
สาธารณสุขพิจิตรเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียน และเตรียมทีมสอบสวนโรคพร้อมรับ 
ผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร ติดตำมสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังคุณภำพนมโรงเรียนในพ้ืนที่จัดหวัดพิจิตร
อย่ำงต่อเนื่อง หลังพบปัญหำคุณภำพนมโรงเรียนในบำงอ ำเภอ และแจ้งให้หน่วยงำนสำธำรณสุขทุกแห่งเตรียมควำม
พร้อมร่วมตรวจสอบคุณภำพนมโรงเรียนก่อนถึงมือเด็กนักเรียน และจัดทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหำกเกิด
ผลกระทบต่อสุขภำพนักเรียนในทุกพ้ืนที่  

นพ.วิวัฒ  ค ำเพ็ญ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร (นพ.สสจ.พิจิตร)  เปิดเผยว่ำ  จำกสถำนกำรณ์ปัญหำนม
โรงเรียนไม่ได้คุณภำพที่เกิดขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องในหลำยพ้ืนที่ของประเทศ ในเรื่องนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
(สสจ.พิจิตร) ได้ให้ควำมส ำคัญต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน มีกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และประสำนรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหำนมโรงเรียนที่อำจจะส่งผลต่อสุขภำพนักเรียนในทุกพ้ืนที่ ซ่ึงสถำนกำรณ์นมโรงเรียนของจังหวัดพิจิตรระหว่ำงเดือน
กันยำยนถึงเดือนตุลำคม 2558 นี้ พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับต ำบลและอ ำเภอได้รับประสำนแจ้งจำกโรงเรียนใน
พ้ืนที่ จ ำนวน 3 อ ำเภอ ได้แก่ วันที่ 22 กันยำยน 2558  ทีโ่รงเรียนวัดท้ำยน้ ำ อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบนม
โรงเรียนแบบถุงพำสเจอร์ไรส์ มีรสชำติขม สีขำวขุ่น และมีเม็ดคล้ำยแป้ง ทีมงำนสสจ.พิจิตรไดล้งเก็บตัวอย่ำงนมส่งตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรที่ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ขณะเดียวกันไดร้่วมกับรพ.สต.ออกเก็บ
ตัวอย่ำงนมโรงเรียนทุกแห่งในเขตอ ำเภอโพทะเล ซ่ึงจำกกำรสุ่มตรวจทำงกำยภำพของบรรจุภัณฑ์และน้ ำนมในเบื้องต้น 
พบว่ำ ผลิตภัณฑ์นม 1 ตัวอย่ำงมีรสชำติขม จึงได้ให้ค ำแนะน ำในกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์นม และกำรตรวจคุณภำพทำง
กำยภำพของนมก่อนให้นักเรียนดื่ม  

และวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ได้รับแจ้งจำกโรงเรียนวัดบำงเบน ต ำบลท้ำยทุ่ง อ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบ
นมกล่อง UHT มีลักษณะมีตะกอนคล้ำยแป้ง และมีรสเปรี้ยว สสจ.พิจิตรได้ลงตรวจสอบนมโรงเรียนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งส่ง
ผลิตภัณฑ์นมดังกล่ำวตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร จึงไดจ้ัดตั้ง War Room นมไม่มีคุณภาพ ขึ้นที่ สสจ.พิจิตร โดย
นพ.วิวัฒ ค ำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เป็นประธำนน ำกำรประชุมและไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. เฝ้ำระวังโดยกำรตรวจสถำนที่จุดพักนม ก่อนกระจำยให้โรงเรียนให้มีสุขลักษณะเบื้องต้นที่ดี 
2. มีกำรเก็บตัวอย่ำงนมตรวจคุณภำพนมทำงกำยภำพและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ทุกต ำบลในจังหวัดพิจิตร  
3. ให้ค ำแนะน ำกำรเก็บนม กำรตรวจคุณภำพนมก่อนให้นักเรียนดื่มให้กับโรงเรียน  
4. มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนีวิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำวสำร หน่วยงำน

รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไปให้รับทรำบ  
ส ำหรับโรงเรียนล่ำสุด คือ โรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก อ ำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร     โดย สสจ.พิจิตรได้รับแจ้ง 

จำกโรงพยำบำลสำกเหล็กว่ำ ในช่วงบ่ำยวันที่ 2 ตุลำคม 2558 ที่ผ่ำนมำมีนักเรียนชั้น ป.5 ป่วยด้วยโรคอำหำรเป็นพิษ 
จ ำนวน 12 รำย และ ทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือทีม SRRT (Surveillance and rapid response team) 
ของอ ำเภอสำกเหล็กได้เข้ำไปด ำเนินกำรสอบสวนโรคและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในโรงเรียน และในวันต่อมำทีม SRRT สสจ.
พิจิตรร่วมกับทีม SRRT อ ำเภอสำกเหล็กได้มำสรุปข้อมูลจำกกำรลงพ้ืนที่ในครั้งแรกและวำงแผนงำนกำรสอบสวนโรค มี
กำรจัดเตรียมทีมเพ่ือเข้ำพ้ืนที่สอบสวนควบคุมโรคอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลำคม 2558 โดยปฏิบัติงำนร่วมกับคณะเจ้ำหน้ำที่
จำกส ำนักงำนควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ และผลกำรสอบสวนโรคมีดังนี้ 

1. สอบสวนโรคเบื้องต้น ค้นหำผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยทั้งหมดเป็นนักเรียน จ ำนวน 37 รำย อำยุ 8 -13 ปี 
ส่วนใหญ่พบในนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ไม่พบในเด็กเล็ก และมัธยมศึกษำ อำกำรป่วยส่วนใหญ่ได้แก่ ปวดท้อง                
ถ่ำยเหลว/ถ่ำยเป็นน้ ำ  อำเจียน  ไม่มีอำกำรไข้  ส่วนใหญ่อำกำรไม่รุนแรง เข้ำรับกำรรักษำท่ี รพ.สำกเหล็ก  
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2. เก็บสิ่งส่งตรวจเพำะเชื้อจำกอุจจำระจำกผู้ป่วยส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
3. เก็บตัวอย่ำงนม อำหำร น้ ำดื่ม น้ ำใช้ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
4. ตรวจสุขอนำมัยส่วนบุคคลของผู้ปรุงอำหำร ภำชนะท่ีใช้ประกอบอำหำรในโรงครัวโรงเรียน 
5. ประสำนสถำนบริกำรสำธำรณสุข เจ้ำของร้ำนขำยยำ ผู้ประกอบกำรคลินิกในพ้ืนที่ช่วยค้นหำ เฝ้ำระวังผู้ป่วย

รำยใหม่ว่ำมีเพ่ิมข้ึนอีกหรือไม่ จนถึงวันที่ 15 ตุลำคม 2558  
6. สสจ.พิจิตรร่วมกับ คปสอ.วังทรำยพูนลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถำนที่พักนมกล่อง UHT ซ่ึงตั้งอยู่ในอ ำเภอวังทรำย

พูนก่อนทีจ่ะส่งหรือกระจำยนมไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอสำกเหล็ก อ ำเภอทับคล้อ และอ ำเภอวังทรำยพูน จังหวัด
พิจิตร ซ่ึงผลกำรตรวจสอบพบว่ำ สถำนที่เก็บรักษำนมและลักษณะกำรเก็บไม่ถูกสุขลักษณะ จึงได้ให้ค ำแนะน ำวิธีกำรเก็บ
รักษำที่ถูกต้องโดยจะมีกำรสุ่มตรวจซ้ ำเป็นระยะๆ อีกครั้ง จำกกำรสอบถำมทรำบว่ำ นมโรงเรียนรับมำจำกหลำยที่ ได้แก่ 
1) สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี ต้ังอยู่ที ่119 หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี  2) บริษัทคันทรี
เฟรช แดรี่ จ ำกัด ต้ังอยู่ที ่60 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ และ 3) บริษัทพิษณุโลก โกล
มิลค์ จ ำกัด ต้ังอยู่ที ่334/29 หมู่ที่ 9 ซอยสำมัคคี ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

นำยวิวัฒ  ค ำเพ็ญ กล่ำวถึงปัญหำคุณภำพนมโรงเรียนว่ำ เรื่องนี้มีควำมส ำคัญต่อสุขภำพประชำชน โดยเฉพำะใน
เด็กนักเรียน เบื้องต้นสสจ.พิจิตรไดแ้จ้งให้หน่วยงำนสำธำรณสุขและสถำนบริกำรสุขภำพทุกแห่ง ได้ด ำเนินกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ โดยมีกำรติดตำม เฝ้ำระวังคุณภำพนมโรงเรียนร่วมกับ อสม. และองค์กรภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยและมั่นใจแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชำชนในพ้ืนที่ 
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