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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก  พฤติกรรม
สุขอนามยัของเด็ก และส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ ในการป้องกนั
การเกิดโรคมือเทา้ปาก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

สรุปผลการศึกษา 

 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาทีไ่ด้จากการศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทั้งหมด 22 แห่ง  
1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็กและขอ้มูลพื้นฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  ในอ าเภอลบัแล มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งหมด 22แห่ง จาก 8 ต าบล มีผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กจ านวน 47 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิง  มีอายเุฉล่ีย  39  ปี ช่วงอายท่ีุพบมากท่ีสุดคือ อายรุะหวา่ง 
30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.6 ผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีร้อยละ 72.3 และมีระยะเวลาการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลเด็กเฉล่ีย 11 ปี 
จ  านวนผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ระหว่าง 1 - 4 คน โดยร้อยละ 50 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทั้ งหมด จะมีผูดู้แลเด็ก จ านวนศูนย์ละ2 คน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่จ้างบุคคลภายนอกจัด
ท าอาหารส าหรับเด็ก  ซ่ึงสถานท่ีเตรียมและปรุงอาหารแยกคนละส่วนจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และใน
ปี 2556 พบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเกิดโรคมือเทา้ปาก จ านวน 10 แห่งจากทั้งหมด 22 แห่ง 

1.2  ขอ้มูลความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก 
  จากการศึกษาระดบัความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปากของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
47คน พบว่าผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปาก ในระดบัดีเยี่ยม 
กล่าวคือ มีความรู้เฉล่ียเร่ืองกลุ่มเส่ียงของโรคมือเทา้ปากร้อยละ 100 การติดต่อของโรคมือเทา้ปาก 
ทร้อยละ 98.6 อาการของโรคมือเทา้ปากและการป้องกนัของโรคมือเทา้ปากร้อยละ 95.0 และร้อยละ 
89.3 ตามล าดบั 
  การปฏิบติัดา้นอนามยัส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็กพบว่า ผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่มีการปฏิบติัใน
ด้านอนามัยส่วนบุคคลเป็นประจ าทุกคร้ังตามแนวทางการควบคุมป้องกันโรคของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขดงัน้ีคือผูดู้แลเด็กลา้งมือตามขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจากเสร็จภาระกิจจากห้องน ้ า/
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  หอ้งส้วม เป็นประจ าร้อยละ 100 ลา้งมือตามขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจากสัมผสัสารคดัหลัง่เช่น 
น ้ ามูก น ้ าลาย อาเจียน อุจจาระเด็ก และการดูแลให้พื้นห้องแห้งสะอาดอยู่เสมอ ร้อยละ 97.9 ลา้งมือ
ตามขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจากการเปล่ียนผา้ออ้มใหเ้ด็ก ร้อยละ 95.7  ลา้งมือตามขั้นตอนดว้ยสบู่ เม่ือเขา้
มาปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และตดัเล็บมือเล็บเทา้ใหส้ั้น ร้อยละ 91.5  ลา้งมือตามขั้นตอนดว้ย
สบู่ก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารให้เด็กและล้างมือตามขั้นตอนด้วยสบู่ก่อนการป้อนอาหารให้เด็ก       
ร้อยละ 89.4 ลา้งมือตามขั้นตอนดว้ยสบู่หลงัจากปฏิบติักิจกรรมนอกอาคารร้อยละ 85.1  
  ส่วนการปฏิบติัด้านอนามยัส่วนบุคคลท่ีผูดู้แลเด็กปฏิบติัเป็นประจ า น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้แก่ การสวมผา้ปิดปากปิดจมูกเม่ือป่วยเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น หวดั ร้อยละ 76.6 การ
สวมผา้กนัเป้ือนท่ีสะอาดขณะเตรียม แจก ป้อนอาหารเด็กร้อยละ 46.8   
  การปฏิบติัในการดูแลเด็กของผูดู้แลเด็กพบวา่ส่ิงท่ีผูดู้แลเด็กปฏิบติัเป็นประจ า ไดแ้ก่  การ
ดูแลให้เด็กล้างมือภายหลงัจากการเล่นในสนามทุกคร้ัง  การจดัเตรียมผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหน้า แยกไว้
เฉพาะส าหรับเด็กแต่ละคน  การแยกแกว้น ้ าส่วนตวัของเด็ก โดยการใส่ช่ือหรือสัญลกัษณ์อยา่งชดัเจน  
และการดูแลเด็กไม่ให้หยิบอาหารท่ีตกหล่นพื้นมารับประทาน ร้อยละ 100 ส่วนการดูแลเด็กท่ีผูดู้แล
เด็กปฏิบติัเป็นประจ า ร้อยละ 90 ข้ึนไป ไดแ้ก่ การดูแลให้เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหารทุกคร้ัง 
การท าความสะอาดผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้ทุกผืนก่อนน ามาใชทุ้กคร้ัง การท าความสะอาดภาชนะใส่น ้ า
ด่ืมดว้ยน ้ายาลา้งภาชนะทุกคร้ัง ร้อยละ 97.9 การดูแลให้เด็กใชแ้กว้น ้าส่วนตวัโดยไม่ใชแ้กว้น ้ าร่วมกนั
ทุกคร้ัง ร้อยละ 95.7 การดูแลเด็กไม่ให้อมของเล่นดว้ยกนั/ซ ้ ากนั การเวลาพบเด็กป่วย รีบแยกออกจาก
เด็กปกติคนอ่ืนๆ ทนัที ร้อยละ 93.6 
  การปฏิบติัในการดูแลส่ิงแวดลอ้มของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพบว่าส่ิงท่ีผูดู้แลเด็ก
ปฏิบติัเป็นประจ า ไดแ้ก่การท าความสะอาดห้องน ้ าและสุขภณัฑ์ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือการจดัให้มีการน า
ขยะไปทิ้ง การเปิดหนา้ต่างห้องเรียน ห้องกิจกรรม ให้อากาศถ่ายเท แสงแดดส่องถึง และมีแสงสวา่ง   
ร้อยละ 100  การท าความสะอาดโต๊ะเกา้อ้ีท่ีเด็กรับประทานอาหาร  ร้อยละ  97.9  การลา้งห้องน ้ าและ
สุขภณัฑ์หลงัเด็กขบัถ่ายดว้ยน ้ าสะอาด  การท าความสะอาดเคร่ืองนอน ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอนดว้ย
การซัก  ร้อยละ 95.7  ทั้งน้ียงัพบว่า  มีการปฏิบติัในการดูแลส่ิงแวดลอ้มของผูดู้แลเด็กบางราย   การ
ไม่น าท่ีนอนของเด็กออกผึ่งแดดเป็นประจ า  ร้อยละ  12.7 การไม่ท าความสะอาด ลา้งของเล่นเด็ก และ
การไม่ท าความสะอาดหอ้งเรียนหรือหอ้งกิจกรรมดว้ยการเช็ดถูดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ร้อยละ 10.6   

 1.3  การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ผลการสังเกตพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 22 ศูนย ์ในอ าเภอ  
ลบัแล พบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ให้เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 81.8 แต่ส่วน
ใหญ่เป็นการลา้งมือดว้ยน ้ าเปล่า ร้อยละ 88.9 ส่วนการลา้งมือหลงัจากเขา้ห้องน ้ า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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ทุกแห่งใหเ้ด็กลา้งมือ หลงัจากเขา้ห้องน ้า แต่เป็นการลา้งมือดว้ยน ้าเปล่าและสบู่เพียง ร้อยละ22.7  การ
เช็ดมือหลงัการลา้งมือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกแห่งให้เด็กเช็ดดว้ยผา้เช็ดมือส่วนตวัของแต่ละคน  ส่วน
เร่ืองพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็ก พบวา่ เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกแห่งใช้ชอ้นใน
การรับประทานอาหาร และมีเด็กใชมื้อหยบิจบัอาหารรับประทาน  หรือหยบิอาหารท่ีตกนอกจาน/ถาด
ใส่ปาก ร้อยละ 22.7 พฤติกรรมการกดั/อม  ของเล่น  ร่วมกบัเพื่อน/ต่อจากเพื่อนร้อยละ 9.1 และพบ
การใชผ้า้เช็ดหนา้/ผา้เช็ดตวัเด็กและแกว้น ้าร่วมกนักบัเพื่อน  ร้อยละ 4.5 

 1.4  การประเมินส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
  ผลการประเมินส่ิงแวดล้อม พบว่า มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีจดัให้มีแกว้น ้ าด่ืมเฉพาะตวัเด็ก
ครบทุกคนและจดัเก็บแก้วน ้ าในท่ีสะอาดถึงร้อยละ 90.9 มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาด   
ร้อยละ 81.8 มีพื้นท่ีใชส้อยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรม ร้อยละ 72.7 มีพื้น ผนงั แหง้ สะอาด ร้อยละ 68.2
เคร่ืองนอนสะอาด ร้อยละ 77.3 ของเล่นสะอาด ร้อยละ 54.5มีท่ีล้างมือสะอาด ร้อยละ 50.0 ห้องน ้ า
หอ้งส้วมสะอาดพอเพียง และมีอุปกรณ์ในการป้องกนัควบคุมโรค ร้อยละ 31.8 

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาทีไ่ด้จากการศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทีพ่บการเกดิโรคจ านวน 10 แห่ง 
2.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็กและขอ้มูลพื้นฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

  จากการรวบรวมข้อมูลผูดู้แลเด็กจ านวน 28 คน ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบการเกิดโรค
จ านวน10 แห่งในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ผูดู้แลเด็กทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย  41  ปี  ช่วงอายุท่ี
พบมากท่ีสุดคือ อายุระหวา่ง 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และทุกคนไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีและส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลเด็กระหว่าง  6 - 10 ปี โดยท่ี
ระยะเวลาการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลเด็กต ่าท่ีสุด 2 ปี และสูงท่ีสุด 28ปี 

2.2  ขอ้มูลความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก 
  ขอ้มูลดา้นความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปากของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบวา่ส่วนใหญ่มี
ความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปากในระดบัดีเยี่ยม  กล่าวคือผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 28 คน 
พบวา่ ส่วนใหญ่ผูดู้แลเด็ก ร้อยละ 50.0  สามารถตอบค าถามไดทุ้กขอ้ โดยท่ีมีผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กจ านวน 3 คน ร้อยละ 10.7 ไดค้ะแนนต ่าสุดคือ 8 คะแนน 
   การปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบการเกิดโรคมือเทา้ปาก 
   การปฏิบติัดา้นอนามยัส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็กพบวา่ การปฏิบติัดา้นอนามยัส่วนบุคคล
ท่ีผูดู้แลเด็กปฏิบติัเป็นประจ า ส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   การปฏิบติัในการดูแลเด็กของผูดู้แลเด็กพบวา่ส่ิงท่ีผูดู้แลเด็กปฏิบติัเป็นประจ า ส่วนใหญ่
สามารถปฏิบติัเป็นประจ าไดม้ากกวา่ร้อยละ 90 
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มีเพียงการดูแลความสะอาดเล็บมือเล็บเทา้ของเด็ก, การคดักรองเด็กป่วยหรือมีอาการผิดปกติก่อนการ
รับเขา้ศูนย ์,  การดูแลใหเ้ด็กลา้งมือภายหลงัจากการสัมผสัเด็กท่ีป่วย , การใหผู้ป้กครองงดการน าบุตร
หลานท่ียงัป่วยไม่หายมาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีมีการปฏิบติัเป็นประจ านอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
   การปฏิบติัในการดูแลส่ิงแวดลอ้มของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพบวา่ส่ิงท่ีผูดู้แล
เด็กปฏิบติัเป็นประจ า ส่วนใหญ่สามารถปฏิบติัเป็นประจ าไดม้ากกว่าร้อยละ 90 และท่ียงัปฏิบติัเป็น
ประจ านอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ไดแ้ก่ การท าความสะอาดลา้งของเล่นเด็ก, การความสะอาดห้องเรียนหรือ
ห้องกิจกรรมดว้ยการเช็ดถูดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ, การน าท่ีนอนของเด็กออกผึ่ งแดด, การก าจดัน ้ าเสียลงสู่
บ่อบ าบดั 

 2.3  ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมสุขอนามยัของเด็ก 
  ผลการสังเกตพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 10 ศูนย ์ท่ีพบการเกิด
โรคมือเทา้ปากในอ าเภอลบัแล พบวา่เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จะมี
เพียงพฤติกรรมการลา้งมือภายหลงัการหยบิจดัของเล่นท่ีไม่ถึงร้อยละ 80 

 2.4   ขอ้มูลดา้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  ผลการประเมินส่ิงแวดลอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มอาคารสถานท่ี พบวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วน
ใหญ่ผา่นเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 90 ส่วนหวัขอ้การประเมินส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ 
80 ไดแ้ก่ การมีหอ้งน ้ าหอ้งส้วมแยกจากกนั, ความสะอาด หอ้งน ้าหอ้งส้วมแหง้และการมีอากาศถ่ายเท
สะดวก และจ านวนโถส้วมถ่ายอุจจาระการจดัให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคและ การมี
อุปกรณ์และส่ือต่างๆท่ีใชป้ระกอบการสอนเร่ืองการป้องกนัควบคุมโรคในศูนยเ์ด็กเล็ก และในเร่ือง
ภาชนะรองรับขยะ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 39 ปี และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 93.6 ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอ
ลบัแลเป็นวยัท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีการศึกษาOrem(1995)  ซ่ึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมความมัน่ใจ
ในตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถในการดูแล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กรวมถึงการปฏิบติัในการป้องกนัโรคมือเทา้ปากตามแนวทางการปฏิบติัใน
การควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง  
นอกจากน้ียงัพบวา่ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีระยะเวลาการท างานในการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเฉล่ีย 11 ปี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอ าพนั  ไชยง าเมือง(2552) แสดงให้
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เห็นว่าผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีประสบการณ์และมีความช านาญในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่มีอตัราส่วนการดูแลเด็กท่ีเหมาะสม คือ ผูดู้แลเด็ก 1 คน ต่อ เด็ก 
20 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามยัท่ีก าหนดไวก้รมควบคุมโรค 
(2554) การท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสัดส่วนของครูผูดู้แลเด็กเหมาะสมกบัจ านวนเด็กเล็กจะส่งผลให้ครู
ผูดู้แลเด็กน่าจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ดีและสามารถดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้อย่างทัว่ถึง 
รวมทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุมป้องกนัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

 ในดา้นความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปากของผู ้ดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบวา่มากกวา่ร้อยละ 5
ของผูดู้แลเด็กยงัตอบค าถามไม่ถูกตอ้งในหัวขอ้เร่ืองแหล่งแพร่เช้ือโรค อาการและการป้องกนัของ
โรค แสดงวา่ผูดู้แลเด็กยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวมากพอ จึงอาจท าใหก้ารปฏิบติัในการ
ควบคุมป้องกนัโรคไม่ถูกตอ้งและเกิดการระบาดของโรคมือเทา้ปากในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้  ดา้น
อนามยัส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็กในทุกหัวขอ้ส่วนใหญ่ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการปฏิบติั
เป็นประจ า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสันติพงษ ์กณัทะวารี(2549) ซ่ึงถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัเพื่อการป้องกนัโรคมือเทา้ปาก ของกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุขอย่างไรก็ตามพบว่า มีผูดู้แลเด็กบางส่วนมีการปฏิบติัเป็นประจ าทุกคร้ังต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ในหัวขอ้ไม่สวมผา้ปิดปากปิดจมูกเม่ือป่วยเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ การไม่สวมผา้กนัเป้ือนท่ี
สะอาดขณะเตรียมแจกป้อนอาหารเด็กและการท่ีผูดู้แลเด็กยงัมีการสวมเคร่ืองประดบัท่ีน้ิวมือและ
ขอ้มือ แสดงให้เห็นวา่ผูดู้แลเด็กยงัมีการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามแนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัการ
ติดต่อของโรคมือเท้าปาก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข(2550) อาจจะท าให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมป้องกนัโรคมือเทา้ปากหรือโรคติดเช้ืออ่ืนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดผู้ดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเป็นไปตามแนวทางทางการปฏิบติัเพื่อการป้องกนั
โรคมือเทา้ปาก ท่ีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกคร้ังในทุกหัวขอ้ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อ าพัน ไชยง าเมือง(2552) ทั้ งน้ีจะท าให้การควบคุมป้องกันโรคมี
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน แต่ยงัพบผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบางราย  ไม่ไดค้ดักรองเด็กป่วยหรือมี
อาการผิดปกติก่อนการรับเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือเวลาพบเด็กป่วย ไม่แยกออกจากเด็กปกติคนอ่ืนๆ
ทนัที หรือปล่อยใหเ้ด็กอมของเล่นดว้ยกนั/ซ ้ ากนั และไม่ดูแลให้เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหารทุก
คร้ัง ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดและแพร่ระบาดของโรคมือเทา้ปาก และเม่ือ
พิจารณาผลการศึกษาจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบการเกิดโรคมือเทา้ปาก พบว่าร้อยละของการไม่
ปฏิบติัเป็นประจ าทุกคร้ัง จะมีสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั ซ่ึงจากวธีิปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งน้ีจะท าใหเ้กิดการ
แพร่กระจายของโรคมือเทา้ปากจากเด็กท่ีติดเช้ือไปยงัผูท่ี้ไม่ติดเช้ือ ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มผูดู้แลเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดใ้ห้ความส าคญักบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและส่วนใหญ่
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ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัเพื่อการป้องกนัโรคมือเทา้ปาก ท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดเป็นประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อ าพนั  ไชยง าเมือง (2552) แต่ยงัพบวา่ผูดู้แลเด็ก
บางส่วนท่ียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งในหวัขอ้การก าจดัน ้าเสีย การน าท่ีนอนของเด็กออกผึ่งแดด การท าความ
สะอาดของเล่นเด็ก และการท าความสะอาดห้องเรียน แสดงให้เห็นวา่การปฏิบติัในการท าลายเช้ือโรค
ยงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของการก าจดัเช้ือตามท่ีธีระวฒัน์ เหมะจุฑา(2555)  ไดแ้นะน า  

 จากการศึกษาพบวา่เด็กส่วนใหญ่ไม่ไดล้า้งมือดว้ยน ้าและสบู่ในสัดส่วนท่ีสูงและเด็กบางรายใช้
มือหยิบจบัอาหารรับประทาน  หรือหยิบอาหารท่ีตกนอกจาน/ถาดใส่ปาก มีพฤติกรรมการกดั/อมของ
เล่นร่วมกบัเพื่อน/ต่อจากเพื่อนและพบการใช้ผา้เช็ดหน้า/ผา้เช็ดตวัและแกว้น ้ า ร่วมกนักบัเพื่อน ซ่ึง
พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะน าเช้ือไวรัสเขา้สู่ร่างกายได้ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (2550)ดงันั้นผูดู้แลเด็กจึงตอ้งดูแลอนามยัส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะการลา้งมือและ
การแยกอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายและการเกิดโรคติดเช้ือต่างๆ รวมทั้งโรค
มือเทา้ปาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร้อยละ 45.5 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในเร่ือง ความสะอาดของเล่นเด็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ดา้นส่ิงแวดล้อมสะอาดและปลอดภยัซ่ึงของเล่นเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กถือเป็นส่ิงของท่ีพบว่ามีการปนเป้ือนของสารคดัหลัง่จากเด็กทั้งน ้ ามูกและน ้ าลาย ซ่ึง
หากไม่ไดรั้บการท าความสะอาดถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ อาจเป็นจุดท่ีจะเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคติดต่อ
และโรคมือเทา้ปากไดน้ฐพรลยัรัตน์ (2557) และพบวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินในเร่ืองความสะอาด ของห้องน ้ าห้องส้วมอ่างลา้งมือและไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด  ซ่ึงอาจจะท าให้เส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดของโรคได ้เพราะเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคมือเทา้
ปาก จะติดต่อโดยการสัมผสัอุจจาระของผูป่้วยและอ่างลา้งมือ ถึงว่าเป็นปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
และช่วยสนบัสนุนพฤติกรรมสุขอนามยัท่ีดีในการส่งเสริมให้เด็กดงันั้นการมีอ่างลา้งมือท่ีสะอาดและ
เพียงพอจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบติัในการดูแลสุขอนามยัของเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและโรคมือเทา้ปาก ในดา้นอุปกรณ์ในการควบคุมโรค
และส่ือต่างๆ พบว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์เจลสบู่น ้ ายาล้างมือ น ้ ายาฆ่าเช้ือไม่
เพียงพอซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกนัโรคและการไม่มีส่ือท่ีใช้ประกอบการสอน
เร่ืองการป้องกนัควบคุมโรคในศูนยเ์ด็กเล็กท าให้ขาดปัจจยัเสริมท่ีจะใชใ้นการสอนเพื่อสร้างเสริมสุข
นิสัยและฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง รวมถึงใชส่ื้อสารกบัผูป้กครองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
และใหค้วามร่วมมือในการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อและโรคมือเทา้ปาก  

 จากขอ้มูลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีพบการเกิดโรคมือเท้าปาก ในปี 2556 พบว่ามีการปฏิบติัของ
ผูดู้แลเด็กทั้งดา้นสุขอนามยัส่วนบุคคล การดูแลเด็กและดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ปฏิบติัตามแนว
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ทางการควบคุมป้องกนัโรคในระดบัสูงเช่นกนัแสดงให้เห็นวา่การไม่ปฏิบติัตามแนวทางการควบคุม
ป้องกนัโรคจะท าให้มีโอกาสของการเกิดโรคมือเท้าปาก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ และพบว่าการ
ปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในการดูแลส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เร่ืองการท าความสะอาดของเล่นมี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคมือเทา้ปากของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  อธิบายไดว้า่
การไม่ดูแลท าความสะอาดของเล่น ท าให้เป็นแหล่งสะสมและแพร่เช้ือโรค และเน่ืองจากวยัเด็กมี
พฤติกรรม การเอาของเล่นเขา้ปากหรือกดัอมของเล่นซ่ึงจะท าให่เด็กมีโอกาสติดเช้ือไดม้ากข้ึน ดงันั้น
ผูดู้แลเด็กควรใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัท าความสะอาดของเล่นทุกประเภทเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูดู้แลเด็กควรไดรั้บความรู้และเสริมสร้างความตระหนกัในเร่ืองการควบคุม
ป้องกนัโรคในเร่ือง การคดักรองเด็ก การแยกเด็กป่วยและการท าความสะอาดของเล่นเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคมือเทา้ปาก  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่าผูดู้แลเด็กและเด็กยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับการล้างมือ การคดั
กรองเด็กป่วย การท าความสะอาดของเล่นเด็กและสุขอนามยัส่วนบุคคล ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
ไดแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรมีการด าเนินการอบรมให้
ความรู้ และสนับสนุนคู่มือ อุปกรณ์ในการท าความสะอาดมือ ส่ือในการควบคุมโรคติดต่อ โดย
กระตุน้ให้เกิดการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและต่อเน่ือง เพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือโรคจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และจากบา้นสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2. ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพบวา่ มีอ่างลา้งมือพร้อมสบู่ไม่เพียงพอ  ไม่
สะอาด ห้องน ้ าห้องส้วม ไม่เพียงพอ   ลกัษณะตวัอาคารไม่มีการแยกสัดส่วน อุปกรณ์ในการควบคุม
ป้องกนัโรคไม่เพียงพอดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในกลุ่มผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ์เพียงอ าเภอเดียวซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีศึกษาเฉพาะ ดงันั้นควรมีการศึกษาในพื้นท่ีอ าเภออ่ืนๆ 
เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลเพิ่มเติมส าหรับน ามาใชใ้นการพฒันาแนวทางการด าเนินงานควบคุมป้องกนัโรคใน
ภาพรวมของจงัหวดัต่อไป 
 


