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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมป้องกันโรคตดิเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  
ของผู้ดูแลเดก็ปฐมวัยในศนูย์เดก็เล็ก กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเป็น
พฤติกรรมที่มคีวามส าคัญในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคตดิต่อในเด็กท่ีมาใช้บริการภายในศูนย์
เด็กเล็ก การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศนูย์เด็กเล็กเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่มโดยการ
สุ่มอย่างง่าย จ านวน 157 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทีผู่้วิจัยสร้างขึน้เอง 
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ การรับรูโ้อกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัต ิ การรับรูต้่ออุปสรรคของการปฏิบัต ิ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การได้รบัข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 74,.70,.82,.85,.72,.88,.90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิพรรณนา และสถิติถดถอยพหคุูณแบบมี
ขั้นตอน 

 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี  (M = 60.20, SD = 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าปัจจัยที่สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจ อายุ 
การรับรูต้่ออุปสรรคของการปฏิบตัิโดยสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจของผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็กไดร้้อยละ 12.5 (Adjusted R2 = .125, p < .05) 

 ผลวิจัยเสนอแนะว่าควรจดัโปรแกรมส่งเสรมิพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจโดยเน้นเรื่องการให้ความรูแ้ละการรับรูต้่ออุปสรรคของการปฏิบัต ิ
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ABSTRACT 
 Preventive behaviors of respiratory tract infections are important behavior that 
helps to control the communicable disease in childcare center. The purpose of this 
research was to identify factors influencing on preventive behaviors of respiratory tract 
infections among caregivers of preschool aged children in childcare center. A cluster 
random sampling method was used to recruit the sample of 157 caregivers of preschool 
aged children in childcare center. Research instruments were included. a demographic 
data, knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, 
perceived barriers, perceived self-efficacy, received information, and preventive behaviors 
of respiratory infected diseases questionnaires. Reliability 74, .70, .82, .85, .72, .88 .90. Data 
was analyzed by using descriptive statistics and the Stepwise multiple regression analysis. 
 The results revealed that the sample had mean scores of preventive behaviors 
of respiratory infected diseases at good level (M = 60.20, SD = 4.37). The highest average 
score was primary care (M = 3.91, SD = .28). The significant predictors of preventive 
behaviors of respiratory infected diseases were knowledge, age, and perceived barriers. The 
model explained 12.5 % of variance (R2 = .125, p < .05). 
 Results of the study suggested that nurse could apply this programs to 
promote preventive behaviors of respiratory infected diseases. focus on knowledge and 
perceived barriers. 
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