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กดิมะเร็งปากมดลูก ความต ัง้ใจ และการพาบตุรธดิาไปรบัวคัซีนของผูป้กครองชาวตา่งชาตทิีพ่ านกัอยูใ่น 
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ในโลกทีม่นุษย์ papillomavirus มากทีส่ดุก็คอืการตดิเชื้อตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ทีแ่พรห่ลาย (STI) 

หมูค่นหนุ่มสาวระหวา่ง 15 และ 24 ปี (WHO, 2010) วคัซีนป้องกนัโรคสองทีม่ีอยูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่ 

หเ้ชื้อ HPV ชนิดที ่6, 11, 16 และ 18. 

วตัถุประสงค์ของการทดลองควบคุมแบบสุม่น้ีน าโดยรูปแบบความเชือ่ดา้นสขุภาพคือการ

วดัผลกระทบของ ตามโปรแกรมการศกึษาการตดิเชื้อ HPV เมือ่พอ่แมผู่ป้กครองตา่งชาตคิวามต ัง้ 

'ใจทีจ่ะฉีดวคัซีนป้องกนัการตดิเชื้อ HPV ความรูก้ารรบัรูแ้ละการตดิเชื้อ HPV และการดดูซมึการ 

ใชเ้ทคนิคการสุม่ตวัอยา่งทีไ่มน่่าจะเป็น, 43 พอ่แมช่าวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯไดร้บัคดัเลื 

อกส าหรบัการศกึษาน้ี. 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดร้บัการค านวณโดยใช ้IBM SPSS v.21 การทดสอบทางสถติทิีค่ 

ำ านวณรวมถงึความสมัพนัธ์เพียร์สนัทนัทีผลติภณัฑ์รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ (เพียร์สนั r), T-test การ

ทดสอบไคสแควร์และความแตกตา่งในความแตกตา่ง (DID) ประมาณ การวเิคราะห์ทางส 

ถติไิดด้ าเนินการดว้ยความเชือ่ม ั่น 95% และความส าคญัของ p <0.05 แอลฟาจดัต ัง้ขึน้เป็น 0.80 

ความน่าเชือ่ถือ 

ผูป้กครองทีร่ายงานความรูม้ากขึน้และการรบัรูบ้วกมากขึน้จากการตดิเช้ือ HPV และกา 

รฉีดวคัซีนป้องกนัการตดิเชื้อมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามต ัง้ใจทีก่ารฉีดวคัซีนในเชงิบวกและการดดูซมึ

การศกึษาคร ัง้น้ีมหีลกัฐานทีเ่ชือ่ถือไดว้า่การตรวจสอบยืนยนัผลการศกึษาขนาดใหญผ่ลของการ

แทรกแซงการศกึษา ส าหรบัพอ่แมผู่ป้กครองชาวตา่งชาต ิ
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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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