
 

 

 

โครงการวิชาการ กลุ่มสถานศกึษา ประจ าปี 2555 
 เรื่อง   "โครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ตามสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล” 

 
หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ในปี 2555  มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเดก็ ซ่ึงท าให้มีเด็กตดิเช้ือเพิ่มมากขึน้ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้ด็กตดิเช้ือ
เหล่านี้ มีความเสี่ยงทีจ่ะแพร่ระบาดระหว่างเด็กด้วยกัน ท าให้มียอดผู้ติดเชื้อจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้น 
 โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในล าไส้ ซ่ึงเจ้าไวรัสชนิดนี้จะถูกขบัออกจากร่างกายมากับอุจจาระ สามารถแพร่กระจายไปสู่
คนอีกคนหนึง่ได้โดยการกินอาหารหรือดื่มน้ าทีป่นเปื้อนเช้ือไวรัสที่มาจากอุจจาระ และติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ ามูก น้ าลาย  
และน้ าจากในตุ่มใส เชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือการไอ จาม รดกันก็ได้ มักพบในเด็กเป็นส่วนใหญ่ เพราะเด็กจะมีความ
เสี่ยงสูงที่สุดเพราะมักจะไม่สามารถรักษาความสะอาดส่วนตัวได้ดี เด็กจึงมักแพร่เชื้อไวรัสไปสู่เด็กอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดก็ที่อยู่
รวมกันมากๆ อย่างโรงเรียนอนบุาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น 

 โรงพยาบาลลานนา ในฐานะองคก์รด้านสุขภาพ เล็งเห็นว่า การรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ประกอบการ
สถานศึกษา  คุณครู  พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็ก จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ที่
จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อืน่ได้ จึงได้จดัท าใบปลิวเตือนภัย โรคมือ เท้า ปาก เพื่อแจกให้ตามสถานศึกษาในเชียงใหม่ ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการรณรงค์
โรคมือ เท้า ปากต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อลดการเจบ็ป่วยและป้องกันการระบาด จากโรคมือ เท้า ปาก  
- รณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันจากโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาและโรงเรียนอนบุาล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 40 แห่ง ดังนี ้
1. โรงเรียนอนุบาลลานนาเบบี้โฮม                      17. โรงเรียนอนบุาลเดือนเพ็ญ          33. โรงเรียนอนุบาลดรุณรกัษ์     
2. โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต   18. โรงเรียนอนบุาลพิมมาลา           34. โรงเรียนอนุบาลสุเทพ 
3. โรงเรียนอนุบาลสถาพร   19. โรงเรียนอนบุาลวิลาวัลย์            35. โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ 
4. โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย   20. โรงเรียนอนบุาลเจริญวัย           36. โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ ์
5. โรงเรียนเรยีนาเชล ี    21. โรงเรียนอนบุาลเมืองเด็กวิทยา          37. โรงเรียนอนุบาลวีรยา 
6. โรงเรียนอนุบาลวารี   22. โรงเรียนอนบุาลสุปราณี           38. โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว 
7. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  23. โรงเรียนอนบุาลแม่บัวคลี ่          39. โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว 
8. โรงเรียนดาราวิทยาลัย   24. โรงเรียนอนบุาลสวนเด็กเชียงใหม ่          40. โรงเรียนอนุบาลสายดรณุ 
9. โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   25. โรงเรียนอนบุาลนครพิงค ์
10. โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก   26. โรงเรียนอนบุาลอ าไพ 
11. โรงเรียนอนุบาลนันทชาติ (ช้างเผอืก)  27. โรงเรียนอนบุาลอุบลลักษณ์ 
12. โรงเรียนพิงครัตน ์    28. โรงเรียนอนบุาลขวัญดรุณ 
13. โรงเรียนวชิรวิทย ์    29. โรงเรียนอนบุาลเศรษฐศิลป ์
14. โรงเรียนจิตราวิทยาลัย   30. โรงเรียนอนบุาลวัยดรุณ 
15. โรงเรียนอนุบาลสันทราย   31. โรงเรียนอนบุาลโชติวิทย์ 
16. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่   32. โรงเรียนอนบุาลบ้านหมอ 

 
 



 
ระยะเวลาการจัดโครงการ 
          มิถุนายน  -  กรกฎาคม 2555 
 
รูปแบบการด าเนนิโครงการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมใบปลิว 
- รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
- ออกแบบใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก 
- ส่ังพิมพ์ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก 

 2.    ขั้นตอนการส่งมอบใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก  
  - ท าหนังสือการขอแจกใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก  
  - น าใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ให้สถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล 
  - ถ่ายรูป จดบันทึกและท ารายงานสรุปเสนอผูบ้ริหาร           

 
 

งบประมาณ  

                                                                                                                                    
  
 
 

                                                  รวม     7,150   บาท 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กๆในโรงเรียนไม่เป็นโรคมือ เท้า ปาก และลดการติดเช้ือในสถานศึกษา 
2. มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงพยาบาลกับสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล 
3. สามารถเผยแพร่ช่ือเสียงของ โรงพยาบาลลานนาที่ท าประโยชน์เพือ่ชุมชน  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. หลังจากไดจ้ัดพิมพ์ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก เสร็จแล้วรอบแรก ได้ส่งตามโรงพยาบาลเครือข่ายและแผนกต่างๆ   

ของโรงพยาบาลลานนา ดังนี ้
 -  แผนก OPD                                  500   แผ่น 
 -  แผนกสูตินรีเวช-กุมารเวชกรรม    500   แผ่น  
 -  โรงพยาบาลช้างเผือก    2000  แผ่น 
2.    ได้น าใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก มอบให้สถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 -   มอบให้สถานศึกษาและโรงเรยีนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว 16 โรงเรียน  จ านวนทั้งหมด  3200 แผ่น  
3.     ท าจดหมายและส่งไปรษณีย ์พร้อมใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ให้โรงเรียนอนุบาลต่างๆ ดงันี้ 
 -  จัดส่งแล้ว 24 โรงเรียน  จ านวนทั้งหมด 1200 แผน่ 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  (ป้าย) หน่วยละ(บาท)  จ านวน (บาท) 

ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ขนาด A 4  กระดาษอาร์ทมนั(รอบ 1) 5,000.00 
0.95 

4,750 

ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ขนาด A 4  กระดาษ (รอบ 2) 3,000.00 0.80 2,400 



รูปภาพการด าเนินงาน  

                                                           
          โรงเรียนอนุบาลดรณุนมิิต    360  แผ่น           โรงเรียนอนุบาลสถาพร  100 แผ่น 
 
 

                                                        
         โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 180 แผ่น            โรงเรียนเรยีนาเชลี  160 แผ่น 
 
 

                                                        
           โรงเรียนอนบุาลวารี 180 แผ่น          โรงเรียนดาราวิทยาลัย 180 แผ่น 
      
 
 

                                                      
           โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันา 240 แผ่น     โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก  240 แผ่น 
 



                                             
         โรงเรียนอนุบาลลานานเบบีโ้ฮม  120 แผ่น                โรงเรียนปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลัย 240 แผ่น 
 
 

                                     
                โรงเรียนอนุบาลนันทชาติ 40 แผ่น                    โรงเรียนจิตราวิทยาลัย 120 แผ่น 
 
 

                                     
                โรงเรียนวชิรวิทย์  120 แผ่น                          โรงเรียนพิงครัตน์ 120 แผ่น 
 

                                
             โรงเรียนอนุบาลสนัทราย  160 แผ่น     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  300 แผ่น 

 



 
ปัญหาการด าเนินงาน 

1.     เนื่องจากใบปลิวมีจ านวนไมเ่พียงพอกับจ านวนเด็กๆแต่ละโรงเรียน ซ่ึงอาจจะได้ไม่ทั่วถึงกัน 
วิธีการแก้ไข :  ได้ส่ังพิมพ์ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก เพิ่มให้พอกับจ านวนสถานศึกษาเป้าหมายให้ทั่วถึง 

2. เด็กๆอาจจะไม่มีความรู้ ไม่สนใจ หรือไม่เข้าใจ ใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก  
 วิธีการแก้ไข :   เบื้องต้นแล้ว แนะน าใหค้รู อาจารย์ให้แนะน าใบปลิว รวมทั้งสอนวิธีการป้องกันจากโรคมือ เท้า ปาก ให้กบัเด็กๆใน
โรงเรียน อีกทัง้ยังแนะน าใหค้รูใส่กระเป๋าเด็กหรือมอบให้ผูป้กครองของเด็กนักเรียน เพื่อทีจ่ะช่วยกันแนะน า ป้องกัน รวมถึงให้
ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ให้แก่ลูกหลานอีกด้วย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนกส่ือสารการตลาด ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 
 

 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

เรื่อง   "โครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ตามสถานศกึษาและโรงเรียนอนบุาล” 
บริบท : ชุมชนที่รับผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
 โรงพยาบาลลานนา จัดท าโครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรคมือ เทา้ ปาก ระบาดในเด็ก ตามสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล เพราะ
เห็นว่าในปัจจบุัน มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเกิดขึน้มาก ตามสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ มีการอยู่
รวมกันของเด็กเล็กจ านวนมาก หากมีเด็กที่ติดเชื้อจากโรคมือ เท้า ปาก ก็จะสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได ้
 จึงไดจ้ัดท าใบปลิวรณรงค์ โรคมอื เท้า ปาก แจกให้สถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล  เพื่อเป็นการให้ความรู้ รณรงค์การป้องกัน     
โรคมือ เท้า ปาก ทั้งบคุลากรในสถานศึกษานั้น รวมถึงผูป้กครองของเด็กนักเรียน ที่จะช่วยกันป้องกนัโรคดงักล่าวนี้ 
 
กระบวนการ 
 การจัดบริการสขุภาพแก่ชมุชน : 
 โรงพยาบาลลานนา เล็งเห็นว่า การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ ทีส่ถานศึกษา ครูอาจารย์ รวมถึง
ผู้ปกครองของเด็กๆเอง ต้องช่วยกันดูแล และเฝ้าระวังการระบาดของโรคมือ เท้า ปากนี้  จึงได้จดัท าใบปลิวรณรงค์ ใหค้วามรู้และวิธีป้องกัน  
แจกให้สถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล เพื่อน าไปให้ความรู้เด็กๆ และแจกให้ผูป้กครองของนักเรียนได้อ่านและทราบทั่วกัน ซ่ึงนั้นจะเป็นการ
ป้องกันการระบาดของโรคได้อีกทางหนึง่ 
 
 ภาพรวมของการท างานร่วมกับชมุชน : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 
 จากสถานการณ์ ที่มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ท าให้ตามโรงเรียนต่างๆที่มีเด็กเล็กจ านวนมาก มีความต้องการที่จะป้องกัน 
จากโรคระบาดนี้ การเข้าไปมอบใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปากนี้ จึงได้รบัการตอบรบัที่ดจีากโรงเรยีนต่างๆทีเ่ปน็กลุ่มเป้าหมาย  โดยเบื้องตน้ 
ให้บคุลากรของทางโรงเรียน ศึกษาข้อมูลที่ได้รับ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ความรู้ และแนะแนววิธีป้องกันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยัง 
ให้ทางโรงเรียนมอบให้ผูป้กครองของเด็กๆ เพื่อให้ช่วยกันป้องกันจากโรคระบาดนี้ 
 โดยหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการผ่านพ้นไปแล้ว ทางโรงเรียนอนบุาลและสถานศึกษาที่ได้รบัมอบ ก็ตอบรับ ขอบคุณกับโรงพยาบาล
ลานนาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังขอใบปลิวเพิ่มเติม เพื่อแจกใหเ้ด็กนักเรยีนใหท้ั่วถึง และยังติดต่อขอให้ทางโรงพยาบาล จัดท าโครงการรณรงค ์
โรคระบาดในช่วงต่างๆ อย่างเปน็ประจ าอีกด้วย เพราะเห็นถงึความส าคัญของการรณรงคเ์รื่องโรคระบาดในช่วงต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลลานนา 
 
 



 การขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ : 
 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุข ประกาศเตือน การเฝ้าระวังการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่ก าลังระบาดหนักในเด็กเล็กตามโรงเรียน
และสถานศึกษาต่างๆ ท าให้ต้องมีการรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคนี้ โรงพยาบาลลานนา จึงได้จัดท าโครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรคมือ 
เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ตามสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการใหค้วามรู้และการป้องกันจากโรคมือ เท้า ปาก จึง
สอดคลอ้งกับขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่จะร่วมรณรงค์ใหค้วามส าคัญกับการป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
 
 การส่งเสริมความสามารถของกลุม่ต่างๆ เพื่อแก้ปญัหาที่ส าคัญของชุมชน 
 การจัดท าโครงการแจกในปลิวรณรงค์ โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ตามสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาล เป็นการกระจายข่าวสาร
และความรู้  โดยครูอาจารย์เป็นผูใ้ห้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และเฝ้าระวังที่โรงเรียน รวมทั้งพ่อแม่ ผูป้กครองของเด็กๆ ก็เปน็ส่วนหนึง่ในการ
ดูแล ป้องกันจากโรคระบาดนี้ด้วยเช่นกัน 
 
 การส่งเสริมพฤตกิรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล 
 เป้าหมายของโครงการนี้ คือ การแจกใบปลิวใหค้วามรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเอง เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆและป้องกันการ
ระบาดจากโรคนี้  อีกทั้งยังมีการแจกใหผู้้ปกครองได้รบัทราบและตระหนักถึงอันตรายของการระบาดโรคมือ เท้า ปากในเด็ก ซ่ึงตวัผู้ปกครอง
เอง จะเป็นผู้ให้ความส าคัญ ของการป้องกันลูกหลานให้ห่างไกลจากโรคมือ เท้า ปากนี ้
 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพ 
 หลังจากโครงการ ได้ด าเนนิการแล้ว ท าให้บุคคลากรของโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เห็นใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก แล้วเหน็
ความส าคัญ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาสุขอนามัยแวดล้อมมากขึ้น เช่น มีการเช็ดล้าง อุปกรณ์การเรียน การสอน ที่มีการจับต้อง
อยู่เสมอ เด็กนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกต้อง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ า  และแยกเดก็นักเรียน
ที่มีความเสี่ยงทีจ่ะเป็นโรคมือ เทา้ ปาก ออกจากเด็กคนอื่น ซ่ึงเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่ดี   จากกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
 
 การส่งเสริมบริการช่วยเหลือทางสังคมและส่งเสรมิสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
 การรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี คือ ล้างเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่มี
การจับต้องอยูเ่สมอ  การหมั่นล้างมืออย่างถูกต้อง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ า เพราะ จะช่วยลดการปนเปื้อน ของเช้ือโรค 
ที่จะกระจายตามส่ิงแวดล้อมทั่วไป อีกทั้งผูป้กครองของเด็กๆเอง ก็จะสามารถดูแลและป้องกันลูกหลานใหห้่างไกลจากการติดเช้ือ ได้อีก
เช่นกัน 
 
 ผลการพัฒนาที่ส าคัญ 

1. สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล และผู้ปกครองเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกันเด็กนักเรียนจากโรคมือ เท้า ปาก 
ท าให้มีการป้องกัน ควบคุมและดแูลอย่างต่อเนื่อง    

2. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงพยาบาล และกลุ่มลูกค้า 
3. สามารถเผยแพร่ช่ือเสียงของ โรงพยาบาลลานนาที่ท าประโยชน์เพือ่ชุมชน 
 

 จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินมอบใบปลิวรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก 
          -    สรุปจ านวนโรงเรียนทีไ่ด้ด าเนินการ ตามเอกสารแนบ    
 
       

 
 
1. น าไปมอบตามสถานศึกษาเป้าหมายด้วยตัวเอง  16 โรงเรียน  3200 แผ่น 
2. ส่งไปรษณีย์ พร้อมใบปลิวรณรงค์โรค มือ เท้า ปาก ให้สถานศึกษา 24 โรงเรียน 1200 แผน่ 

จ านวน (โรงเรียน) จ านวนใบปลิว (แผ่น) 
40 4400 


