สรุปการประชุมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559
ณ ภูเขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
-----------------------------บทสรุป
กลุมศูนยเด็กเล็กและโรคติดตอในเด็ก สํานักโรคติดตอทั่วไปไดพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ
ในศูนยเด็กเล็กขึ้น เพื่อเนนใหเกิดการแจงเตือนโรคในศูนยเด็กเล็กโดยครูผูดูแลเด็ก และชวยใหทราบถึงสถานการณ
โรคมือเทาปากและโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กอยางแทจริง ซึ่งนับเปนกลไกหนึ่งในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค ที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดการประชุมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็ก
เล็กและโรงเรี ยนอนุบ าลขึ้น ระหวางวั นที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559 ณ ภูเ ขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวั ด
นครนายก เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดวิธีการใชงานระบบฯแกสํานักงานปองกันควบคุมโรคทั้ง 13
แหง และใชกลไลการเผยแพรประชาสัมพันธผานหนวยงานเครือขายเพื่อกระตุนใหหนวยงานระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเขาใชงานระบบฯ รวมทั้งบันทึกและตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล
ศูนย เด็ กเล็ กใหเ ป นป จ จุบั น ซึ่งเปน ช องทางหนึ่ งที่ส ามารถติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานของผู บริ ห ารในแต ล ะระดั บ
ทั้งหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานอื่นๆที่สนใจได ในการประชุมครั้งนี้
ไดมีการบรรยายเรื่องสถานการณโรคมือเทาปาก โดย นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ หัวหนากลุมศูนยเด็กเล็กและโรคติดตอในเด็ก
ตอมาคือเรื่อง ทิศทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กป 2559 โดยนางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย
นักวิ ชาการสาธารณสุ ขชํ านาญการพิเศษ และเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปาก
ในศูนย เด็กเล็ กและโรงเรีย นอนุบาล โดยวาที่ร อยตรีจั กรพงศ เรณุมาศ นักวิช าการคอมพิวเตอร รวมทั้งไดมีการ
อภิปรายเรื่องการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม
ซักถามและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอีกดวย การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 28 คน เปนผูแทนจากสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคจํ านวน 25 คน ผูแทนจากสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด นครนายกจํานวน 1 คน ผู แทนจาก
เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 1 คน และครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลก
ประชาสรรค จังหวัดสุโขทัย จํานวน 1 คน จากการประชุมครั้งนี้พบวาผูเขารวมประชุมใหความสนใจและเห็น
ประโยชนของระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งเสนอวาหากมี
งบประมาณเพียงพอควรจัดใหมีเวทีถายทอดสําหรับเจาหนาที่ระดับจังหวัดดวย ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการผลักดันให
ครูผูดูแลเด็กทั่วประเทศไดมีโอกาสเรียนรูและใชประโยชนจากระบบฯได หรือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สมัครใจหรือ
มีความพร อมในการใช งานระบบฯร ว มดํ าเนิ น การเป น ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กต น แบบแล ว จึ งขยายผลให ครอบคลุ ม
นอกจากนี้ยังมีชองทาง E-learning ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคสําหรับครูผูดูแลเด็ก เจาหนาที่สาธารณสุขหรือผูสนใจสามารถ
เรียนรูเรื่องการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กไดดวยตนเอง และเพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความรูสามารถนําไปใช
ในการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและสามารถดูแลเด็กปวยเบื้องตนไดอยางถูกตอง หากผานการทดสอบ
จะไดรับการรับรองของกรมควบคุมโรค ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมากเชนกัน
ที่มาและความสําคัญ
เด็กเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนา
เด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา จึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบจะตองตระหนักและใหความสนใจ การนําเด็กไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ทําใหเด็กเจ็บปวยไดงาย
เพราะศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเปนสถานที่ที่เด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะโรคมือเทาปากซึ่งพบวา
มากกวา 2 ใน 3 ของเด็กที่ปวยอยูในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล หากปวยแลวไมไดรับการดูแลที่ถูกตอง อาจมี
อาการรรุน แรงและเสี ยชีวิ ตได อีกทั้งพฤติกรรมของเด็กที่อยู รว มกัน เปน จํานวนมากในศูนย เด็ กเล็ กและโรงเรีย น
อนุบาล เชน การเลน การคลุกคลีใชของรวมกันนั้นทําใหปนเปอนและแพรกระจายเชื้อโรคติดตอสูกันไดงาย การ

ดําเนินการตามแนวทางควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจะชวยปองกันการแพรกจะจายเชื้อไปยังเด็ก
คนอื่นและปองกันการระบาดของโรคได
จากการติดตามสถานการณโรคมือเทาปากยอนหลั ง 5 ป ตั้งแตป 2553-2557 พบมีรายงานโรคเพิ่มขึ้นทุกป
มีรายงานผูเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 13 ราย โดยในป 2553 มีผูปวยจํานวน 12,455 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ป 2554 ไดเพิ่มเติมโรค
herpangina ในนิยามการเฝาระวังโรคมือเทาปาก มีผูปวยจํานวน 18,196 ราย มีผูเสียชีวิต 6 ราย ป 2555 มีผูปวยจํานวน
45,297 ราย มีผูเสียชีวิต 2 ราย ป 2556 มีผูปวยจํานวน 45,961 ราย มีผูเสียชีวิต 3 ราย และป2557 มีผูปวยจํานวน
65,230 ราย มีผูเสียชีวิต 2 ราย ปจจุบัน ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2558 มีผูปวย 33,153 ราย คิดเปนอัตราปวย
50.91 ตอแสนประชากร เมื่อเทียบกับป 2557 มีผูปวยลดลงจํานวน 32,077 ราย คิดเปนรอยละ 49 มีผูปวยเสียชีวิต
3 ราย ใหผลบวกเชื้อ Enterovirus 71 ทั้ง 3 ราย รายแรกเปนเด็กเพศหญิง อายุ 4 ป 10 เดือน ที่จังหวัดสระบุรี
รายที่สองเปนเด็กเพศชาย อายุ 1 ป 8 เดือน ที่จังหวัดตาก รายที่สามเปนเพศหญิงอายุ 4 ป 3 เดือน ที่จังหวัดชลบุรี
อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (รอยละ 28.46) 2 ป (รอยละ 25.64) และ 3 ป (รอยละ 17.77 ) จังหวัดที่มี
อัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือจังหวัดสุราษฎรธานี (121.90) พะเยา (109.81) นาน (106.84)
ภูเก็ต (105.19) และจังหวัดเชียงราย (105.16) ตามลําดับ มีการรายงานการระบาดของโรคมือเทาปากแบบเปน
กลุมกอน (Cluster) จํานวน 28 เหตุการณ เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 15 เหตุการณ แสดงใหเห็นวาระบบ
รายงานโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการระบาดยังคงพบในโรงเรียนอนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน โดย
เกิดขึ้นใน 12 จังหวัดไดแก 12 จังหวัดไดแก จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี อุดรธานี เชียงใหม สระบุรี เชียงราย รอยเอ็ด
อํานาจเจริญ กรุงเทพมหานคร ตาก พัทลุง และจังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญพบในโรงเรียนอนุบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชน
อี ก ทั้ ง ข อ มู ล เฝ า ระวั ง เชื้ อ ไวรั ส เอนเทอโรทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ ส ง ตรวจทางสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบมีการ
สงตัวอยางตรวจแยกเชื้อจํานวน 495 ราย (698 ตัวอยาง) ใหผลบวก 118 ราย คิดเปนรอยละ 23.8 พบสาร
พันธุกรรม Enterovirus 71 รอยละ 51.7 Coxsackievirus A type 16 รอยละ 25.4 สารพันธุกรรมไวรัสเอนเท
อโรชนิดอื่นรอยละ 22.9
จากการดําเนินโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคตั้งแตปงบประมาณ 2554 และบูรณาการการดําเนินงาน
รวมกับกรมอนามัยในป 2557 ภายใตโครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค มีศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมัครเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน 15,143 แหง (รอยละ 77.7) ผานการประเมินรับรองแลว
จํานวน 7,446 แหง (รอยละ 73.1) และไดขยายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนอนุบาลสังกัด
สพฐ. ซึ่งปจจุบัน มีโรงเรียนอนุบาลเขารวมโครงการแลว จํานวน 3,599 แหง (รอยละ 12.8) และผานเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 2,820 แหง (รอยละ 79.1) ซึ่งการดําเนินงานตองอาศัยความรวมมือของเครือขายทั้งระดับเขต
ระดับจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตแนวทางการดําเนินงานที่เปนทิศทางเดียวกัน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรคจึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานเครือขาย และรวมผลักดันใหมีกลไกการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กให
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

วิธีการดําเนินงาน
กลุมศูนยเด็กเล็กและโรคติดตอในเด็ก สํานักโรคติดตอทั่วไปไดพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ
ในศูนยเด็กเล็กขึ้น เพื่อเนนใหเกิดการแจงเตือนโรคในศูนยเด็กเล็กโดยครูผูดูแลเด็ก และชวยใหทราบถึงสถานการณ
โรค มือเทาปากและโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กอยางแทจริง ซึ่งนับเปนกลไกหนึ่งในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค ที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดการประชุมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็ก
เล็กและโรงเรี ยนอนุบ าลขึ้น ระหวางวั นที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559 ณ ภูเ ขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวั ด
นครนายก เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดวิธีการใชงานระบบแกสํานักงานปองกันควบคุมโรคทั้ง 13
แหง และใชกลไลการเผยแพรประชาสัมพันธผานหนวยงานเครือขายเพื่อกระตุนใหหนวยงานระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาใชงานระบบฯ รวมทั้งบันทึกและตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูลศูนยเด็กเล็ก
ใหเป นปจจุ บัน ซึ่งเป นชองทางหนึ่งที่สามารถติ ดตามผลการดําเนินงานของผูบ ริหารในแต ละระดับทั้งหนว ยงาน
กระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานอื่นๆที่สนใจได ในการประชุมครั้งนี้ไดมีการ
บรรยายเรื่องสถานการณโรคมือเทาปาก โดย นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ หัวหนากลุมศูนยเด็กเล็กและโรคติดตอในเด็ก ตอมาคือ
เรื่อง ทิศทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กป 2559 โดยนางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ และเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล โดยวาที่รอยตรีจักรพงศ เรณุมาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร รวมทั้งไดมีการอภิปรายเรื่องการ
พัฒ นาระบบฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต อ ในศู น ย เ ด็ ก เล็ ก เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ซั ก ถามและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอีกดวย
ผลการประชุม
การประชุมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559 ณ ภูเขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนย เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยมีผูเขารวม
ประชุมจํานวนทั้งสิ้น 42 คน ไดแก
วิทยากร
จํานวน 3 คน
คณะทํางาน
จํานวน 11 คน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-13
จํานวน 25 คน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
จํานวน 1 คน
ผูแทนจากเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 1 คน
ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 1 คน
1. เรื่อง สถานการณโรคมือเทาปากและโรคติดตอในเด็ก
โรคมือเทาปาก (Hand Foot Mouth Disease ) เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุมเอนเทอโร มีหลากหลายสายพันธุ
สวนใหญพบในเด็กต่ํากวา 5 ป โรคนี้ติดตอไดจากการสัมผัสโดยตรงทางน้ําลาย น้ํามูก น้ําจากตุมพองและแผล หรือ
อุจจาระของผูปวย ผูติดเชื้อสวนใหญมักมีอาการไมรุนแรง เชน มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ คลื่นไส ปวดเมื่อย เปนตน โดยจะ
ปรากฎอาการดังกลาวอยู 3 - 5 วัน แลวหายไดเอง หรือมีอาการไข รวมกับตุมพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝา
มือ นิ้วมือ ฝาเทา บริเวณกน และในปาก โดยตุมแผลในปากสวนใหญพบที่เพดานออนลิ้น กระพุงแกม เปนสาเหตุให
เด็กไมดูดนม ไมกินอาหารเพราะเจ็บ อาจมีน้ําลายไหล ในบางรายไมพบตุมพองแตอยางใด แตบางรายจะมีอาการ
รุนแรง และเสียชีวิตได ขึ้นอยูกับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ เชน การติดเชื้อจาก Enterovirus 71 อาจมีอาการทาง
สมองรวมดวย โดยเปนแบบเยื่อหุมสมองอักเสบแบบไมติดเชื้อ (aseptic meningitis) ที่ไมรุนแรงหรือมีอาการคลาย
โปลิ โอ สว นที่รุน แรงมากจนอาจเสียชี วิตจะเป นแบบสมองอักเสบ (encephalitis) ซึ่งมีอาการอักเสบส วนกานสมอง
(brain stem)อาการหัวใจวาย และ/หรือมีภาวะน้ําทวมปอด (acute pulmonary edema)

กรมควบคุมโรคเริ่มมีการเฝาระวังโรคมือ เทา ปากตั้งแต พ.ศ. 2544 และไดเพิ่มเติมโรค Herpangina ใน
นิยามการเฝาระวังโรคมือเท ปากในป 2554 ซึ่งโรค Herpangina สวนใหญพบในเด็กอายุ 1-7 ป สวนใหญเกิดจาก
เชื้อ Coxsackievirus A16 และ Enterovirus 71 ผูปวยจะมีไขฉับพลันและมีแผลเปอยเล็กๆ ในลําคอบริเวณเพดาน
ลิ้นไก ทอนซิล มีอาการเจ็บคอมากรวมกับมีน้ําลายมาก ยังไมเคยมีรายงานการเสียชีวิต และอาจมีอาการกลืนลําบาก
ปวดทองและอาเจียน โรคจะเปนอยู 3 - 6 วัน และมักจะหายเอง
สถานการณโรคมือเทาปาก ในป 2558 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ) พบผูปวย 40,417 ราย คิดเปน
อัตราปวย 62.21 ตอแสนประชากร มีผูปวยเสียชีวิต 3 ราย ใหผลบวกเชื้อ Enterovirus 71 ทั้ง 3 ราย รายแรกเปน
เด็กเพศหญิงอายุ 4 ป 10 เดือน ที่จังหวัดสระบุรี รายที่สองเปนเด็กเพศชาย อายุ 1 ป 8 เดือน ที่จังหวัดตาก รายที่สาม
เปนเพศหญิงอายุ 4 ป 3 เดือน ที่จังหวัดชลบุรี อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (รอยละ 29.09) 2 ป (รอยละ
25.38) และ 3 ป (รอยละ 17.61 ) จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 10 อันดับแรก คือ จังหวัดสุราษฎรธานี
(154.77) เชียงราย (148.22) ระนอง (141.17) พะเยา (138.71) ประจวบคีรีขันธ (134.64) ภูเก็ต
(131.88) นาน (131.52) แมฮองสอน (111.61) ลําปาง (106.11) และจังหวัดเลย (102.13) ตามลําดับ
จากข อ มู ลเฝ าระวั งเชื้ อไวรั ส เอนเทอโ รท างห องป ฏิ บั ติ การ ส ถา บั น วิ จั ย วิ ทยา ศาส ตร ส าธ า รณสุ ข
กรมวิ ทยาศาสตร การแพทย ป 2558 (ข อ มูล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558) ได รั บ ตั ว อย างจากสถานบริ ก าร
สาธารณสุขตางๆ สงมาตรวจ แยกเชือ้ จํานวน 495 ราย (698 ตัวอยาง) ใหผลบวก 118 ราย คิดเปนรอยละ 23.8
พบสารพันธุกรรม Enterovirus71 รอยละ 51.7 CoxsackievirusA16 รอยละ 25.4 สารพันธุกรรมไวรัสเอนเท
อโรชนิดอื่นรอยละ 22.9
จากการติดตามสถานการณโรคในรอบ 13 ปที่ผานมาพบวา( ป 2546 -2559) โรคมือเทาปากมีแนวโนม
สู งเพิ่มขึ้ น อย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะในป 2557 ซึ่ง แต ล ะป มักพบผู ป ว ยสู งสุ ด ในเดื อ นพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
ซึ่งนับเปนฤดูกาลระบาดของโรคในทุกป กลุมอายุที่พบสูงสุดคือ อายุ 0-2 ป ซึ่งเปนเด็กในปกครองอาศัยอยูในชุมชน
และในครอบครัวปกติ และ อายุ 3-5 ป ซึ่งเปนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ดังนั้นจึงตองขยายการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็กใหครอบคลุมเด็กกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น ไดแก โรงเรียนอนุบาลและ
สถานรั บ เลี้ ย งเด็ กทั้งในสั งกัด ภาครั ฐและเอกชน เพื่อให อัตราปวย อัตราตายลดลงอยางชั ดเจน จึ งต องกําหนดคา
เปาหมายการลดโรค คือ ลดอัตราปวยระดับเขตไมใหเกิน 50 ตอแสนประชากร และอัตราปวยระดับจังหวัดไมใหเกิน
30 ตอแสนประชากร ควรเรงรัดและผลักดันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเห็นความสําคัญและดําเนินการ
ตามแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคกําหนด เชน การตรวจคัดกรองเด็ก การแยกเด็กปวย
และการทําความสะอาดของเลนของใชภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางถูกตองและเหมาะสม การเก็บตัวอยางสง
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการยังอยูในระดับต่ําและมีจํานวนนอย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราปวยสูงและมีรายงาน
ผูปวยจํานวนมาก ดังนั้นหากมีการระบาดเปนกลุมกอนของโรคมือเทาปากควรแจงขาวการระบาดและเก็บตัวอยางสง
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยใชงบประมาณของสํานักงานปองกันควบคุมโรค ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งของการ
เฝาระวังโรคและเฝาระวังผูเสียชีวิตที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2. เรื่อง ทิศทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กป 2559
แผนงานโรคมือเทาปาก
เปาหมายการลดโรคมือเทาปาก
เปาหมาย
ป 59
- อัตราปวยโรคมือเทาปากไมเกิน 50 ตอแสนประชากร
50
(ระดับประเทศ)
- อัตราปวยโรคมือเทาปากลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป หรือไมเกิน 50 ตอแสนประชากร (ระดับเขต/จังหวัด)

50

ป 60
50

ป 61
50

50

50

เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ป 2559
1. รอยละ 80 ของศูนยเด็กเล็กในตําบลไมเกิดโรคมือ เทาปาก เกิน 2 generation
2. รอยละ 30 ของโรงเรียนอนุบาลผานเกณฑประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
กลุมเปาหมาย / พื้นที่เปาหมาย
 กลุมเด็กอายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 กลุมเด็กอายุ 4 - 6 ป ในโรงเรียนอนุบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการสําคัญ
มาตรการที่ 1 : การพัฒนาองคความรูโรคมือเทาปาก
มาตรการที่ 2 : การพัฒนาแนวทางการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปาก
มาตรการที่ 3 : การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายภาคีในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคมือเทาปาก
มาตรการที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพเครือขายในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือเทาปาก
มาตรการที่ 5 : การเผยแพรประชาสัมพันธและการสื่อสารความเสี่ยง
กิจกรรมหลักตอบสนองการแกไขปญหาตามมาตรการ
สํานักโรคติดตอทั่วไปสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ดําเนินการ ดังนี้
1. ผลิตและสนับสนุนเครื่องมือ (คูมือ/แนวทาง/สื่อการเรียนการสอน) วิทยากรและงบประมาณ
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายการขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลแกศูนยเด็กเล็กที่ไดรับการคัดเลือกจากพื้นที่
สคร./สสจ./สสอ. มีบทบาท ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงและถายทอดแนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละระดับ และเครือขายที่
เกี่ยวของ
2. จัดอบรมใหความรูแกครูผูดูแลเด็กที่สมัครเขารวมโครงการฯ
3. ขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมเปาหมายศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่
4. สนับสนุนวิชาการ สื่อความรู และสื่อการเรียนการสอนตางๆ
5. นิเทศ/ชี้แนะการดําเนินงานใหกับครูผูดูแลเด็กและผูที่เกี่ยวของ
6. ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
7. สรุปผลการดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลศูนยเด็กเล็กรวมทั้งสงใหสํานัก
โรคติดตอทั่วไป
3. เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมือเทาปากในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
สํานักโรคติดตอทั่วไปไดพัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก เพื่อเนนใหเกิดการแจงเตือนโรคใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยครูผูดูแลเด็ก และชวยใหทราบถึงสถานการณโรคมือเทาปากในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางแทจริง
ซึ่งนับเปนกลไกหนึ่งในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูผูดูแลเด็ก เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารหรือผูสนใจอื่นๆสามารถเขาใชงานระบบฯไดที่เวปไซต
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค สํานักโรคติดตอทั่วไป (http://thaigcd.ddc.moph.go.th) โดยใหสิทธิ์การใชงานเจาหนาที่แตละ
ระดับ ดังนี้
 เจาหนาที่ศูนยเด็กเล็ก : บันทึกขอมูล บริหารจัดการขอมูลภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
สมัครเขารวมโครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค
 เจาหนาที่ระดับเขต
: ดูขอมูลไดทั้งหมดและบริหารจัดการขอมูลไดเฉพาะจังหวัดที่รับผิดชอบ
 เจาหนาที่ระดับจังหวัด : ดูขอมูลไดทั้งหมดและบริหารจัดการขอมูลไดเฉพาะอําเภอที่รับผิดชอบ
 เจาหนาที่ระดับอําเภอ : ดูขอมูลไดทั้งหมดและบริหารจัดการขอมูลไดเฉพาะอําเภอของตนเอง
 ผูบริหาร/ผูสนใจอื่น
: สามารถดูขอมูลได แตไมสามารถแกไขขอมูลได

จากการดําเนินโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคตั้งแตปงบประมาณ 2554 และบูรณาการการดําเนินงาน
รวมกับกรมอนามัยในป 2557 ภายใตโครงการศูนยเด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค มีศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมัครเขารวมโครงการและผานการประเมินรับรองแลวถึงรอยละ 80 แตยังขาดการบันทึกและตรวจสอบ
ขอมูลที่เ ปนป จจุบั นในฐานขอมูลศูน ยเด็ กเล็ ก เจาหนาที่สาธารณสุขจึ งควรนิเ ทศติ ดตามผลการดําเนินงานอยาง
ต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในระบบฐานข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น ทั้ งนี้ ใน
ปงบประมาณ 2559 ยังไดปรับปรุง E-learning ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ซึ่งไดจัดทําขึ้นสําหรับครูผูดูแลเด็ก เจาหนาที่
สาธารณสุขหรือผูสนใจสามารถเรียนรูเรื่องการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กไดดวยตนเอง และเพื่อใหครู
ผูดูแลเด็กมีความรูสามารถนําไปใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและสามารถดูแลเด็กปวยเบื้องตนได
อยางถูกตอง โดยสามารถเขาใชงานไดดวยการสมัครลงทะเบียนที่เวปไซตศูนยเด็กเล็กปลอดโรค สํานักโรคติดตอทั่วไป
(http://thaigcd.ddc.moph.go.th) เชนกัน บทเรียนนี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. แบบทดสอบกอนเรียน หากยังไมเคยทําแบบทดสอบกอนเรียนใหทํากอนเขาสูบทเรียน กรณีเคยทําแลว
ใหขามแบบทดสอบได
2. เนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย 6 บทเรียน ผูเรียนตองเรียนใหครบทุกบทเรียน และทําแบบทดสอบ
ทายบททุกบท (จะเรียนบทใดกอนก็ได) โดยแตละบทตองผานรอยละ 80 จึงสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได
3. แบบทดสอบหลังเรียน ตองทําแบบทดสอบหลังเรียนใหผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จึงจะไดรับ
การรับรองของกรมควบคุมโรค เพื่อรับประกาศนียบัตร
ในสวนของระบบเฝาระวังโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น เจาหนาที่ศูนยเด็กเล็กหรือครูผูดูแลเด็กสามารถ
บันทึกเหตุการณเฝาระวังโรคในระบบฯได หากพบมีเด็กปวยดวยโรคมือเทาปาก ไขหวัด อุจจาระรวง อาหารเปนพิษ และ
โรคสุกใส เปนตน โดยระบุพื้นที่เกิดโรคคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือชุมชน และโรคที่พบ วันเริ่มปวย
จํานวนเด็กปวย อายุผูปวย และมาตรการที่ไดดําเนินการเชน การคัดกรองเด็กปวย การทําความสะอาดหองเรียน และการ
แจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เปนตน นอกจานี้ยังสามารถดูรายงานจํานวนเหตุการณหรือตรวจสอบขอมูลเฝาระวังโรค
โดยแยกโรค แยกตามพื้นที่ หรือรายงานแยกเปนกลุมอาการของโรคตางๆ เพื่อดูสถิติการปวย หรือใชเปนสรุปผลรายงาน
สถานะสุขภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กได อีกทั้งยังสามารถบันทึกสถานะสุขภาพของเด็กจากการตรวจคัดกรองเด็กทุกเชา
ในรายงานแบบคัดกรองโรคได ซึ่งโรคที่พบ ไดแก โรคหวัด มือเทาปาก อุจจาระรวง ไข ไขออกผื่น และโรคอื่นๆ ซึ่งขอมูล
เหลานี้สามารถวิเคราะหผลตามปจจัยตางๆ ไดแก เพศ อายุ โรคที่พบบอย และสถานะเด็กปวยรวม รวมทั้งสามารถ
แสดงรายงานแจกแจงขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการเก็บขอมูลสถานะสุขภาพเด็กและเฝาระวังการเกิดโรคได
(สามารถดาวนโหลดคูมือและชมวิดีโอสาธิตการใชงานไดที่เวปไซตศูนยเด็กเล็กปลอดโรค
http://demo.favouritedesign.com/healthypreschool/home)

ปญหาและอุปสรรค
1.ผูบริหารบางแหงใหความสําคัญเรื่องศูนยเด็กเล็กนอยลง สงผลใหสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณไม
เพียงพอ/เหมาะสมในการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพและการขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกกลุมวัย
2.บางแหงยังขาดการสงมอบงาน ถายทอดประสบการณและองคความรูจากผูรับผิดชอบเดิมใหแกผูรับผิดชอบ
งานใหม
3.การสงตัวอยางตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันควบคุมโรคใหมี
ประสิทธิภาพและเฝาระวังผูเสียชีวิตยังอยูในระดับต่ําและมีจํานวนนอย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราปวยสูงและมีรายงาน
ผูปวยจํานวนมาก

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
1.บริหารจัดการแผนงานงบประมาณให
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
2.จัดอบรมใหความรูแ กครู
ครูผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธการ
ใชงานระบบเฝาระวังโรคติดตอในเด็กแกเครือขายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนกลไลหนึ่งในการ
ในการผลักดันงานศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
3.ขยายการดํ
ขยายการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรคให
ภาพ
ครอบคลุมเด็กกลุมมเป
เปาหมายมากยิ่งขึ้น(เด็กอายุ0-5 ป)
ไดแก โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนและสรางการมีสวนรวมของผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กในครอบครัวและชุมชนในการปองกันควบคุมโรค
4.นิเทศติดตามผลการดํ
ผลการดําเนินงานร
งาน วมกับเครือขายอย
อยางตอเนื่องรวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน (รวมถึ
รวมถึงโรงเรียนอนุบาลที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้)
5.เผยแพร
เผยแพรประชาสัมพันธระบบการเรียนรูออนไลนดวยตนเอง(E-learning)
ยตนเอง
สําหรับครูและผูดูแลเด็ก เรื่องการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอในศูศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลผานทางเวปไซตศูนยเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค และ
เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความรูสามารถนําไปใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและสามารถดูแลเด็กปวย
เบื้องตนไดอยางถูกตอง
ภาพประกอบ

