิบติั ให้บุคลากรทางการพยาบาล

ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั และมีทิศทางไปในทางเดียวกนั รวมทั�งแนวทางการปฏิบติั  

  4. เตรียมความพร้อมดา้นสถานที�โดยการเพิ�มอ่างลา้งมือไวก่้อนเขา้หน่วยงาน  

  5. แต่งเพลงใหง่้ายต่อการจดจาํและออกแบบคาํสั�นๆสาํหรับการลา้งมือ 

           6. ประสานงานกบัผูป้กครองที�มีประสบการณ์จากบุตรหลานตอ้งนอนรักษาโรค พบปัญหา

อะไรบา้ง และผูป้กครองที�มีประสบการณ์ที�ดีในการป้องกนัโรค มาเล่าในกลุ่มผูป้กครองเพื�อสร้างสร้าง

ทศันคติที�ดี โดยทีมสรุปใหเ้ห็นความเชื�อมโยงและสร้างทศันคติที�ดีในการป้องกนัโรค  

          7. ประสานงานกบัประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อที�มีความเชี�ยวชาญ

ดา้นการติดเชื�อ เพื�อใหค้วามรู้และตอบขอ้สงสัยผูป้กครอง 

         8. กาํหนดแผนโดยการทาํตารางการดาํเนินงานเพื�อให้งานไดบ้รรลุความสําเร็จตามเป้าหมายที�

กาํหนด 

  9. เครียมเอกสาร การลา้งมือ 7 ขั�นตอน   
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                     10.เตรียมนํ� ายาลา้งมือ อลักอฮอล์เจลลา้งมือ หนา้กากอนามยั ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ

ผูป้กครอง 

ขั�นตอนที�  2 ขั�นดําเนินการทดลอง 

      ใชร้ะยะเวลา  4  สัปดาห์  วนัละ โดยกาํหนดการทาํกิจกรรมดงันี�   

  สัปดาห์แรก   

    ทาํกจิกรรมที� 1   ความรู้เรื�องเรื�องโรคและหลกัการป้องกนัโรค (Knowledge) 

   วนัแรก  ประเมินความรู้ โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้ปาก และไขห้วดัใหญ่ 

ใชร้ะยะเวลาการประเมิน 30 นาที และใหค้วามรู้เรื�องโรคสุกใส 60 นาที 

   วนัที� 2  ใหค้วามรู้เรื�องโรคตาแดง 60 นาที 

   วนัที� 3  ใหค้วามรู้เรื�องโรคมือเทา้ปาก 60 นาที 

           วนัที� 4  ใหค้วามรู้เรื�องโรคไขห้วดัใหญ่ 60 นาที    

   วนัที� 5  ประเมินหลงัการเขา้ใหค้วามรู้ ใชร้ะยะเวลาการประเมิน 30 นาที 

  สัปดาห์ที� 2  

                         ทาํกจิกรรมที� 2   การสร้างทศันคติ (Attitude ) 

         วนัแรกกลุ่มสะทอ้นและสร้างความตระหนกั ใชร้ะยะเวลา 60 นาที 

                               โดยใชก้ารพูดคุย แสดงความเขา้ใจในตวัผูป้กครอง ให้ผูป้กครองไดร้ะบายความรู้สึกใน

การดูแลผูบ้กพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญาที�มี ปัญหาโรคติดเชื�อ เพื�อนาํมาสะทอ้นปัญหาที�เกิดขึ�น  

สร้างความตระหนกัความรับผิดชอบกบัผูป้กครองถึงแนวโน้มที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตหากไม่ไดรั้บการ

ป้องกนั  คนที�เป็นแกนหลกัที�สาํคญัในการดูแลผูป่้วยต่อไปคือผูป้กครอง ใชร้ะยะเวลาในการทาํกลุ่ม 60 นาที

                      

   วนัที� 2 กลุ่มความรู้และทางเลือก ใชร้ะยะเวลา 60 นาที 

         โดยนาํผูป้กครองที�ไดป้้องกนัการติดเชื�อกบับุตรหลาน เขา้ร่วมกลุ่มเพื�อแลกเปลี�ยน

สนทนา ใหเ้ขา้ใจถึงมุมมองของการลา้งมือ ก่อนและหลงัลา้งมือผลต่างกนัอยา่งไร  คุณภาพชีวติของคนใน

ครอบครัวดีขึ�นหรือไม่  ลดค่าใชจ่้ายในครอบครัวดา้นใดบา้ง  แนะนาํทางเลือกในการปฏิบติัเมื�อเกิดความ   

เครียด  ไดแ้ก่กิจกรรมการเขา้กลุ่มเพื�อนช่วยเพื�อน กลุ่มประคบัประครอง กลุ่มคลายเครียด เป็นตน้ 

  วนัที� 3 กลุ่มเขา้ใจและส่งเสริมศกัยภาพ ใชร้ะยะเวลา 60 นาที 

        สร้างความความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจตวัผูป้กครอง ในการดูแลผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการ

และสติปัญญา การที�ไม่ทราบขอ้มูลของโรคติดเชื�อและการลา้งมือที�ถูกตอ้ง  เกิดความไม่มั�นใจ ซึ� งตอ้งสร้าง

ความเขา้ใจกบัผูป้กครอง เพื�อเสริมสร้างความมั�นใจใหถู้กตอ้ง  ผูป้กครองจะไดรั้บการฝึกขณะอยูใ่นหอ

ผูป่้วย  เมื�อพบปัญหาสามารถสอบถามไดท้นัที  ใหก้าํลงัใจและส่งเสริมศกัยภาพผูป้กครอง 
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 สัปดาห์สาม    

    ทาํกจิกรรมที� 3  สร้างพฤติกรรม 1 

   วนัที� 1 ให้ความรู้แนวทางดา้นสุขอนามยั การล้างมือ 7 ขั�นตอนโดยใช้นํ� ายาลา้งมือ และ

ใชอ้ลักอฮอลเ์จล การใชห้นา้กากอนามยั  ใชร้ะยะเวลา 60 นาที 

    วนัที� 2  ใหค้วามรู้การลา้งมือ 7 ขั�นตอน  สอนคาํสั�นๆ ของ 7 ขั�นตอน เพื�อง่ายต่อการจดจาํ  

ไดแ้ก่ “ ตบ หลงั ซอก กาํ โป้ง จีบ ขอ้”และร้องเพลงลา้งมือ 7 ขั�นตอนของหอผูป่้วย ID ซึ� งใชร้ะยะเวลาการ

ร้อง 40วินาที ซึ� งใกลเ้คียงกบัเวลาของการลา้งมือที�ถูกตอ้ง ง่ายต่อการจดจาํ มีการสาธิตและใหผู้ป้กครอง

สาธิตยอ้นกลบั ใชร้ะยะเวลา 30 นาที 

   วนัที� 3  ใหค้วามรู้ประโยชน์ของหนา้กากอนามยัและวธีิการใชที้�ถูกตอ้งโดยมีสาธิตและให้

ผูป้กครองสาธิตยอ้นกลบั ใชร้ะยะเวลา 30 นาที 

  วนัที�  4-5 ทบทวนด้านสุขอนามัย การล้างมือ 7 ขั�นตอน การใช้หน้ากากอนามัย  ใช้

ระยะเวลา 30 นาทีต่อวนั  

 สัปดาห์สี�  

                    ทาํกจิกรรมที� 4  สร้างพฤติกรรม 2  

                  ฝึกปฏิบติัทุกครั� งทุกวนัไดแ้ก่ก่อนเขา้หอผูป่้วย หลงัเขา้หอ้งนํ�า ก่อนรับประทาน

อาหารกลางวนั  โดยจะทบทวน 1 ครั� ง ทุกวนัในช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.(30 นาที) ดงันี�  

   1. ทบทวน คาํสั�นๆ ของ 7 ขั�นตอน เพื�อง่ายต่อการจดจาํ  ไดแ้ก่  “ตบ หลงั ซอก กาํ 

โป้ง จีบ ขอ้ “และเขียนติดไวใ้นหอ้งฝึกทกัษะเพื�อใหม้องเห็นทุกวนั 

   2. ผูป้กครองร้องเพลงลา้งมือร่วมกนัประกอบท่าทางตามเพลง  

   3. ใหผู้ป้กครองแสดงวธีิการลา้งมือแบบบรายกลุ่ม 

   4. หลงัจากนั�นผูว้จิยัใหค้าํแนะนาํเพิ�มเติม ทั�งรายบุคคล และรายกลุ่ม  

   5. ผูป้กครองสาธิตยอ้นกลบั ในกรณีที�ไม่ถูกต้องผูว้ิจยัจะให้คาํอธิบายเพิ�มเติม 

จนกระทั�งผูป้กครองสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

   6. ฝึกปฏิบติัจริงกบับุตรหลานของตนเองดว้ย 

   7. เสริมแรงทางบวกให้กบัผูป้กครอง เช่น  ให้คาํชื�นชม ปรบมือ สัมผสัดว้ยความ

นุ่มนวล การยิ�มให ้พยกัหนา้ เป็นตน้ เพื�อใหผู้ป้กครองนั�นมีกาํลงัใจที�จะปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

         ประเมินผล 

             ประเมินโดยตรง ( Direct method) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติัตนของ

ผูป้กครองโดยตรง ( Observation) โดยวิธีการติดตามสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ เป็นการพิจารณาความ

สมํ�าเสมอในการลา้งมือ การใชแ้บบประเมินพฤติกรรมการลา้งมือ  ซึ� งประกอบไปดว้ย 1) การลา้งมือถูกตอ้ง 

2) ต่อเนื�อง 3) ถูกตอ้งตามสถานการณ์เวลา เป็นเวลา 5 วนั 

   ประเมินโดยออ้ม ( Indirect method) โดยการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
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ขั�นตอนที�  3  ระยะหลงัดําเนินการทดลอง 

  ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลผลการตอบแบบสอบถามผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญา

ระดบัรุนแรง ในวนัที�สิ�นสุดการทดลอง และนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ใชโ้ปรแกรมคอมพิเตอร์สาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี� ร้อยละ ส่วนเบี�ยง 

เบนมาตรฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

     สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางประกอบคาํบรรยาย ดงันี�  

            ส่วนที�1 ขอ้มูลทั�วไปของผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรง ตามตารางที� 1 

ตารางที� 1 ลกัษณะทั�วไปของผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบัรุนแรง 

ลกัษณะทั�วไป      จาํนวน (ร้อยละ) 

อายเุฉลี�ย ปี ( SD ) 

เพศ 

  ชาย  

  หญิง 

การศึกษา 

  ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา                            

  ประถมศึกษา       

  มธัยมศึกษาตอนตน้                             

  มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  

อาชีพ 

  แม่บา้น                                           

  รับจา้งทั�วไป 

  คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั                        

รายไดต่้อเดือน 

  ตํ�ากวา่ 5,000 บาท                            

  5,001 – 10,000 บาท 

  10,001 – 15,000 บาท                        

  มากกวา่ 15,000 บาท 

 

46.2(10.3 ) 

 

 2   (  6.2 ) 

30  ( 93.8 ) 

 

 3   (  9.4 ) 

  8   ( 25.0 ) 

17  ( 53.1 ) 

  4   ( 12.5 ) 

 

28  ( 87.5 ) 

3    (  9.4 ) 

1   (  3.1 ) 

 

                     4  ( 12.5  ) 

                   20  ( 62.5  ) 

               6  ( 18.8  ) 

               2  (  6.2  ) 
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 จากตารางที� 1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาเป็นผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้นสติปัญญาระดบั

รุนแรง ที�มารับบริการที�หอผูป่้วย IDจาํนวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 93.8   โดยมีอาย ุ

เฉลี�ยเท่ากบั 46.2 ปี (S.D.= 10.3 ) จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 53.1 และส่วน

ใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.5   

 ส่วนที� 2 เปรียบเทียบหลงัการใชโ้ปรแกรมและก่อนการใชโ้ปรแกรมดา้นการป้องกนัโรคติดเชื�อที�

สาํคญัของผูป้กครองในหอผูป่้วยID ซึ� งไดแ้ก่ ควา่มรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม โดยใช ้Paired- t  test 

           ตารางที� 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานหลงัการใชโ้ปรแกรมและก่อนการใช้

โปรแกรมซึ�งไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 

 

กิจกรรม ค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

P-value 

 

หลงัใหค้วามรู้ – ก่อนใหค้วามรู้ 

หลงัสร้างทศันคติ– ก่อนสร้างทศันคติ 

หลงัสร้างพฤติกรรม – ก่อนสร้างพฤติกรรม 

 

5.3 

3.8 

7.6 

 

1.5 

.8 

.8 

 

.00 

.00 

             .00 
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 จากตารางที� 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานหลงัการใชโ้ปรแกรมและก่อนการ

ใชโ้ปรแกรมซึ�งไดแ้ก่ ความรู้ ใหท้ศันคติ และพฤติกรรม พบวา่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบจากแบบสอบถามก่อนและหลงัใหค้วามรู้แยกโรค 4 โรคเสนอเป็นกราฟไดด้งันี�  

          ขอ้ที� 1  สาเหตุ                   ขอ้ที� 2  อาการ                 ขอ้ที� 3  การรักษา                    

         ขอ้ที� 4  การติดต่อ               ขอ้ที� 5  การป้องกนั                   
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            ซึ� งจากกราฟจะพบวา่ ก่อนเขา้โปรแกรมไดเ้ฉลี�ยโรคที�ผูป้กครองตอบไดม้ากที�สุดคือไขห้วดัใหญ่ ตํ�า

มากที�สุดคือโรคมือเทา้ปาก เมื�อเป็นรายขอ้พบวา่ทั�ง 4 โรคผูป้กครองตอบผิดมากทีสุดคือขอ้ของการติดต่อ

ของโรคและการป้องกนัโรค ซึ� งไดแ้ก่ ขอ้ 4 และขอ้ 5 ของ3 โรค ยกเวน้ไขห้วดัใหญ่ผูป้กครองตอบไดทุ้กคน 

หลงัการเขา้โปรแกรมส่วนใหญ่ทุกขอ้มีค่าเฉลี�ยที�ดีขี�นก่อนการเขา้โปรแกรม  
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        กราฟเปรียบเทียบจากแบบสอบถามก่อนและหลงัสร้างทศันคติแยกเป็นรายขอ้เสนอเป็นกราฟไดด้งันี�       

  

              

 
   ซึ� งจกกราฟจะพบวา่ถา้แยกเป็นรายขอ้ก่อนเขา้โปรแกรมผูป้กครองที�ตอบทศันคติไม่ถูกตอ้ง 

 ขอ้ 1 ท่านคิดวา่เมื�อพบผูป่้วยที�เป็นโรคจะไม่คลุกคลีดว้ยตอบผดิ 29 คน คิดเป็น 90.63% 

สาํหรับขอ้ 4 , 5 , 7, 9 , 10 แต่ละขอ้ตอบผดิ 31คนคิดเป็น 96.88%โดยเนื�อหาคาํถามมีรายละเอียดดงันี�  

 ขอ้ 4 ท่านเห็นวา่การลา้งมือที�ถูกตอ้งควรลา้ง 7 ขั�นตอน 

 ขอ้ 5 ครอบครัวท่านใชข้องร่วมกนั เช่น ชอ้น แกว้นํ�า หลอดดูดนํ�า ผา้เช็ดหนา้  ผา้เช็ดตวั ฯลฯ 

ขอ้ 7 ท่านคิดวา่ผา้ปิดปากและจมูกไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการป้องกนัโรค 

ขอ้ 9 ควรรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ในแต่ละวนั และดื�มนํ�า วนัละ 6 – 8 แกว้ 

ขอ้ 10 ควรลา้งมือโดยใชน้ํ�าและสบู่หรืออลักอฮอลเ์จล 

และหลงัใหโ้ปรแกรมผูป้กครองมีทศันคติที�ดีขึ�นทุกดา้นก่อนการเขา้โปรแกรม 
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กราฟที�เปรียบเทียบจากแบบสอบถามการสร้างพฤติกรรมก่อนและหลงัสร้างพฤติกรรมแยกเป็นราย

ขอ้เสนอเป็นกราฟไดด้งันี�        

 

 
 

   จะพบวา่ถา้แยกเป็นรายขอ้ก่อนเขา้โปรแกรมสร้างพฤติกรรมผูป้กครองที�ตอบผิดมีดงันี�  

ขอ้ 1. เมื�อกลบัถึงบา้นท่าน/บุตรหลานไดมี้การลา้งมือดว้ยสบู่หรืออลักอฮอลเ์จล ก่อนทาํภารกิจอื�นตอบ

ผดิ 29 คน คิดเป็น 90.63% 

สาํหรับขอ้ 4 , 5 , 7, 8 ,9 , 10 , 11 ,12 แต่ละขอ้ตอบผดิ 31คนคิดเป็น 96.88% โดยเนื�อหาคาํถามมี

รายละเอียดดงันี�  

   ขอ้ 4  ปกติท่าน/บุตรหลานไดน้อนหลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 6- 8 ชั�วโมง และดื�มนํ�าวนัละ 6 -8 แกว้ 

   ขอ้ 5  เมื�อท่าน/บุตรหลานป่วยท่านจะใหน้อนอยูบ่า้น 

   ขอ้ 8- 10 เป็นการสังเกตจากผูว้จิยัจาํนวน 5 วนั โดยสังเกตผูป้กครองจากการที�อยูใ่นหอผูป่้วยมีการลา้ง

มือปฏิบติัถูกตอ้ง ต่อเนื�อง และถูกสถานการณ์หรือไม่ ไดแ้ก่ตอนเชา้ก่อนเขา้หอผูป่้วย ออกจาหอ้งนํ�า และ

ก่อนรับประทานอาหาร ซึ� งพบวา่ ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง วนัละ 31 – 32 คนคิดเป็น 96.88 – 100 % 

สรุปผลการศึกษา 

 พบวา่ผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรงในหอผูป่้วย IDหลงัการใช้

โปรแกรมการป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัผูป้กครองมีคะแนน ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมที�เพิ�มขึ�นก่อน

การใชโ้ปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
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 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

  1.ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

                               ในการใชโ้ปรแกรมป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัไดแ้ก่ โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้

ปาก และไขห้วดัใหญ่ ควรเนน้ที�สาํคญัโดยเฉพาะการติดต่อและการป้องกนั  โรคที�ควรเนน้มากที�สุดคือโรค

มือเทา้ปาก เนื�องจากการวจิยัพบวา่ผูป้กครองขาดความรู้มากที�สุด 

    คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเชื�อสามารถนาํหลกัการและ 

                      2.ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

    2.1 นาํการวจิยัไปใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งที�มากขึ�น 

                        2.2 นาํการวจิยัไปใชป้้องกนัโรคติดเชื�อที�สําคญัโรคอื�นต่อไป 

บทเรียนที�ได้รับ  

     - หอผูป่้วยสามารถป้องกนัโรคติดเชื�อที�สาํคญัไดแ้ก่ โรคสุกใส โรคตาแดง โรคมือเทา้ปาก และไขห้วดั

ใหญ่ 

 - บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติั 

 - นาํไปเป็นมาตรฐานในหน่วยงาน 

 - มีการติดตามผลทุก 3 เดือน 

การติดต่อกบัทมีงาน : นางเกศยพุี  วฒันะธนากร   หอผูป่้วย ID   สถาบนัราชนุกูล  โทรศพัท ์  

085 0700501   e-mail  gedyupee @ hotmail .com 

คณะทาํงาน :   

   

1. นางเกศยพุี  วฒันะธนากร หวัหนา้ทีม 

2. นางนนัทว์ภิา  วนธารกุล          สมาชิก 

3. นางสาวกาญจนา ข่มอาวธุ สมาชิก 

4. 

5.      

นายวฒันา   เตจาคาํ  

นายชวพล   ไชยมาลา                         

สมาชิก 

สมาชิก 

6. นายธญัญา   ทสักุล สมาชิก 

7. นายสุพกั    เทียนดาํ สมาชิก 

8. นายชาญ   โสพฒัน์ สมาชิก 

9. นางสาวณนพพร  กา้นเพชร สมาชิก 
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