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นางเมลิซาร์ มาเรีย เบเกอร์ : ผลของการให้ความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การรับรูเ้ รือ
่ งไวรัสทีก
่ อ
่ ให้เ
กิดมะเร็งปากมดลูก ความตัง้ ใจ และการพาบุตรธิดาไปรับวัคซีนของผูป
้ กครองชาวต่างชาติทพ
ี่ านักอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย.
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ในโลกทีม
่ นุษย์ papillomavirus มากทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื การติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทแ
ี่ พร่หลาย (STI)
หมูค
่ นหนุ่มสาวระหว่าง 15 และ 24 ปี (WHO, 2010) วัคซีนป้ องกันโรคสองทีม
่ ีอยูเ่ พือ
่ ป้ องกันไม่ใ
ห้เชื้อ HPV ชนิดที่ 6, 11, 16 และ 18.
วัตถุประสงค์ของการทดลองควบคุมแบบสุม
่ นี้นาโดยรูปแบบความเชือ
่ ด้านสุขภาพคือการ
วัดผลกระทบของ ตามโปรแกรมการศึกษาการติดเชื้อ HPV เมือ่ พ่อแม่ผป
ู้ กครองต่างชาติความตัง้
'ใจทีจ่ ะฉี ดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อ HPV ความรูก
้ ารรับรูแ
้ ละการติดเชื้อ HPV และการดูดซึมการ
ใช้เทคนิคการสุม
่ ตัวอย่างทีไ่ ม่น่าจะเป็ น, 43 พ่อแม่ชาวต่างชาติทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯได้รบั คัดเลื
อกสาหรับการศึกษานี้.
การวิเคราะห์ขอ
้ มูลทีไ่ ด้รบ
ั การคานวณโดยใช้ IBM SPSS v.21 การทดสอบทางสถิตท
ิ ค
ี่
ำานวณรวมถึงความสัมพันธ์เพียร์สน
ั ทันทีผลิตภัณฑ์รว่ มทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ (เพียร์สน
ั r), T-test การ
ทดสอบไคสแควร์และความแตกต่างในความแตกต่าง (DID) ประมาณ การวิเคราะห์ทางส
้ เป็ น 0.80
ถิตไิ ด้ดาเนินการด้วยความเชือ
่ มั่น 95% และความสาคัญของ p <0.05 แอลฟาจัดตัง้ ขึน
ความน่ าเชือ
่ ถือ
้ และการรับรูบ
้ จากการติดเชื้อ HPV และกา
ผูป
้ กครองทีร่ ายงานความรูม
้ ากขึน
้ วกมากขึน
รฉี ดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความตัง้ ใจทีก
่ ารฉี ดวัคซีนในเชิงบวกและการดูดซึม
การศึกษาครัง้ นี้ มห
ี ลักฐานทีเ่ ชือ
่ ถือได้วา่ การตรวจสอบยืนยันผลการศึกษาขนาดใหญ่ผลของการ
แทรกแซงการศึกษา สาหรับพ่อแม่ผป
ู้ กครองชาวต่างชาติ

สาขาวิชา
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ลายมือชือ
่ นิสต
ิ
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ลายมือชือ
่ อทีป
่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.
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In the world, human papillomavirus (HPV) is most prevalent sexually transmitted
infection (STI) among young people between 15 and 24 years of age (WHO, 2010). Two
prophylactic vaccines are available to prevent the HPV types 6, 11, 16 and 18.
The objective of this randomized controlled trial, guided by the Health Belief
Model, is to measure the effect of the E-based HPV educational program on expat
parents’ HPV knowledge, perception and HPV vaccination intention and uptake. Using
non-probability sampling techniques, forty-three expat parents who live in Bangkok,
Thailand, were recruited for this study.
Data analysis was computed using IBM SPSS v.21. Statistical tests computed
include Pearson product-moment correlation co-efficient (Pearson r), t-tests, chi-square
tests, and the Difference in Differences (DID) estimation. Statistical analyses were
performed with a 95% confidence interval and significance of p <0.05. Cronbach’s alpha
was established as 0.80 reliability.
Parents who reported greater knowledge and a more positive perception of HPV
and the HPV vaccine were more likely to have a positive vaccination intention and
uptake. This study provides reliable evidence that validate a larger confirmatory study on
the effects of an E-based educational intervention for expat parents.
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