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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปพ่อแม่ผูป้กครองส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเล้ียงดูบุตร
หลานเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาเพื่อการประกอบอาชีพจึงน าบุตรหลานไปรับการดูแลในศูนยรั์บเล้ียงเด็ก
หรือเข้าโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนดังนั้ นศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลจึงเป็นสถานท่ีท่ีเด็กอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมากท าให้เช้ือโรคสามารถแพร่เช้ือและติดต่อสู่กนั
ได้ง่ายเม่ือมีเด็กเจ็บป่วยและเน่ืองจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต ่าจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อยโดยเฉพาะ
โรคติดต่อท่ีส าคญัและพบบ่อยในศูนยเ์ด็กเล็กได้แก่โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจโรคมือเทา้ปาก
โรคอุจจาระร่วงโรคติดต่อท่ีป้องกนัได้ดว้ยวคัซีนเช่น คางทูมอีสุกอีใสและหัดเป็นตน้ กรมควบคุม
โรค (2554) 

โรคมือเทา้ปาก ( Hand, foot and mouth disease) เกิดจากไวรัสในแฟมิลีพิคอร์นาไวริดีซ่ึงสาย
พนัธ์ุท่ีท าใหเ้กิดโรคน้ีท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือไวรัสคอกแซคกี เอ และ Enterovirus 71 เช้ือก่อโรคท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดคือ ค็อกแซกกีเอชนิด 16 ซ่ึงท าให้เกิดอาการท่ีไม่รุนแรง และหายไดเ้องเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพบนอ้ย
แต่รุนแรงคือ ไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ท าให้เด็กท่ีติดเช้ือเสียชีวิต
ได้ ติดต่อผ่านทางการสัมผสัสารคดัหลั่ง เช่น น ้ าลาย หรืออุจจาระของผูป่้วย และติดต่อจากการกิน
อาหาร น ้ าด่ืม การดูดเลียน้ิวมือ หรือของเล่นท่ีปนเป้ือนเช้ือท่ีออกมากบัอุจจาระน ้ าเหลืองจากตุ่มน ้ าท่ี
ผิวหนงั หรือละอองน ้ ามูก น ้ าลายของผูป่้วย การระบาดของโรคจะเกิดกบัเด็กในสถานเล้ียงเด็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล พบโรคในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไมร่้วง มีระยะฟักตวัประมาณ 3 - 7 วนั โรคน้ีพบ
น้อยในผูใ้หญ่ แต่ผูท่ี้มีภูมิคุ ้มกันบกพร่องอาจติดเช้ือได้ง่าย โรคมือเท้าปากเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก   

สถานการณ์โรคมือเท้าปากของประเทศไทยใน ปีพ.ศ. 2551 - 2555 พบว่าจ านวนผูป่้วยมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยพบผูป่้วยโรคมือเทา้ปาก จ านวน 11,277 ราย,  8,806 ราย, 12,455 ราย, 18,196 
ราย และ 45,464 ราย ตามล าดับคิดเป็นอตัราป่วยเท่ากับ 18.22, 13.86, 19.50, 28.40 และ 70.35 ต่อ
แสนประชากรตามล าดบัโดยในปี พ.ศ. 2555 พบวา่ภาคกลางมีอตัราป่วยดว้ยโรคมือเทา้ปากสูงท่ีสุด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coxsackievirus&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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คือ 29.1 ต่อแสนประชากรรองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และภาคใต ้มีอตัราป่วย 
17.1, 17.0 และ 7.8 ต่อแสนประชากรตามล าดับส านักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข(2555) 
จ านวนผูป่้วยสะสมด้วยโรคมือเท้าปากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน
ทั้งส้ิน 44,350 รายคิดเป็นอตัราป่วย 69.01 ต่อประชากรแสนคนมีรายงานผูเ้สียชีวติ 3 รายอตัราตายต่อ
ประชากรแสนคนเท่ากบั 0.005 อตัราผูป่้วยตายเท่ากบัร้อยละ 0.01 พบผูป่้วยเพศชายมากกวา่เพศหญิง
อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากบั 1 : 0.76 กลุ่มอายท่ีุพบผูป่้วยสูงสุดคือกลุ่มอาย ุ0 - 4 ปี อตัราป่วย
เท่ากับ 1,018.63 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือกลุ่ม อายุ 5 - 9 ปีอตัราป่วย 91.29 ต่อประชากร
แสนคนและ 10 - 14 ปีอตัราป่วย 11.48 ต่อประชากรแสนคนพบว่า มีผูป่้วยเสียชีวิต ดว้ยโรคมือเทา้
ปาก ตั้ งแต่ ปี 2550 - 2555 รวมจ านวน 14 ราย แยกตามรายปี ดังน้ี ปี 2551 จ านวน 4 ราย ปี 2552 
จ านวน 2 ราย ปี 2554 จ านวน 6 ราย และในปี 2555 จ านวน 2 ราย ซ่ึงผูป่้วยท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น
เด็กอาย ุ0 - 4 ปี ส านกัระบาดวทิยากระทรวงสาธารณสุข(2556) 

สถานการณ์โรคมือเทา้ปากของจงัหวดัอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2551 - 2555 พบผูป่้วยโรคมือเท้า
ปาก จ านวน 109, 92, 108,161 และ 411 ราย ตามล าดบั คิดเป็นอตัราป่วยเท่ากบั 23.64, 19.95, 23.43, 
34.92 และ 89.15 ต่อแสนประชากรตามล าดบังานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
อุตรดิตถ(์2555) 

สถานการณ์โรคมือ เทา้ ปากในพื้นท่ีอ าเภอลบัแลในปี พ.ศ.2551 - 2555 พบผูป่้วยดว้ยโรคมือ
เทา้ปาก จ านวน 13, 4, 10, 12 และ 68 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 20.31, 6.30, 15.38, 18.35 และ 104.62 ต่อ
แสนประชากรตามล าดบังานควบคุมโรคติดต่อส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลบัแล (2555) 

จากขอ้มูลโรคมือเทา้ปากยงัเป็นปัญหาของโรคติดเช้ือในเด็กท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีซ่ึงการระบาดของ
โรคมือเทา้ปากท าให้เด็กตอ้งหยุดเรียนบิดามารดาอาจตอ้งหยุดงานเพื่อดูแลบุตรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลหรือในบางคร้ังตอ้งมีการปิดโรงเรียนท าความสะอาดเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองได้ทั้งส้ินดงันั้นหากมีการป้องกนัการเกิดและการแพร่กระจายของ
โรคมือเทา้ปากก็จะช่วยผลกระทบขา้งตน้ได ้ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรู้และการปฏิบติั
ของผูดู้แลเด็ก พฤติกรรมสุขอนามัยของเด็ก และส่ิงแวดล้อมในศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กอ าเภอลับแล  
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ในการป้องกนัการเกิดโรคมือเทา้ปากน าผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบติังานท่ีจะมี
ส่วนช่วยในการป้องกนัและก าหนดแนวทางในการปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในการป้องกนัโรคมือเทา้ปาก
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขอนามยัของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
3. เพื่อศึกษาส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาและการพฒันา
ศกัยภาพผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อป้องกนัการเกิดโรคมือเทา้ปากในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 


