มาตรการการดาเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
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เพื่อให้การดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จึงควร
ดาเนินการ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มเปิดภาคเรียน ทาการเรียนการสอน มีการแจกนมโรงเรียน
ให้นักเรียนดื่ม การจัดอาหารกาลางวันให้เด็กรับประทาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเข้า
ค่าย กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีการจัดอาหารให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะโดยแม่ครัว
ของโรงเรียนเอง หรือแม่ครัวของสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ การจัดเตรียมอาหารสาเร็จอาหารกล่องสาหรับแจกนักเรียนใน
บางกิจกรรม หรือการได้รับบริจาคอาหารจากผู้บริจาคในการทากิจกรรมซึ่งหากกระบวนการการจัดหาอาหารให้กับ
นักเรียนในข้างต้นไม่มีความสะอาด หรือไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้หลายโรค เช่น โรคอาหารเป็นพิษ
หน่วยงานสาธารณสุขจึงควรประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจา
การประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนของจังหวัดต่าง ๆ อาจประเมินได้จาก
 ประวัติการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่
 ข้อมูลเฝ้าระวังการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคระบบทางเดินอาหารอื่นน ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือในจังหวัด
ใกล้เคียง ที่อาจมาจากการแพร่ระบาดมายังพื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบได้
 ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการที่อาหาร น้าดื่ม หรือน้าแข็ง ที่นักเรียนจะบริโภคเกิดปนเปื้อนจาก
เชื้อโรค หรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ได้
เพื่อรวบรวม และประเมินข้อมูลความเสี่ยงได้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควร
พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและจัดบริการอาหาร
น้าดื่มที่สะอาด และถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และหากสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้ให้ดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้น ให้ดาเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคในระบบทางเดิน
อาหารในนักเรียนเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้กลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
และติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษและโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ในนักเรียน
และในประชาการกลุ่มอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อการป้องกันควบคุมโรค
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงประชาชนใน
ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควรดาเนินตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
ดังต่อไปนี้

1. การจัดระเบียบโรงอาหารในโรงเรียน
- บริเวณเตรียม ปรุงประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณทั่วไปโดยรอบ มีความสะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง พื้นวัสดุเรียบ ทาความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศ กลิ่น ควันที่ดี
ไม่เตรียม ปรุงประกอบอาหารบนพื้น
- ตัวอาหาร น้า น้าแข็ง เครื่องดื่ม อยู่ในภาชนะที่สะอาดปิดสนิท มีเลขสารบบอาหาร (อย.) อาหารสดมีคุณภาพ
แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปนกันกับอาหารปรุงสาเร็จแล้ว อาหารปรุงสาเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด
น้าดื่ม เครื่องดื่ม ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้า หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับตัก
โดยเฉพาะ และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
- ภาชนะอุปกรณ์ ทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ทาความสะอาดง่าย ทาความสะอาดอย่างน้อย 2 ขั้นตอน เก็บ
คว่าให้แห้งในบริเวณที่สะอาด และมีการปกปิด
- จัดให้มีระบบกาจัดขยะ น้าโสโครก มีคุณภาพ ไม่รั่วซึม มีฝาปิด และ เพียงพอ มีท่อระบายน้าลงสู่ระบบบาบัด
มีบ่อดักเศษอาหารที่ใช้การได้ดี
- ห้องน้า ห้องส้วม สะอาด ไม่มีกลิ่น มีน้าใช้เพียงพอ มีอ่างล้างมือ ใช้การได้ดีแยกเป็นสัดส่วนประตูไม่เปิดสู่
บริเวณที่เตรียม ปรุงประกอบอาหารโดยตรง ถุงเก็บอุจจาระไม่ชารุด
- ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟอาหาร มีสุขภาพดี มีสุขลักษณะที่ดี แต่งกายสะอาด ถูกต้อง ป้องกันการปนเปื้อนจากตัวคนสู่
อาหารได้
2. การตรวจรับนม การเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ
- การตรวจรับนม นับจานวน ดูสภาพถุงหรือกล่องนม อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบุบ บวม รั่ว ขาด ตรวจสอบวัน
หมดอายุ วัดอุณหภูมินม จากถุงหรือกล่องที่ไม่ได้วางติดน้าแข็ง
- การเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ กรณีนมพาสเจอไรส์ ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ควร
บริโภคภายใน 10 วัน นับจากวันที่ผลิด กรณีนมยู เอช ที ควรเก็บในที่อุณหภูมิค่อนข้างเย็น แห้ง ไม่ถูกแสงแดด
ไม่จาเป็นต้องแช่ตู้เย็น ไม่ควรวงซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เก็บนมห่างไกลแมลง สัตว์พาหะนาโรค
- ก่อนแจกจ่ายให้กับนักเรียนดื่ม ครูควรตรวจสอบคุณภาพนม โดยพิจารณา อุณหภูมิในการเก็บสภาพบรรจุ
ภัณฑ์ วันหมดอายุ ลักษณะน้านม รูป รส กลิ่น สี และควรให้เด็กดื่มให้หมดในครั้งเดียว
3. อาหารบริจาค
- กรณีอาหารปรุงสาเร็จ ควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เป็นอาหารประเภทสุก ๆ ดิบ ๆ และควร
นามาอุ่นร้อนให้ทั่วถึง ก่อนให้เด็กรับประทาน
- อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ตรวจดูลักษณะผลิตภัณฑ์ ไม่มีความผิดปกติไปจากลักษณะปกติที่ควรเป็น ตรวจดู
เลขทะเบียนสารบบอาหาร (อย.) วันผลิต วันหมดอายุ อาหารที่บรรจุภายในควรมี ลักษณะ กลิ่น สี รส ตาม
ลักษณะธรรมชาติ ผิวด้านในบรรจุภัณฑ์ควรเรียบ ไม่มีสี ไม่เป็นสนิม หรือรอยด่าง ก่อนนามาบริโภคควรอุ่นให้
ร้อนก่อน ไม่ควรเก็บอาหารกระป๋อง อาหารแห้งไว้นานเก็บในที่แห้งและเย็น ไม่อับชื้น ไม่ถูกแสงแดด ป้องกัน
แมลงและสัตว์นาโรค

4. อาหารในกรณีเข้าค่าย ทัศนศึกษา
- กรณีต้องรับประทานอาหารที่ร้าน ควรเลือกร้านอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบ ผ่านการรับรองมาตรฐาน เลือก
รับประทานอาหารที่สุก ปรุงเสร็จใหม่ กรณีสั่งอาหารกล่องจานวนมาก ๆ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาตั้งแต่ปรุง
เสร็จจนถึงบริโภค ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ชนิดอาหารกล่องควรเป็นอาหารแห้ง แยกอาหารกับข้าว ไม่ให้สัมผัสกัน
โดยตรง ควรติดฉลาก วัน เวลาที่ผลิตและเวลาที่ควรบริโภค
5. พืชพิษ
- สาหรับโรงเรียนที่ปลูกต้นไม้ที่มีพิษ เช่น ต้นสบู่ดา ต้องติดป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมคาเตือน ควรล้อมรั้วให้มิดชิด ครู
ผู้ปกครองควรให้คาแนะนาให้นักเรียนหลีกเลี่ยงพืชที่มีพิษเหล่านี้
6. การประสานส่งต่อ และการสื่อสารความเสี่ยง เมื่อพบนักเรียนป่วย หรือเกิดเหตุการณ์ระบาดในโรงเรียน
- การประสานส่งต่อเมื่อพบนักเรียนป่วย หรือเกิดเหตุการณ์ระบาดในโรงเรียน ให้ดาเนินการตามผังการ
ดาเนินงาน และกรอกรายละเอียดตามแนบบันทึกแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดูแล และนาไปใช้ใน
การสอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที
- กรณีพบนักเรียนป่วย ให้ครูดาเนินการแยกนักเรียนป่วย ไปพักรักษาที่ห้องพยาบาล สังเกตอาการ แจ้ง
ผู้ปกครองทราบ หากอาการไม่ดีขึ้น นาส่งสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาล
- กรณีเกิดการระบาด พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในเวลาใกล้เคียงกัน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครอง
ทราบทันที นานักเรียนส่งสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาล สอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการ
รับประทานอาหาร และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดาเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุ
และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารทราบ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยการทาความสะอาด
ทาลายเชื้อในห้องน้า บริเวณที่เปื้อนอุจจาระ อาเจียนผู้ป่วย รวมถึงเสื้อผ้าและสิ่งของอื่น ๆ โดยใช้สารเคมีสาหรับ
ทาความสะอาดทั่ว ๆ ไป
- การสื่อสารความเสี่ยง แจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดาเนินการงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารผู้ปกครองเพื่อทราบ ในการดูแลรักษาเบื้องต้น

