สรุปบทเรียนการจัดการความรู
การจัดการความรูเพื่อการปองกันควบคุมโรคในศูนยพ ัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
1. หลักการและเหตุผ ล
กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางการปกครอง การศึกษา และการคมนาคมขนสง สงผลใหประชากรอพยพ
ยายถิ่นฐานเขามาอาศัยและประกอบอาชีพในเมืองกันมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาความหนาแนนของประชากร ความ
แออัดของที่อยูอาศัย ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่ทุกคนในครอบครัวตางตองชวยกันประกอบอาชีพนอก
บาน จึงจําเปนตองนําบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไวกับสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ดวยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงไดมีการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพื่อชวยเหลือบุตรหลานของประชาชนที่มีรายไดนอยและตองประกอบอาชีพนอก
บานใหเด็กกอนวัยเรียนไดมีโอกาสเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาภาคบังคับ
เด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน มักจะเจ็บปวยไดงายเนื่องจากมีปจจัยสงเสริมหลายอยาง เช น
ลักษณะการอยูรวมกันเปนกลุม การสัมผัสอยางใกลชิดจากผูดูแลเด็ก การมีระบบภูมิคุมกันที่ยังทํางานไดไมเต็มที่
นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต จึงทําใหในแตละปเด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนมีการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อไดงายกวาเด็กที่เลี้ยงดูอยูที่บาน จากสถานการณโรคระบบทางเดินหายใจ
พบวา เด็กในเขตเมืองปวยโรคไขหวัดใหญเฉลี่ยปละ 5-8 ครั้งตอคนตอป และเด็กในเขตชนบทปวยเปนโรคไขหวัด
ใหญเฉลี่ย 3-5 ครั้งตอคนตอปเมื่อเด็กเกิดการเจ็บปวยจะมีผลกระทบตอเด็กโดยตรงแลวยังสงผลกระทบถึงบุคคลอื่น
ๆ ดวย กลาวคือ เด็กจะเกิดความไมสุขสบายจากการเจ็บปวย มีอาการออนเพลีย เบื่ออาหารทําใหรับประทานอาหาร
ไดนอย มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามมาถาการเจ็บปวยรุนแรงอาจทําใหเด็กตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และบางรายมีการเจ็บปวยรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ดังนั้น การปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะชวยลดและแกไขปญหา
การเจ็บปวยจากโรคติดตอที่พบไดบอยของเด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อาสาสมัครผูดูแลเด็กจึงเปนแกน
หลักและมีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็ก เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด มีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ดูแล
เด็กและปฏิบัติตามกิจ วัตรประจําวันของเด็ก เพื่อให เด็กมีความเจริญเติบโตพั ฒนาการทุกดานตามวัย ทั้งนี้
อาสาสมัครผูดูแลเด็กตองเปนแบบอยางในเรื่องสุขภาพ ตองมีสุขภาพที่แข็งแรงไมปวยเปนโรคที่สามารถติดตอมาสู
เด็กที่อยูภายในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนได อาสาสมัครผูดูแลเด็กจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการ
ดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานเลี้ยงเด็ก
2. ผลการดําเนินงาน
สปคม. จั ด โปรแกรมการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละการปฏิ บั ติ ในการป องกั นควบคุ ม โรคติด ต อของ
อาสาสมัครผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 ราย มีระยะเวลาในการอบรม 1
วัน โดยมีเนื้อหากิจกรรมการฝกอบรม ดังนี้ กิจ กรรมที่ 1 เพื่อสรางความรูแกกลุมตัวอยางดวยโรคที่เฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา 5 โรค ไดแก โรคอุจจาระรวง ไขหวัดใหญ มือเทาปาก ตาแดง

2. ผลการดําเนินงาน (ตอ)
กิจ กรรมที่ 2 เพื่อปรับทัศนคติกลุมตัวอยางโดยสรางความสํานึกในการปฏิบัติในการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ ประกอบดวยกิจกรรม 7 ดาน ไดแก การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลของตัวผูดูแลเด็ก การดูแลสุขวิทยาสวน
บุคคลของเด็ก การดูแลสุขภาพของเด็ก การดูแลเรื่องอาหาร การดูแลความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การ
เฝาระวังการติดเชื้อ และการใหความรูแกผูปกครอง กิจ กรรมที่ 3 เพื่อสรางทักษะในการปฏิบัติงานแกกลุมตัวอยาง
โดยการฝกประเมินสถานการณสมมุติทางระบาดวิทยา 5 โรค ไดแก โรคอุจจาระรวง ไขหวัดใหญ มือเทาปาก ตา
แดง และสุกใส และฝกการเขียนแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจําปในการควบคุมและปองกันโรคติดตอ รูปแบบของ
การอบรมประกอบดวย การบรรยาย การวิเคราะหกรณีศึกษา และการอภิปรายกลุม โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยา

ผลการดําเนินการจัดการความรูครั้งนี้พบวา ภายหลังการเขารับการอบรมโปรแกรมเพื่อพัฒนาความรูและ
การปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดตอหลังสิ้นสุดการอบรม และหลังการอบรม 1 เดือน กลุมตัวอยางมีความรู
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดตอเพิ่มมากกวากอนเขารับการอบรม และคะแนนการปฏิบัติใน
การปองกันควบคุมโรคติดตอหลังการอบรม 1 เดือนมากกวาภายหลังสิ้นสุดการอบรมถึงแมวาคะแนนความรูและ
ทัศนคติภายหลังสิ้นสุดการอบรม และหลังการอบรม 1 เดือนจะไมแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเทียบระดับของความรู
และทัศนคติแลวพบวาหลังการทดลองมีระดับความรูและทัศนคติสูงขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางที่
เขาโปรแกรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและการปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดตอที่ประกอบดวยกิจกรรม
สงเสริมการปฏิบัติในการควบคุมและปองกันโรคติดตอ 7 ดาน ไดแก การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลของตัวผูดูแลเด็ก
การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลของเด็ก การดูแลสุขภาพของเด็ก การดูแลเรื่องอาหาร การดูแลความสะอาดและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การเฝาระวังการติดเชื้อ และการใหความรูแกผูปกครอง ทั้งการบรรยายเกี่ยวกับความรูโรคที่
เฝาระวังทางระบาดวิทยาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณทาง
ระบาดวิทยา

2. ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ทําใหเขาใจแนวคิดและมีความรูในการควบคุมและปองกันโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อีกทั้ง
การอบรมดวยการวิเคราะหและอภิปรายกรณีตัวอยาง ยังชวยใหกลุมตัวอยางที่เขาอบรมไดฝกทักษะการนําความรู
จากการบรรยายมาใชในการคิดวิเคราะหแกไขปญหาจากสถานการณสมมุติทางระบาดวิทยา ทําใหเกิดความมั่นใจใน
การควบคุมและปองกันโรคติดตอที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาซึ่งกิจกรรมการอบรมทั้งหมด เปนการบูรณาการความรู
สูการปฏิบัติ จึงชวยสงเสริมใหกลุมตัวอยางมีความรูเพิ่มขึ้นเกิดทัศนคติทางบวกและมีทักษะในการปองกันควบคุม
โรคติดตอเพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาพบวา การอบรมหรือการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอในสถานเลี้ยงเด็กและสถานพยาบาลชวยใหบุคลากรมีความรู ทัศนคติ และใหการดูแลเด็กดี
ขึ้น ซึ่งอาสาสมัครผูดูแลเด็กที่มีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะ โดยเขารับการอบรม
ศึกษาอยางตอเนื่องจะชวยพัฒนาทั้งความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติของการเฝาระวังโรคติดตอที่พบบอยในศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ทําใหอาสาสมัครผูดูแลเด็กมีความสามารถในการดูแลเด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
มีสุขภาพรางกายที่ดี มีพัฒนาการสมวัย ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่สามารถปองกันได
3. บทสรุปการเรียนรู
อาสาสมัครผูดูแลเด็กมีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุดใน
ระหวางที่เด็กอยูในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งจุดมุงหมายของการปองกันโรคติดตอในสถานเลี้ยงเด็กที่ไดผลดี
และคุมคาที่สุด คือ การปองกันในระยะกอนไดรับเชื้อ ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดย
เด็กตองไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ
5 หมู มีน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาดเพียงพอ ไดรับการดูแลเรื่องสุขอนามัยสวนบุคคล โดยเนนความสะอาดของสถานที่
เครื่องใชสวนตัว สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ไมแออัด อากาศถายเทสะดวกและมีแสงแดดสองถึง
องคประกอบตางๆ เหลานี้จะชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง มีพัฒนาการทางรางกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย
เมื่อเกิดโรคขึ้นตองปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรค นอกจากนี้ยังสามารถลดความรุนแรงของการเกิด
ภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิตได โดยการตรวจคัดกรอง แยกเด็กปวยวินิจฉัยและรักษาอยางรวดเร็ว(3,14)
อาสาสมัครผูดูแลเด็กที่ดูแลเด็กจึงตองมีความรูเรื่องหลักการปองกันโรคติดตอ คือ การทําความเขาใจถึงปจจัยของ
การเกิดโรคติดเชื้อ ธรรมชาติการเกิดโรค แนวทางปองกันควบคุมโรค เพื่อใหดําเนินงานไดอยางตรงจุด และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครผูดูแลเด็กที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรูที่จําเปนในการ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอในสถานเลี้ยงเด็ก ชวยใหอาสาสมัครผูดูแลเด็กมีความรู ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอเพิ่มขึ้นหลังการอบรม

3. บทสรุปการเรียนรู (ตอ)
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า อาสาสมั ค รผู ดู แ ลเด็ ก ส ว นใหญ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ระดั บ
อนุปริญญาหรือ ปวส. มีความรูในการควบคุมและปองกันโรคติดตอในระดับปานกลางอาจไมเพียงพอในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในสถานเลี้ยงเด็ก และการอบรมความรูเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรคติดตอไมเพียงแตชวย
เพิ่มความรูมากขึ้น ยังสามารถสงเสริมใหอาสาสมัครผูดูแลเด็กมีทัศนคติที่ดี และชวยใหอาสาสมัครผูดูแลเด็กมีการ
ปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดตอดีขึ้นภายหลังเขารวมการอบรม

