
ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง   หลักเกณฑการควบคุมปองกันเชื้อโรค
และอันตรายในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก

จัดทํ าโดย
ฝายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมขุมขนและเมือง
ส ํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  กรมอนามัย
www.anamai.moph.go.th/env/develop
กรกฎาคม  2545
พิมพคร้ังท่ี 1  จ ํานวน 1,000  ฉบับ



สารบัญ
หนา

หนาปก
คณะผูจัดท ํา
สวนที ่๑ บทน ํา

ขอ ๑ วัตถุประสงค
ขอ ๒ ขอบเขตและการบังคับใช
ขอ ๓ หนาท่ีความรับผิดชอบ
ขอ ๔ คํ านิยาม

สวนที ่๒ หลักเกณฑดานการสุขาภิบาลและสุขลักษณะ
ตอนท่ี ๑ สุขลักษณะของสถานที่

ขอ ๕ การจัดสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็ก
ขอ ๖ สวมและอางลางมือ
ขอ ๗ วัสดุอุปกรณส ําหรับอาบน้ํ า
ขอ ๘ ที่ลางภาชนะ
ขอ ๙ การระบายอากาศในอาคาร

ตอนที ่๒ สุขอนามัยอาหาร
ขอ ๑๐ การจัดครัว

ตอนที ่๓ การก ําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ ๑๑ การจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ ๑๒ การก ําจัดน้ํ าโสโครก

๑
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๓
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๗

ตอนที่ ๔ ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยการใชอุปกรณและของเลนส ําหรับเด็กออน
ขอ ๑๓ เตียงนอน
ขอ ๑๔ ของเลนในเตียงนอน
ขอ ๑๕ เกาอ้ีเด็กทรงสูง
ขอ ๑๖ คอกเด็กเลน

๗
๗
๘
๙
๙

ขอ ๑๗ ของเลนแบบเขยาหรือบีบใหเกิดเสียงและของเลนส ําหรับใชกัดเลน ๙
ขอ ๑๘ เกาอ้ีหัดเดิน
ขอ ๑๙ เปล

๙
๑๐



หนา
สวนที ่๓  แนวทางปฏิบัติเพ่ือการควบคุมปองกันโรค

ตอนที ่๑ การจัดกลุมเด็ก
ขอ ๒๐ การจัดแบงกลุมเด็ก

ตอนท่ี ๒ สุขลักษณะทั่วไป
ขอ ๒๑ การลางมือ
ขอ ๒๒ การใชถุงมือ
ขอ ๒๓ การเปล่ียนผาออม
ขอ ๒๔ กระโถนน่ังถายอุจจาระ
ขอ ๒๕ การจัดการเส้ือผาสกปรกเปรอะเปอน
ขอ ๒๖ ของเลนรวมกัน
ขอ ๒๗ การดูแลสภาพพื้นผิวทั่วไป
ขอ ๒๘ การดูแลสระวายน้ํ า
ขอ ๒๙ การอาบนํ ้าช ําระรางกาย
ขอ ๓๐ การจัดเตรียมอาหารและการรับประทานอาหาร

ตอนที ่๓ โรคติดเช้ือ
ขอ ๓๑ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการตรวจสุขภาพ
ขอ ๓๒ โรคติดเช้ือท่ัวไปท่ีเกิดในเด็ก
ขอ ๓๓ การเฝาระวังโรค
ขอ ๓๔ การระงับการแพรเช้ือโรค
ขอ ๓๕ การแจงการระบาดของโรค

เอกสารอางอิง
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เร่ือง   หลักเกณฑการควบคุมปองกันโรคติดเช้ือและอันตรายในสถานรับเล้ียงดูแลเด็ก
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โรคทั่ว ๆ  ไปท่ีเกิดในเด็กมักจะเปนโรคติดเช้ือ  เชน  ตาแดง  กลากเกลื้อน  ไขสุกใส  ทองเดิน  
ปอดบวม  ปากเปอย  และไขหวัด  โดยเฉพาะเด็กที่อยูในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก เชน ศูนยดูแลเด็กเล็ก   
โรงเรียนอนุบาล และศูนยเด็กกอนวัยเรียนซึ่งจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูในกลุมเด็กดวยกันและ
ใกลชิดกัน  ในสภาวะการณดังกลาวท ําใหเด็กติดเช้ือโรคไดงาย จึงจํ าเปนตองใหผูปกครองนํ าไปดูแลและ
พักไวที่บาน หรือแยกเด็กปวยอยางเหมาะสม  การระบาดของโรคติดเช้ือ ซึ่งสามารถแพรกระจายไดรวด
เร็วในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก กอใหเกิดปญหาทั้งดานการแพทยและการสาธารณสุข  ดังน้ัน             กรม
อนามัยจึงออกประกาศหลักเกณฑการควบคุมปองกันโรคติดเชื้อและอันตรายในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก 
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดถือปฏิบัติตอไป

สวนท่ี  ๑
บทน ํา

ขอ  ๑ วัตถุประสงค
หลักเกณฑฉบับนี้จัดท ําข้ึนเพ่ือเปนแนวปฏิบัติแก  ผูบริหาร ผูไดรับใบอนุญาต และผูเลี้ยงดูเด็ก  

ของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ส ําหรับการควบคุมปองกันโรคติดเช้ือและอันตรายอ่ืน ๆ  ดวยการรักษาสภาวะ
การสุขาภิบาลและสุขลักษณะใหอยูในสภาพตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี

ขอ  ๒ ขอบเขตและการบังคับใช
๒.๑! หลักเกณฑฉบับนี้ใหใชบังคับกับสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กทุกแหงทั้งของภาครัฐและ เอกชน
๒.๒! รายละเอียดของหลักเกณฑฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อและอันตรายจากการใช

อุปกรณสํ าหรับเด็กออนโดยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก พรอมกับมาตรการปองกันที่เหมาะสมที่ตองด ําเนินการ
ใหถูกตองตามแนวทางปฏิบัติดานการสุขาภิบาลและสุขลักษณะ



ขอ  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบ
ผูบริหาร และผูไดรับใบอนุญาตของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก มีหนาท่ีตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
๓.๑! ดํ าเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ดังน้ี

(๑)! สถานที่ตองสะอาดและถูกสุขลักษณะ
(๒)! ผูเลี้ยงดูเด็กมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณและผานการอบรม

ตามหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
(๓)! เด็กและผูทํ างานทุกคนในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กตองผานการตรวจ      

สุขภาพจากแพทย
(๔)! มาตรการที่เหมาะสมสํ าหรับปกปองคุมครองสุขภาพและความเปนอยู   

ที่ดีของเด็กและผูทํ างานทุกคนในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก  และเด็กหรือผูทํ างานที่มีอาการเจ็บปวยตองถูก
แยกออกจากสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก

๓.๒ ตองปฏิบัติ หรือแกไขปรับปรุง ใหการดํ าเนินงานของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กถูกตองตาม
หลักเกณฑนี้
ขอ  ๔  คํ านิยาม

“เด็ก”  หมายถึง  เด็กที่มีอายุไมเกิน  ๖  ป
“สถานรับเล้ียงดูแลเด็ก”   หมายถึง

(๑)! สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะหเด็กซึ่งควบคุมกํ ากับดูแลรับผิดชอบโดย
กรมประชาสงเคราะห

(๒)! ศูนยเด็กเล็กซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมอนามัย
(๓)! โรงเรียนอนุบาลของทางราชการหรือตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๔)! ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชุมชน
(๕)! สถานรับเล้ียงเด็กหรือศูนยเด็กเล็ก หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นในสถานพยาบาลของ

รัฐหรือเอกชน  หรือในสถาบันการศึกษา เชนมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
(๖)! ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมการศาสนา

 “สถานท่ี”  หมายถึง  อาคาร  หรือบริเวณท่ีมีร้ัวรอบขอบชิดหรือ พ้ืนดิน หรือท่ีโลงกลางแจง
“การทํ าลายเช้ือโรค”  หมายถึง    การฆาเช้ือโรคท่ีอยูนอกรางกายดวยสารเคมี     หรือวิธีทาง  กาย

ภาพอ่ืนๆ
"น้ํ ายาฟอกขาว"  หมายถึง  สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทความเขมขน ๐.๕%
 “การติดเชื้อ”  หมายถึง  การเขาสูรางกายและมีการเพิ่มจ ํานวนของเช้ือโรคในรางกาย



“เช้ือโรค”  หมายถึง  จุลินทรียซ่ึงสามารถกอใหเกิดการติดเช้ือหรือโรคติดเช้ือได เชน ไวรัส   
แบคทีเรีย  รา  โปรโตซัว  ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ

“โรคติดเชื้อ”  หมายถึง  โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือโรค
“โรคติดตอ”  หมายถึง  โรคติดตอตามกฎหมายโรคติดตอ ซ่ึงรวมถึงโรคติดเช้ือใดๆ ที่สามารถ

แพรไปถึงผูอื่นที่เปนผูสัมผัสโรคได
“ผูสัมผัสโรค”  หมายถึง  คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน  สัตว  หรือส่ิงของติดโรค จนเช้ือโรคน้ันอาจติด

ตอถึงผูน้ันได
“การแยกกัก”  หมายถึง  การแยกผูติดเช้ือท่ีอยูในระยะติดตอของโรคออกไวตางหากจากผูอ่ืนใน

ที่ซึ่งกํ าหนดไวเฉพาะ เพื่อปองกันและจํ ากัดการแพรเชื้อโรคจากผูติดเชื้อไปยังบุคคลอ่ืนซึ่งไวตอการติด
โรคหรือเกิดโรคงาย

“ระยะฟกตัวของโรค” หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตเชื้อเขาสูรางกายจนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดง
อาการปวยของโรคน้ัน

“ระยะติดตอของโรค” หมายถึง ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพรจากคนหรือสัตวที่มีเชื้อไปยัง
ผูอ่ืนไดโดยทางตรงหรือทางออม

“พาหะ”  หมายถึง  คนหรือสัตวท่ีมีเช้ือโรคแตไมมีอาการของโรคปรากฏซ่ึงอาจติดตอถึงผูอ่ืนได
“ผูบริหาร”  หมายถึง  ผูควบคุมการดํ าเนินงานของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก  และหมายความรวมถึง

ผูจัดการ ผูอํ านวยการ ครูใหญ เจาของ  ผูสนับสนุนเงินทุน และผูกอตั้ง
“ผูเลี้ยงดูเด็ก”  หมายถึง บุคคลที่ท ําหนาที่เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก เชน ครู ผูดูแลเด็ก 

พี่เลี้ยงเด็ก ผูสอน ลูกจาง ผูปรุง ผูเสิรฟอาหาร และผูปฏิบัติงานอื่นๆ
“ผูไดรับใบอนุญาต” หมายถึงผูไดรับใบอนุญาตใหดํ าเนินกิจการหรือจัดต้ังสถานรับเล้ียงดูแลเด็ก

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
“การผลัดเปล่ียนลม (Air exchange)”  หมายถึง  การนํ าลมใหมที่สะอาด หรือลมหมุนเวียนเขามา

ในหอง มีหนวยวัดเปนจํ านวนคร้ังของการเปล่ียนปริมาตรลมท้ังหองตอหนวยเวลา เชน คร้ังตอช่ัวโมง



สวนท่ี  ๒
หลักเกณฑดานการสุขาภิบาลและสุขลักษณะ

ตอนท่ี ๑
สุขลักษณะของสถานที่

ขอ  ๕ การจัดสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็ก ตองปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑! จัดใหมีพื้นที่ใชสอยสํ าหรับใหเด็กทํ ากิจกรรมภายในอาคารไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร

ตอ ๑  คน  เพ่ือหลีกเล่ียงความแออัดซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงตอการแพรเช้ือโรค
๕.๒! จัดเตรียมบริเวณท่ีกํ าหนดไวส ําหรับท ํากิจกรรมตาง ๆ เชน  เลน  นอน  รับประทาน

อาหาร  ท ําความสะอาดรางกาย  ลางหนาและมือ  เก็บและเตรียมอาหาร  และที่พักเด็กปวย
๕.๓! พื้นอาคารตองสะอาดและปองกันความชื้นได  ไมควรใชพรมปูพื้น
๕.๔! ทอหรือรางระบายนํ ้าตองปดมิดชิด
๕.๕! อาคารตองมีมาตรการปองกันแมลงวัน ยุง และสัตวนํ าโรค รวมทั้งควบคุมปองกันไมให

เกิดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนํ าโรคในสถานท่ี ทั้งนี้มาตรการควบคุมปองกันยุงตองเปนไปตามประกาศ
กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๔ เร่ือง ขอปฏิบัติการควบคุมยุง

ขอ  ๖   สวมและอางลางมือ
๖.๑! สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กแตละแหง ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะ   อยาง

นอย  ดังน้ี  จ ํานวนเด็ก  จ ํานวนอางลางมือ              จ ํานวนสวม
       (คน)             (ที)่     (ที)่

  ๑-๔๗ ๒      ๒
 ๔๘–๗๑ ๓      ๓
 ๗๒–๙๕ ๔      ๔
 ๙๖–๑๑๙ ๕      ๕
๑๒๐–๑๔๓ ๖      ๖
   ๑๔๔ ๗      ๗



สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่เลี้ยงดูเด็กมากกวา ๑๔๔ คน ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและอางลางมือ
อยางละ ๑ ที ่ตอจํ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ๓๒ คน

๖.๒! หองสวมตองมีสุขลกัษณะดังตอไปน้ี
(๑)! จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  โดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวา

รอยละ ๑๐ ของพื้นทีห่องทุกหอง หรือหากมีการระบายอากาศโดยวิธีกลตองมีอัตราการผลัดเปลี่ยนลม 
(Air exchange)  อยางนอย  ๑๕  คร้ัง  ตอช่ัวโมง

(๒)! ติดต้ังพัดลมเพดานหรือผนังไวในหองสวมเพ่ือชวยใหเกิดการหมุนเวียนอากาศ
(๓)! มีระดับความเขมของแสงอยางนอย  ๒๐๐  ลักซ หรือมีไฟติดเพดานหรือฝาผนัง

อยางนอย ๑ ดวง ตอสวม ๑ ที่
(๔)! กอกน้ํ าท่ีใชควรเปนแบบคันโยก
(๕)! จัดใหมีอุปกรณสุขภัณฑประจํ าหองสวม ดังตอไปน้ี

ก. สบูหรือที่จายสบูเหลว   ๑  ท่ีตอทุก  ๆ   อางลางมือ  ๒  ที ่หรืออยางนอยตอง
มี  ๑  ที่
                                        ข . เครื่องเปาลมใหมือแหง  หรือเคร่ืองจายกระดาษหรือผาเช็ดมือท่ีใชคร้ังเดียว
อยางนอย  ๑  เคร่ือง

               ค .  ถังขยะพรอมฝาปด อยางนอย  ๑  ที่
                                         ง.    กระดาษช ําระ หรือน้ํ าส ําหรับชํ าระ หรือสายฉีด ประจํ าทุกสวม

(๖)! สวมที่ถูกสุขลักษณะตองมีขนาดเหมาะสมสํ าหรับการใชของเด็กและมีความสูง
จากพื้นไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร (ไมรวมเกาอ้ีรองน่ัง) โดยมีฝากั้นหองสูง  ๑ เมตร แยกเปนสวนๆ

(๗)! ผนังดานในของหองสวมปูดวยกระเบื้องเคลือบสูงอยางนอย ๑.๕ เมตร และผนังที่
ติดอยูดานหลังและเหนือที่ลางมือและที่ลางภาชนะตองปูดวยกระเบื้องเคลือบใหมีความสูงไมนอยกวา 
๔๕๐ มิลลิเมตร

๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถจัดทํ าหองสวมส ําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจใชหองสวมที่มีอยู
แลว แตตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยจัดหาอุปกรณเพิ่มเติม และปรับปรุงสุขลักษณะให
เหมาะสมเพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยางปลอดภัย

๖.๔ ขนาดของอางลางมือ ตองเหมาะสมส ําหรับการใชของเด็ก และติดตั้งใหมีความสูงเหนือ
พื้นประมาณ ๕๐๐–๖๐๐ มิลลิเมตร รวมท้ังติดต้ังกระจกเงาสองหนาขนาดเหมาะสมท่ีผนังใหอยูเหนืออาง
ลางมือ



ขอ ๗  วัสดุอุปกรณส ําหรับอาบน้ํ า
สถานรับเล้ียงดูแลเด็กตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณสํ าหรับใชในการอาบน้ํ าช ําระรางกายเด็ก

ขอ ๘  ที่ลางภาชนะ
สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่มีเด็กอายุไมเกิน  ๑๘  เดือน   ตองจัดใหมีที่ลางภาชนะพรอมกอกนํ้ าอยู

ใกลกับบริเวณที่ใชเปลี่ยนผาออมเด็กในอัตราสวนที่ลางภาชนะ ๑ ที ่ตอจํ านวนเด็กทุก ๆ  ๑๐ คน

ขอ ๙  การระบายอากาศในอาคาร
๙.๑  หองเรียน

การระบายอากาศของหองเรียนตองถายเทอากาศไดสะดวก  โดยมีชองระบายอากาศซึ่ง
รวมเน้ือที่หนาตาง  ประตู  และชองลม ที่เปดไวระหวางใชสอยหองนั้นๆไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของพื้น
ท่ีหอง

๙.๒  หองส ําหรับเด็กปวย
(๑) การระบายอากาศของหองสํ าหรับเด็กปวยตองถายเทอากาศไดสะดวก  โดยมีชอง

ระบายอากาศซึ่งรวมเนื้อที่หนาตาง  ประตู  และชองลม ที่เปดไวระหวางใชสอยหองนั้นๆไมนอยกวารอยละ 
๒๐ ของพ้ืนท่ีหอง

(๒) การระบายอากาศภายในหองสํ าหรับเด็กปวยตองแยกเปนอิสระ และไมระบาย
อากาศจากหองสํ าหรับเด็กปวยเขาสูหองเรียน รวมทั้งแผงกรองอากาศควรไดรับการเปลี่ยนใหมและทํ า
ความสะอาดตามคูมือการแนะนํ าของผูผลิต

(๓) สํ าหรับสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่ไมสามารถสงเด็กที่ปวยดวยโรคติดตอกลับบานได  
เชน  สถานรับเลี้ยงเด็กก ําพรา  ใหมีหองแยกส ําหรับเด็กท่ีปวยดวยโรคติดเช้ือท่ีกระจายทางอากาศ เชน หัด 
ไขสุกใส

๙.๓  การดูแลบํ ารุงรักษาระบบปรับภาวะอากาศที่ดีควรมีสภาวะดังนี้
(๑)    การระบายอากาศที่ดีจากระบบปรับอากาศตองมีการแจกจายอากาศที่สมํ ่าเสมอ

ไปยังหองปรับอากาศทุกหอง
(๒) ในกรณีที่ใชแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพการกรองสูงเพื่อการกรองฝุนละออง

ควรมีแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพตํ่ า  และปานกลาง  กรองอากาศจากภายนอกกอนเขาสูแผงกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง



(๔)   แผงกรองอากาศควรไดรับการเปล่ียนใหมหรือทํ าความสะอาดเปนประจ ําตามคู
มือการแนะนํ า

(๕)    มีมาตรการปองกันการควบแนนของอากาศภายในทอปรับอากาศและเปลี่ยน
วัสดุผิวหนาของทอที่ถูกนํ้ าท ําลาย

ตอนท่ี ๒
สุขอนามัยอาหาร

ขอ  ๑๐  การจัดครัว
๑๐.๑  สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กทุกแหงตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะสํ าหรับการเตรียมอาหารและ

อาหารวาง รวมทั้งหามเด็กเขามาในพื้นที่นี้
๑๐.๒ ตองจัดใหมีอุปกรณเคร่ืองใชในครัวใหเพียงพอและเหมาะสมสํ าหรับการเตรียมอาหาร

แตละมื้อและส ําหรับการลางภาชนะ
๑๐.๓ ตองมีที่ลางมืออยางนอย ๑ ที่ สํ าหรับพนักงานในครัวไดใชโดยเฉพาะเทาน้ันในการ

เตรียมอาหาร   ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการปนเปอนในอาหารท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางการเตรียม
๑๐.๔ หองและตูเก็บของสํ าหรับเก็บภาชนะและเคร่ืองใชในครัวตองปองกันสัตวกัดแทะและ

สัตวเลี้ยงเขามาได รวมทั้งตองมีตูเก็บของแยกไวตางหากส ําหรับเก็บเคร่ืองมือและวัสดุอ่ืนๆ ที่ใชท ําความ
สะอาดโดยเฉพาะ

๑๐.๕ ผนังหองครัวตองปูดวยกระเบ้ืองเคลือบหรือวัสดุท่ีกันน้ํ าได เพื่อชวยใหท ําความสะอาด
ไดงาย

๑๐.๖ พื้นผิวของวัตถุที่ใชส ําหรับการจัดเตรียมอาหารตองสะอาดทั้งกอนและหลังการใชงาน
๑๐.๗ ตองไมมีทอระบายน้ํ าเสียวางผานเหนือศรีษะในบริเวณที่มีอาหารจัดเตรียมไวหรือปรุง

เสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการร่ัวไหลของทอระบาย

ตอนท่ี  ๓
การกํ าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่เก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร สถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ดวย
จํ านวนที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการก ําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทุกวัน



ขอ ๑๒ มีการกํ าจัดน้ํ าโสโครกอยางถูกวิธ ีและมีการดูแลรางระบายนํ ้าไมใหอุดตัน

ตอนท่ี  ๔
ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยการใชอุปกรณและของเลนส ําหรับเด็กออน

ขอ  ๑๓  เตียงนอน
๑๓.๑ ใหใชฟูกนอนท่ีมีขนาดพอดีกับเตียงนอนหากฟูกนอนเล็กไป และจ ําเปนตองใชเตียงนอนน้ัน ใหใชผา

ขนหนูมวนแลวสอดไวระหวางเตียงนอนกับฟูกนอนเพ่ือใหแนนข้ึน หามปลอยใหมีชองวางระหวางเตียงนอนกับฟูก
นอนโดยเด็ดขาด

๑๓.๒ ราวเตียงนอนดานขางตองสูงเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเด็กสามารถปนออกมานอกเตียง
นอน

๑๓.๓ หามวางของเลนหรือส่ิงของใดๆ ในเตียงนอนซ่ึงอาจเปนเคร่ืองชวยใหเด็กสามารถปน
ออกมานอกเตียงนอนได

๑๓.๔ หามใชเตียงนอนเปนคอกสํ าหรับใหเด็กเลน
๑๓.๕ กรณีวางเตียงนอนไวขางหนาตาง ตองใหแนใจวาไมมีชายผาหรือเชือกอยูในระยะที่เด็ก

เอื้อมจับถึง
๑๓.๖ หามแขวนวัตถุใดๆ เชน ของเลนที่หอยกับเชือกหรือถุงใสผาซัก ไวบนเสาหัวมุมของ

เตียงนอนหรือใกลๆ กับบริเวณที่เด็กอาจเขาไปติดและถูกบีบรัดได กรณีถาของเลนมีเชือกหรือยางยืดเปน
ตัวหอยใหตัดเชือกหรือยางยืดท้ิงไป

๑๓.๗ หามผูกหอยหัวนมหลอกสวมไวรอบคอเด็ก
๑๓.๘  กรณีที่เด็กสามารถลุกขึ้นยืนไดแลว ใหปรับระดับฟูกนอนใหอยูต่ํ าสุดหรือถอดแผนรอง

กระแทกหรือของเลนที่มีขนาดใหญออกจากเตียงนอนเพื่อปองกันมิใหเด็กใชสิ่งของเหลานี้เปนเครื่องชวย
เพื่อปนออกมานอกเตียงนอน

๑๓.๙ หามใชแผนพลาสติกบาง ๆ  หรือถุงพลาสติกสํ าหรับใสขยะมาปูคลุมฟูกที่นอนเพราะ
อาจไปเกาะติดอยูบนใบหนาเด็กจนท ําใหหายใจไมออกได

๑๓.๑๐  กอนวางเด็กลงในเตียงนอนใหตรวจสอบเตียงนอนใหแนใจวาตัวยดึตางๆ เชน ตะปู
เกลียว สลักหรือตัวยึดแขวนท่ีนอนอยูครบและมีความแนนหนา กรณีเปลชนิดท่ีมีตัวยึดแขวนท่ีนอน
แขวนอยูกับตะขอตองดูใหแนใจวาทั้งตัวแขวนและตะขอเกี่ยวกันไวแนนดีแลว



ขอ  ๑๔ ของเลนในเตียงนอน
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากของเลนส ําหรับเด็กท่ีแขวนตรึงหรือติดอยูกับเตียงนอน        ควร

ปฏบัิติดังตอไปน้ี
๑๔.๑ ของเลนประเภทใหเด็กใชออกก ําลังหรือประเภทมีสีสรร

(๑) ดูใหแนใจวาของเลนติดแนนอยูกับเตียงนอนอยางปลอดภัย
(๒) เมื่อเด็กอายุ ๕ เดือนข้ึนไปหรือเม่ือเร่ิมคลานไดแลวใหถอดของเลนออกจากเตียง

นอน
(๓) ของเลนที่แขวนหอยไวเหนือเตียงนอนตองอยูสูงพอไมใหเด็กเอ้ือมถึง
(๔) หามใชของเลนท่ีมีสวนโผลย่ืนออกมาซ่ึงอาจเก่ียวเส้ือผาหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีอยูรอบ

คอเด็ก
(๕ ) เก็บริบบิ้นหรือสิ่งของที่มีลักษณะเปนแถบยาวซึ่งใชประดับตามผนังอาคาร        

ใหไกลจากเตียงนอนหรือท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเด็กอาจเอ้ือมถึง
๑๔.๒ ของเลนแบบเขยาหรือบีบใหเกิดเสียงดังหรือแบบใชกัดเลน ตองมีขนาดใหญพอที่จะไม

ตกลงไปคาอยูในคอของเด็กและตองเปนประเภทที่ไมสามารถแยกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยจนทํ าใหถูก
กลนืลงคอหรือสูดเขาทางจมูกได

๑๔.๓ ของเลนหรือชิ้นสวนของเลนที่มีลักษณะทรงกลมตองเก็บใหไกลจากเด็กทารก เด็กเลก็
และเด็กที่ชอบหยิบสิ่งของเขาปาก

๑๔.๔ หัวนมหลอก ตองมีโครงสรางท่ีเหนียวแนน แข็งแรงไมเปราะหรือแตกงาย รวมท้ังตอง
ไมมริีบบ้ินหรือเชือกผูกติดอยู

๑๔.๕ เคร่ืองแขวน เชน ตุกตายัดไสท่ีใชหอยแขวนกับเตียงนอนตองหางไกลจากมือเด็กหรือ
ถอดสายหรือเชือกออกไปเสีย

ขอ  ๑๕   เกาอี้เด็กทรงสูง
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการตกจากเกาอี้เด็กทรงสูงหรือการลมควํ ่าพัง

ลงมาหรืออ่ืนๆ ควรปฏิบัติดังตอไปน้ี
๑๕.๑ จัดวางเกาอ้ีใหหางไกลจากโตะ เคานเตอรหรือพ้ืนผิวอ่ืนใดท่ีเด็กอาจใชผลักหรือดันออก

ไปได



๑๕.๒ กรณีไมใชเกาอี้ ใหเก็บหลบไวตรงมุมหองและไมเกะกะขวางทางเพื่อปองกันไมใหเด็ก
พยายามปนขึ้นไปหรือใชเปนที่เกาะยืดเพื่อลุกขึ้นยืน

๑๕.๓ ตรวจสอบเกาอี้เปนระยะๆ วามีสวนประกอบชิน้เล็กๆ ตรงไหนหลวมหรือหลุดออกมา
เพราะเด็กอาจหยิบกลืนลงคอได

๑๕.๔ อยาปลอยใหเด็กยืนบนเกาอี้สูงและอยาอยูหางไกลจากเด็กในขณะที่ยังอยูบนเกาอี้
๑๕.๕ อยาปลอยใหเด็กเลนอยูใกลกับเกาอี้หรือปนขึ้นไปบนเกาอี้โดยไมมีคนชวย
๑๕.๖ อยาปลอยใหเด็กโตมาหอยโหนหรือเกาะอยูกับเกาอี้ในขณะที่มีเด็กทารกอยูบนเกาอี้

เพราะอาจทํ าใหเกาอี้ลมลงมาได

ขอ  ๑๖   คอกเด็กเลน
๑๖.๑ อยาใสของเลนขนาดใหญ หรือกลองใดๆ ไวในคอกเด็กเลนเพราะเด็กอาจใชปนออกมา
๑๖.๒ ใหหลีกเลี่ยงการนํ าวัสดุมาตบแตงและขึงไวเหนือคอกเด็กเลนเพราะอาจจะรัดคอเด็กได 

รวมทั้งหากจะแขวนของเลนไวทางดานขางคอกเด็กเลน วัสดุที่ใชแขวนตองสั้นที่สุดเพื่อจะไดไมมาพัน
คอเด็ก

๑๖.๓ ตรวจสอบวัสดุหอหุมราวคอกเด็กเลนบอยๆ วาไมมีรูหรือรอยฉีกขาดเพราะเด็กอาจใช
ฟนแทะราวคอกเด็กเลนและกลืนชิ้นสวนที่ฉีกขาดนั้น

๑๖.๔ หามใชคอกเด็กเลนส ําหรับเด็กท่ีโตจนสามารถปนออกมาดานขางได

ขอ  ๑๗   ของเลนแบบเขยาหรือบีบใหเกิดเสียงและของเลนส ําหรับใชกัดเลน
๑๗.๑ ตรวจสอบใหมั่นใจวาของเลนไมมีสวนปลายที่เล็กจนเด็กสามารถน ําเขาปากได
๑๗.๒ นํ าของเลนท่ีมีขนาดเล็กออกไปจากเตียงนอนหรือคอกเด็กเลนเม่ือเด็กนอนหลับ
๑๗.๓ ไมควรผูกของเลนสํ าหรับใชกัดเลนคลองไวท่ีรอบคอเด็ก

ขอ  ๑๘    เกาอ้ีหัดเดิน
๑๘.๑ ดูแลใหเด็กใชเกาอ้ีหัดเดินในบริเวณท่ีมีพ้ืนผิวเรียบเทาน้ัน หลีกเลี่ยงการใชในบริเวณที่มี

พรมใกลธรณีประตูและสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพราะจะท ําใหเกาอี้พลิกควํ่ าได
๑๘.๒ เฝาดูเด็กในขณะที่ใชเกาอี้หัดเดิน เพ่ือหลีกเล่ียงอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน



ขอ  ๑๙  เปล
๑๙.๑ ตรวจสอบเปนระยะๆ ใหมั่นใจวาตัวยึด เชน ตะปูเกลียวและสลักถูกขันไวอยางแนนหนา

แลว
๑๙.๒ หากเปลเปนชนิดพับเก็บไดตองมั่นใจวาตัวยึดตรึงมีความแนนหนาไมท ําใหขาเปลพับใน

ขณะใชงาน
๑๙.๓ ฟูกนอนและเบาะรองฟูกควรมั่นคงแข็งแรงและเรียบ

สวนที ่๓
แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมปองกันโรค

ตอนท่ี  ๑
การจัดกลุมเด็ก

ขอ ๒๐ การจัดแบงกลุมเด็ก
๒๐.๑ เพื่อลดการแพรโรคติดเช้ือ เด็กแตละกลุมตองมีหองเรียนและบริเวณส ําหรับเลนแยกออก

จากกันเปนการเฉพาะ หากเปนไปไดเด็กท่ีออนวัยกวาโดยเฉพาะเด็กท่ียังตองใชผาออม หรือเด็กท่ีอายุไม
เกิน  ๓  ป  ตองแยกออกจากเด็กที่มีอายุมากกวา  เน่ืองจาก

(๑)!  เมื่อเด็กทั้ง  ๒  กลุมอยูดวยกัน  จะท ําใหเด็กทุกคนสัมผัสกับแหลงหรือสิ่งที่ท ําให
เกิดการติดเชื้อได หากแยกกลุมเด็กออกจะจํ ากัดขอบเขตความเสี่ยงในการแพรระบาดโรคไปยังอีกกลุมได

(๒)!   เด็กทารกหรือเด็กที่ยังเดินเตาะแตะซึ่งมีอายุไมเกิน  ๓  ป   และมีอาการติดเช้ือ 
จะเปนตัวแพรกระจายโรคบางชนิดไดเปนอยางดี  เชน  โรคมือ  เทา  ปาก  ดังน้ันการแยกเด็กที่ยังอยูใน   
ผาออมออกจากเด็กที่มีอายุมากกวาจะชวยลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคที่เกี่ยวกับล ําไส  เชน  โรค
อุจจาระรวงจากการติดเช้ือ

๒๐.๒ ผูเลี้ยงดูเด็กที่รับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังตองใชผาออม ตองไมมีหนาที่จัดเตรียมและให
อาหารแกเด็กกลุมอ่ืนที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของตนแตถามีความจํ าเปน ผูเลี้ยงดูเด็กตองลางมือให
สะอาดอยางถกูตองกอน



ตอนท่ี  ๒
สุขลักษณะทั่วไป

ขอ  ๒๑     การลางมือ
๒๑.๑ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค   ผูเลี้ยงดูเด็กและเด็กทุกคน

ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการลางมือ   ดังตอไปน้ี
(๑)! ลางมือดวยสบูและนํ ้าที่ไหลจากกอก
(๒)! ฟอกถูมือใหทั่วอยางนอย  ๑๐  วินาที
(๓) ชะลางมือใหสะอาดทั้งดานหนาและ ดานหลังมือ ขอมือ งามนิ้วมือและใตเล็บ      

น้ิวมือ
(๔) ลางมือดวยน้ํ าสะอาดใหทั่วหลังการชะลางมือแลว
(๕) เช็ดมือใหแหงดวยผาเช็ดมือหรือกระดาษที่ใชครั้งเดียว

๒๑.๒ ผูเลี้ยงดูเด็กและเด็กทุกคนตองฝกนิสัยการลางมือใหสะอาดตามขั้นตอนขอ ๒๑.๑อยูบอยๆ
๒๑.๓ ผูเล้ียงดูเด็กตองลางมือตามข้ันตอนขอ ๒๑.๑ใหสะอาดทุกครั้งในกรณีดังตอไปนี้

 (๑)     เมื่อเขามายังสถานรับเลี้ยงดูเด็กในตอนเชา
 (๒)     กอนการเตรียมและใหอาหารเด็ก
 (๓)     ภายหลังเปลี่ยนผาออม ท ําความสะอาดหรือเช็ดจมูกเด็กใหแหง
 (๔)     ภายหลังตองสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ  จากรางกายเด็ก
 (๕)    ภายหลังเขาหองนํ้ าหองสวม
 (๖)     ภายหลังจับตองสัตวเลี้ยง กรงเลี้ยงสัตวหรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
 (๗)     ภายหลังตองปฏิบัติกิจกรรมนอกอาคาร
 (๘)     กอนใชหรือใสหรือทายาใหกับเด็กหรือตนเอง
 (๙)     กอนกลับบาน

๒๑.๔ เด็กทุกคนตองลางมือใหสะอาดตามข้ันตอนขอ ๒๑.๑ ทุกคร้ังในกรณีดังตอไปนี้
(๑)! เมื่อมาถึงสถานรับเลี้ยงดูเด็ก
(๒)! กอนดื่มนํ ้าหรือกนิอาหาร
(๓)! ภายหลังจากใชหองนํ ้าหองสวม
(๔)! ภายหลังจากสัมผัสถูกเด็กที่อาจปวยหรือไมสบาย
(๕)! ภายหลังไดรับการเปลี่ยนผาออม



(๖)! ภายหลังเลนในสนามเด็กเลน
(๗)! ภายหลังจับตองสัตวเลี้ยง กรงเลี้ยงสัตวหรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
(๘)! กอนกลับบาน

๒๑.๕ ผูเลี้ยงดูเด็กและบุคคลที่ท ํางานเก่ียวของกับการจัดเตรียมอาหาร ตองตัดเล็บสัน้ ไมสวม
เครื่องประดับนิ้วมือและขอมือ  เพราะจะเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได

ขอ  ๒๒      การใชถุงมือ
๒๒.๑ เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรคท่ีติดตอผานทางเลือดในสถานรับเล้ียง    ดู

แลเด็ก ผูเลี้ยงดูเด็กควรสวมใสถุงมือที่กันนํ ้าไดและเปนแบบชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เมื่ออยูในสภาวะที่คาด
วาจะตองสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากรางกาย ในกรณีดังตอไปน้ี

(๑) ทํ าการรักษาเด็กท่ีมีแผลบาดเจ็บหรือมีเลือดไหลจากจมูก
(๒) จับตองเส้ือผาท่ีเปรอะเปอนดวยอุจจาระ ปสสาวะ เลือดหรือส่ิงท่ีอาเจียนออกมา
(๓) ตองใชมือท ําความสะอาดเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่เปรอะเปอน

๒๒.๒ ถุงมือที่ใชแลวและวัสดุที่เปรอะเปอนควรก ําจัดลงในถุงพลาสติก  หรือถังขยะที่จัดวางไว
เฉพาะและผูเลี้ยงดูเด็กควรลางมือตามขั้นตอนขอ ๒๑.๑ ทันที

๒๒.๓ ถุงมือ ผาเช็ดตัว และสารที่ใชในการท ําลายเช้ือโรคตองมีไวใหพรอมสํ าหรับผูเล้ียงดูเด็ก
ทุกคนสามารถน ํามาใชไดทันทีและหยิบมาใชไดสะดวก

ขอ  ๒๓      การเปลี่ยนผาออม
๒๓.๑ ตองเปลี่ยนผาออมบนกระดาษเช็ดมือ  กระดาษมวนหรือเคร่ืองหอหุมหรือปกปด      ราง

กายชนิดใชคร้ังเดียวแลวท้ิง หรือภาชนะอ่ืนๆ เพื่อใหสามารถท ําความสะอาดไดงาย ณ บริเวณที่ใชเปลี่ยน
ผาออมท่ีจัดไวโดยเฉพาะ

๒๓.๒ เคร่ืองหอหุมหรือปกปดรางกายชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  ตองจัดเก็บไวบนช้ันหรือท่ีวาง
ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี

(๑)! มีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับและท ําความสะอาดงาย
(๒)! หางจากการเอ้ือมหยิบถึงของเด็ก
(๓)! แยกออกจากบริเวณท่ีใชเตรียมอาหาร
(๔)! อยูใกลกับที่ลางภาชนะที่มิไดใชส ําหรับการเตรียมอาหาร



(๕)! มีพื้นผิวทํ าจากวัสด ุ  เชน  โฟสไมกา เหล็ก พลาสติก แผนรอง
เคลือบ หรือแผนรองซับที่ใชสํ าหรับเปลี่ยนผาออม ควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่มีรูพรุนหรือ
หยาบซึ่งทํ าจากกระเบื้องหรือซีเมนต เพราะจะยากตอการรักษาทํ าความสะอาดและมี
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดการปนเปอนไดสูงตอมา

๒๓.๓ ผาออมสํ าเร็จรูปและอุปกรณเคร่ืองหอหุมหรือปกปดรางกายอ่ืนๆชนิดใชคร้ังเดียวแลว
ทิ้งที่ผานการใชงานแลวตองก ําจัดทันทีและอยางเหมาะสม ในถุงพลาสติก หรือถังขยะที่จัดไวเฉพาะ

กรณีชั้นหรือที่วางเคร่ืองหอหุมหรือปกปดรางกายชนิดใชคร้ังเดียวแลวทิ้งเกิดความ
สกปรกตองทํ าความสะอาดและท ําลายเชื้อโรคทันทีดวยสารละลายเจือจางของนํ ้ายาฟอกขาว  ๑  สวน  
ผสมกับนํ ้า  ๑๐  สวน และลางดวยนํ้ าสะอาด

๒๓.๔ วัสดุที่ตองใชรวมกับการใชผาออม  ไดแก  ผาเช็ดตัว สบู สารท่ีใชในการทํ าลายเช้ือโรค
และถุงพลาสติกที่ปดผนึกได เปนตน ตองจัดเก็บไวในที่ที่ผูเลี้ยงดูเด็กสามารถเขาไปหยิบใชไดโดย
สะดวกและหางจากการเอื้อมถึงของเด็ก

๒๓.๕ ตองลางมือใหสะอาดตามข้ันตอนขอ ๒๑.๑ หลังจากเปลี่ยนผาออม  และใหใชถุงมือชนิด
ที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้งเมื่อปรากฎชัดวาเด็กมีเลือดไหลหรือมีการติดเชื้อจากอุจจาระ หรือในระบบการ
หายใจซึ่งตองการความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อปองกันการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากรางกาย

ขอ  ๒๔     กระโถนน่ังถายอุจจาระ
๒๔.๑ กระโถนนั่งถายอุจจาระตองเก็บรักษาไวในหองน้ํ าหองสวม  และหางจากมือเด็กที่จะ

เอื้อมถึง หามจัดเก็บกระโถนน่ังถายอุจจาระไวท่ีเฉลียงหรือทางเดินหรือในหองเรียน  เวนแตมีฉากหรือ
วัสดุอื่นกั้นแยกออกเปนสัดสวน

๒๔.๒ หลังการใชกระโถนน่ังถายอุจจาระ ตองเททิ้งสิ่งที่มีอยูในกระโถนลงในสวม แลวท ําการ
ลางดวยน้ํ า ท ําความสะอาด และท ําลายเชื้อโรคในที่ลางภาชนะที่จัดไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะดวยสารละลาย
เจือจางของนํ้ ายาฟอกขาว ๑ สวน ผสมกับนํ ้า ๑๐ สวน และลางดวยนํ้ าสะอาด

๒๔.๓ หามท ําการชะลางกระโถนนั่งถายอุจจาระในอางลางมือ
๒๔.๔ หากมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองโดยชะลางกระโถนในอางลางมือใหทํ าความสะอาดและ

ทํ าลายเช้ือโรคท่ีพ้ืนผิวของอางลางมือใหท่ัวดวยสารละลายเจือจางของน้ํ ายาฟอกขาว  ๑  สวน  ผสมกับนํ ้า  
๑๐  สวน หลังท ําการชะลางกระโถนแลวทันท ีและลางดวยนํ้ าสะอาด

ขอ  ๒๕     การจัดการเส้ือผาสกปรกเปรอะเปอน



๒๕.๑ ผูเลี้ยงดูเด็กตองสวมถุงมือทุกคร้ังที่จับตองเสื้อผาเคร่ืองนุงหมที่สกปรกดวยปสสาวะ 
อุจจาระ เลือดหรือส่ิงท่ีอาเจียนออกมา

๒๕.๒ ทํ าการลางมือและอวัยวะสวนอื่นของรางกายทันทีหลังจากสัมผัสกับเลือด และเมื่อถอด
ถุงมือหลังจากใชสัมผัสสิ่งสกปรกเพราะถุงมือสามารถปองกันเชื้อโรคไดไมสมบูรณ

๒๕.๓ ถุงมือที่ใชแลวและวัสดุที่สกปรกตองกํ าจัดลงในถุงพลาสติกหรือถังขยะที่จัดไวโดย
เฉพาะ

๒๕.๔ เสื้อผาที่สกปรกเปรอะเปอนอุจจาระ ตองนํ าไปลางท ําความสะอาดในถังนํ้ าท่ีจัดไวโดย
เฉพาะ  และบรรจุใสถุงพลาสติกเพื่อลดการสัมผัสสิ่งที่เปนพาหะน ําโรคแกผูเล้ียงดูเด็กและเด็ก

๒๕.๕ ถังน้ํ าที่ใชชํ าระลางเสื้อผาตามขอ ๒๕.๔ ตองทํ าลายเชื้อโรคหลังการใชทุกครั้งและจัด
เก็บไวในที่ที่ก ําหนดรวมถึงหามนํ าไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นอีก

๒๕.๖ ตองทํ าการลางมือทุกครั้งหลังจับตองเสื้อผาสกปรกเปรอะเปอน

ขอ  ๒๖     ของเลนรวมกัน
๒๖.๑ ของเลนสํ าหรับเด็กที่อยูในวัยยังใชผาออมตองเปนของเลนที่ลางทํ าความสะอาดไดเทา

นั้นเพื่อจํ ากัดการสัมผัสกับสิ่งที่กอใหเกิดโรคอยูเฉพาะเด็กกลุมเดียว ในระหวางมีการระบาดของโรค  ตอง
แยกของเลนไวเฉพาะส ําหรับเด็กแตละกลุมไมนํ ามาใชเลนรวมกันระหวางกลุมเด็ก

๒๖.๒ ของเลนที่มีพื้นผิววัตถุที่แข็งตองทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อโรคดวยน้ํ ายาฟอกขาว
เปนประจํ า และลางดวยนํ้ าสะอาด

๒๖.๓ หามนํ าของเลนที่ยัดไสดวยผาหรือนุนมาใช รวมทั้งของเลนที่ไมสามารถท ําความสะอาด
ใหถูกหลักสุขาภิบาลได

๒๖.๔ ของเลนที่ด็กหยิบน ําเขาปากแลวตองลางท ําความสะอาดและท ําลายเช้ือโรคกอนนํ ามาให
เด็กคนอ่ืนเลนตอ

๒๖.๕ ของเลนที่สกปรกเปรอะเปอนตองจัดเก็บใสในอางเปลาที่เด็กไมสามารถเอื้อมหยิบถึงได 
จนกวาจะผานการลางท ําความสะอาด การท ําลายเชื้อโรคและเช็ดใหแหงแลว

ขอ  ๒๗      การดูแลสภาพพื้นผิวทั่วไป
๒๗.๑ พื้น ชั้นส ําหรับวางของ ลูกบิดประตูและพื้นผิวของวัตถุอื่น ๆ ที่ถูกจับตองบอยๆโดย เด็ก

ที่อยูในวัยยังเลี้ยงอยูในผาออม  ตองลางทํ าความสะอาด และเช็ดดวยน้ํ ายาฆาเชื้อทุกวัน



๒๗.๒ พื้นผิวของวัตถุในหองอาบน้ํ า เชน หัวกอกน้ํ าและที่นั่งสวม ตองลางท ําความสะอาดและ
ทํ าลายเชื้อโรคอยางนอยวันละครั้งดวยสารละลายเจือจางของนํ ้ายาฟอกขาว   ๑  สวนผสม   กับนํ้ า   ๕๐   
สวน  และลางดวยนํ้ าสะอาด  สวนพ้ืนผิวของวัตถุอ่ืน ๆ  ที่เด็กทารกและเด็กที่ยังเดินเตาะแตะจะสัมผัสอยู
บอย ๆ  ตองลางท ําความสะอาดทุกวันและท ําลายเชื้อโรคดวยสารละลายเจือจางดังกลาวดวย และลางดวย
น้ํ าสะอาด

๒๗.๓ ผาคลุมและผาปูฟูกที่นอนตองท ําความสะอาดทุกวันถาน ําไปหมุนเวียนใชกับเด็กคนอื่น
๒๗.๔ ฟูกที่นอนและเกาอี้นวมยาวในหองสํ าหรับเด็กปวย  ตองทํ าจากวัสดุที่งายตอการท ําลาย

เชื้อโรค และตองท ําลายเชื้อโรคทันทีหลังการใชงานดวยสารละลายเจือจางของนํ ้ายาฟอกขาว  ๑  สวน
ผสมกับนํ ้า  ๕๐  สวน  และลางดวยนํ้ าสะอาด

๒๗.๕ ตองเช็ดถูเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่หกเรี่ยราดใหสะอาดหมดจดทันท ี รวมท้ังตอง
ขัดลางทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อโรคพื้นผิวของวัตถุที่เปรอะเปอนดวยสารละลายเจือจางของนํ ้ายาฟอก
ขาว   ๑  สวนผสม  กับนํ้ า  ๕  สวน  และลางดวยนํ้ าสะอาด

๒๗.๖ ไมถูพื้นและอุปกรณที่ใชในการเช็ดถูเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่หกเร่ียราดตอง
แชไวในสารละลายเจือจางของนํ ้ายาฟอกขาว  ๑  สวนผสม  กับนํ้ า  ๕  สวน  หลังการใชทุกครั้ง แลวลาง
ดวยน้ํ าสะอาดใหทั่วและทํ าใหแหง สารละลายเจือจางและน้ํ าที่ผานการใชแลวใหระบายลงสูทอระบาย
เพื่อนํ าไปบ ําบัดคุณภาพตอไป

ขอ  ๒๘       การดูแลสระวายน้ํ า
๒๘.๑ ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กมีสระวายน้ํ าส ําหรับเด็ก ตองดูแลบํ ารุงรักษาคุณภาพนํ ้า

ในสระวายนํ้ าใหอยูในระดับที่สะอาดปลอดภัยเสมอสํ าหรับสุขภาพของเด็ก
๒๘.๒ พื้นและผนังสระวายนํ้ าตองเรียบและงายตอการท ําความสะอาด
๒๘.๓ น้ํ าในสระวายนํ ้าตองใส ไมมีฝาหรือสิ่งสกปรกลอยหนา และสีของนํ ้าตองไมเกิน  ๕ 

หนวยฮาเซ็น (Hazen units) และความขุนตองไมเกิน  ๕ NTU (Nephelometric Turbidity Units )
๒๘.๔ คุณภาพน้ํ าในสระวายนํ ้าตองมีคุณภาพทางแบคทีเรีย ดังน้ี

(๑)! ตองไมพบแบคทีเรีย  ชนิด  อีโคไล  (Escherichia coli)  ในปริมาณตัวอยางนํ้ า  
๑๐๐  มิลลิลิตร

(๒)! โคลิฟอรม แบคทีเรีย ตองไมเกิน  ๑๐ MPN /๑๐๐ มิลลิลิตร
(๓)! ตองตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในตัวอยางน้ํ า ๑๐๐ มิลลิลิตร ท่ีเก็บติดตอกันไม

เกิน  หน่ึงในหาของจํ านวนตัวอยางน้ํ าทั้งหมด



(๔)! ตองไมมีตัวอยางน้ํ าที่ตรวจพบแบคทีเรียเกินกวา ๒๐๐  โคโลนีตอมิลลิลิตร  โดย
วิธีการตรวจวิเคราะหแบบ plate count ที ่  ๓๗ องศาเซลเซียส   เปนเวลา  ๒๔  ช่ัวโมงหรือโดยวิธี         
เมมเบรน ฟลเตอร (Membrane filter method)

๒๘.๕ ตองมีระดับคลอรีนคงเหลือในน้ํ าไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร และไมเกิน ๓.๐ 
มิลลิกรัมตอลิตร

๒๘.๖ ตองมคีาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูระหวาง  ๗.๒  ถึง  ๘.๔
๒๘.๗ กรณีสระวายน้ํ าเปนแบบเติมลมหรือทํ าจากพลาสติกภายหลังจากเสร็จสิ้นการใชงานแลว

ตองระบายน้ํ าทิ้ง  ท ําความสะอาด ท ําลายเชื้อโรคและท ําใหแหง
๒๘.๘ กรณีที่มีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กตองดูแลบ ํารุงรักษาสระ

วายน้ํ าใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๓  เร่ือง  ขอปฏิบัติในการดูแลสระวายนํ ้า  เพ่ือปอง
กันการระบาดของโรคมือ เทา ปาก  ที่แนบทายประกาศนี้

ขอ  ๒๙     การอาบน้ํ าช ําระรางกาย
๒๙.๑ กรณีที่ตองมีการอาบน้ํ าชํ าระรางกายเด็กใหสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจัดเตรียมผาเช็ดตัวแยก

เฉพาะไวสํ าหรับเด็กแตละคนหรือใหเด็กนํ ามาจากบานเอง  ทั้งนี้หามใชผาเช็ดตัวรวมกัน
๒๙.๒ ผูเล้ียงดูเด็กตองม่ันใจวาผาเช็ดตัวเฉพาะของเด็กแตละคนไดรับการติดปายระบุช่ือประจํ า

ตัวไวชัดเจน  และถูกจัดเก็บในบริเวณที่เด็กสามารถเขาถึงและหยิบมาใชไดงาย
๒๙.๓ กรณีสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจัดเตรียมและเก็บรักษาผาเช็ดตัวสํ าหรับเด็กไวในสถานรับ

เลี้ยงดูแลเด็ก ผาเช็ดตัวทุกผืนจะตองผานการซักท ําความสะอาดใหเรียบรอยกอนนํ ามาใช
ขอ  ๓๐ การจัดเตรียมอาหารและการรับประทานอาหาร
๓๐.๑ กรณีมีการจัดเตรียมอาหารในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ผูปรุงหรือผูเสิรฟอาหารตองผาน  

การอบรมเกี่ยวกับการสุขอนามัยอาหารเบื้องตนกอน
๓๐.๒ กรณีมีการจัดหาอาหารมาเลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ผูไดรับใบอนุญาตหรือผู

บริหารตองมั่นใจวาอาหารที่จัดหามาทํ าจากแหลงผลิตหรือปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและนาเชื่อถือ 
รวมทั้งแหลงผลิตหรือปรุงอาหารน้ันตองไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถ่ินแลว

๓๐.๓ ผูเลี้ยงดูเด็กและผูปกครองไมควรนํ าอาหารที่ปรุงเสร็จแลวจากบานมาใหเด็กเพราะการ
เก็บอาหารไวเปนเวลานานกอนรับประทานจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาหารเปนพิษได

๓๐.๔ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหารตองสวมเสื้อผาและผากันเปอนที่สะอาดใหเรียบรอยเสมอเมื่อ
ตองหยิบจับหรือสัมผัสกับอาหาร



๓๐.๕ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหารท่ีมีแผลหรือบาดแผลท่ีมือตองปดดวยพลาสเตอรกันน้ํ า หรือ
สวมถุงมือกันนํ ้าที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง

๓๐.๖ หามผูเลี้ยงดูเด็กที่เปนโรคอุจจาระรวง มีไข หรือปวยดวยอาการเปนโรคติดตอทางการ
สัมผัสหรือทางอากาศหายใจ  ปรุง เสิรฟ หรือปอนอาหารแกเด็ก

๓๐.๗ ตองปกปดอาหารใหมิดชิดปองกันการปนเปอน กรณีท่ีตองการเก็บรักษาอาหารท่ีปรุง
เสร็จแลวไวเปนเวลานาน ๆ   ตองเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิต่ํ ากวา ๑๐  องศาเซลเซียสหรือสูงกวา ๖๐ องศา
เซลเซียส เพ่ือลดการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย

๓๐.๘ หามใชมือเปลาจับตองอาหารที่ปรุงเสร็จแลวและอาหารอ่ืนๆ ท่ีไมจํ าเปนตองผาน
กระบวนการปรุงซํ ้าอีก  เชน สลัด และไอศกรีม

๓๐.๙ ตองจัดใหมีภาชนะใสนํ้ าที่สะอาด มีฝาปด และนํ้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
๓๐.๑๐ เด็กทุกคนตองมีภาชนะประจ ําตัวส ําหรับใชด่ืมน้ํ าและรับประทานอาหาร ตองไมใช

ภาชนะรวมกนัหรือรับประทานอาหารจากภาชนะท่ีใชปอนอาหารเดียวกัน  เชน  ชอนสอม  แกวน้ํ า
๓๐.๑๑ ตองไมใชภาชนะส ําหรับใชด่ืมน้ํ าและรับประทานอาหารที่บิ่น หักหรือแตกราว เพราะมี

โอกาสสูงจะเปนที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงอาจท่ิมแทงเด็กได
๓๐.๑๒ ตองจัดใหมีถังขยะมีฝาปดมิดชิด ไมร่ัว หรือซึมน้ํ า และน ําขยะไปก ําจัดใหหมดทุกวัน

ตอนท่ี  ๓
โรคติดเชื้อ

ขอ ๓๑ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการตรวจสุขภาพ
๓๑.๑ สถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กที่มีจ ํานวนมากกวา  ๑๐  คน  ควรมีแพทย หรือสถานพยาบาล

รวมในการดูแลสุขภาพเด็ก และเม่ือมีปญหาจากการเจ็บปวย
๓๑.๒ ผูบริหารและผูไดรับอนุญาตตองจัดใหเด็กไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามอายุ 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก ําหนดและตองจัดใหมีการบันทึกการไดรับวัคซีนทุกครั้งของเด็กแตละคน
๓๑.๓ ผูเลี้ยงดูเด็กและบุคคลที่ทํ างานเก่ียวกับการจัดเตรียมอาหารทุกคนตองผานการตรวจ  สุข

ภาพทุกปจากแพทย ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การเอ็กซเรยปอด การตรวจอุจจาระและปสสาวะ และ
ฮีโมโกลบิน รวมทั้งตองมีใบรับรองจากแพทย และตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการลางมือที่ถูกตอง



ขอ ๓๒ โรคติดเชื้อทั่วไปที่เกิดในเด็ก
โรคติดเชื้อทั่วไปที่มีโอกาสเกิดการระบาดในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจะมีรายละเอียดลักษณะ

อาการแสดง ระบาดวิทยา การควบคุมและปองกันตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้

ขอ ๓๓ การเฝาระวังโรค
๓๓.๑ เด็กควรไดรับการตรวจรางกายทุกวันและบันทึกพฤติกรรมหรืออาการผิดปกติไวทุกคร้ัง
๓๓.๒ ผูบริหารและผูไดรับใบอนุญาต ควรแนใจวาประเด็นตางๆท่ีใชในการคัดกรองเด็กท่ีเจ็บ

ปวยไดครอบคลุมถึงการลางมือที่เหมาะสมและขออุปสรรคตางๆที่จะมีตอการปองกันการแพรระบาดของ
โรคแลว

๓๓.๓ ไมควรอนุญาตใหเด็กเขารวมดํ าเนินกิจกรรมใดๆ ในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ถาปรากฏวา
เด็กอยูในสภาพที่ไมแข็งแรงพอที่จะเขารวมกิจกรรมตามปกติ และหรือมีลักษณะอาการความเจ็บปวยที่
ตองเฝาระวัง ซึ่งจํ าเปนตองนํ าเด็กออกไปจากสภาพแวดลอมของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กนั้น ตามราย
ละเอียดในภาคผนวก ข. แนบทายประกาศนี้

ขอ ๓๔ การระงับการแพรเชือ้โรค
๓๔.๑ ในกรณีท่ีเด็กมีอาการปวยเปนโรคติดเช้ือตามขอ ๓๒ ตองแยกกักเด็กออกจากกลุมทันที

โดยจัดใหพักอยูชั่วคราวในหองส ําหรับเด็กปวยหรือหองผูบริหารในสถานรับเล้ียงดูแลเด็ก เพ่ือให          ผู
ปกครองของเด็กพาไปบ ําบัดรักษาทางการแพทยและแยกไวที่บานหรือโรงพยาบาล หรือหองแยกเด็ก  ที่
เหมาะสม

๓๔.๒ ผูบริหารหรือผูไดรับใบอนุญาต ตองม่ันใจวาผูเล้ียงดูเด็ก หรือเด็ก หรือบุคคลที่ถูกจางเขา
มาเพื่อจัดเตรียมอาหาร หรือบริการชวยเหลือใหกับสถานรับเล้ียงดูแลเด็กท่ีมีอาการเจ็บปวยจากโรคติดเช้ือ
ไดถูกคัดออกจากสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจนกวาจะมีใบรับรองจากแพทย

๓๔.๓ ผูบริหารหรือผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
หรือราชการสวนทองถิ่นก ําหนดไวเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

๓๔.๔ กรณีที่อาจมีความจํ าเปนตองระงับการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ที่รุนแรงในสถานรับ
เลี้ยงดูแลเด็ก ใหหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ตามกฎหมายหรือผูเปนเจาของ
ตองปดสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กทันที



ขอ ๓๕ การแจงการระบาดของโรค
ถามีการระบาดของโรคติดเช้ือตามขอ ๓๒ ต้ังแต ๑ ราย หรือมากกวา   หรือ ถามีการตาย        อัน

เนื่องมาจากโรคติดเชื้อดังกลาว เกิดขึ้นในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก  ใหผูบริหารหรือผูไดรับใบอนุญาต  แจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที



เอกสารอางอิง

๑.! กฎกระทรวง  ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  ออกตามความในประกาศคณะปฏิบัต ิ ฉบับที ่๒๙๔  ลงวันที ่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

๒.!กฎกระทรวง  ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.! กฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๓๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒

๔.! กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดํ าเนินงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ. พิมพครั้งที ่
๑. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา; ๒๕๔๒.

๕.! กองสุขาภิบาลอาหาร  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. คูมือวิชาการอนามัยอาหาร ส ําหรับผู
บริหาร นักวิชาการ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานอนามัยอาหาร. ๒๕๓๗.

๖.! กองอนามัยครอบครัว  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานหลักสูตร การฝกอบรมผูดูแล
เด็กปฐมวัย (๐-๖ ป) และ การจัดบริการรับเล้ียง และพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๖ ป). พิมพครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; ๒๕๓๘.

๗.! คณาจารยชมรมเด็ก. การควบคุมและปองกันโรคติดตอ. พิมพครั้งที ่ ๑. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา
สาสน; ๒๕๔๒.

๘.! นายแพทยสุรเกียรติ  อาชานานุภาพ. ตํ าราการตรวจรักษาโรคท่ัวไป. พิมพครั้งที ่๓. กรุงเทพมหานคร: 
หมอชาวบาน; ๒๕๔๔.

๙.! ประกาศคณะปฏิบัติ  ฉบับที ่๒๙๔  ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๐.!พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เช้ือโรคติดตอและ
อาการสํ าคัญ พ.ศ. ๒๕๒๔

๑๑.!ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอํ านาจตามความใน
มาตรา ๓  แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๒.! ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. แนวทางเวช
ปฏิบัติกุมารแพทยไทย. พิมพครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัทฮ่ัวน้ํ า พร้ินต้ิง; ๒๕๔๒.

๑๓.!สุภรี  สุวรรณจูฑะ, ธีรชัย  จันทโรจนศิริ. Acute Respiratory Tract Infection in Children. ใน: สมศักดิ์  
โลหเลขา, อมรชัย  หาญผดุงธรรมะ, สมจิตต  วิริยานนท, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติทั่วไป การวินิจฉัย
และรักษา. พิมพครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๐. หนา ๗๗–๙๑.  



๑๔.!ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม. รวมกฎหมาย
อาชีว อนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๒.

๑๕.!สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ ส ํานักนายกรัฐมนตรี. มาตรฐานการเล้ียงดูเด็กอายุต่ํ ากวา 
๓ ป. พิมพครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช; ๒๕๔๕.

๑๖.!เอกสารแนะนํ า "การขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)"  กองโรง
เรียนสามัญศึกษา  ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสาร กส. 
๑/๒๕๓๘ พิมพครั้งที่ ๒

๑๗.!Ministry of the Environment, Singapore, ๑๙๙๘. Code of Practice on Environmental Health.
๑๘.!Ministry of Health – Guidelines for preventing transmission of blood-borne pathogens in

child-care/ educational institutions.
๑๙.!US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control,

Atlanta, Georgia, ๑๙๘๔.  What you can do to stop disease in child care center – a handbook for
child care center directors.

๒๐.! US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease 
Control, Atlanta, Georgia, ๑๙๘๔.  What you can do to stop disease in child care center – a handbook 
for caregivers.

๒๑.! US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease 
Control, Atlanta, Georgia, ๑๙๘๔.  What you can do to stop disease in your child’s day care center – 
a handbook for parents.



ประกาศกรมอนามัย
เร่ือง ขอปฏิบัติในการดแูลสระวายน้ํ า เพ่ือปองกันการระบาดของโรคมือ เทา ปาก

…………………………………..

ดวยเกดิการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัสเอนเทอโร ๗๑  เชื้อไวรัสค็อก
แซกกีเอ และ เชื้อไวรัสค็อกแซกก ีบี  ซึ่งสามารถระบาดไดในสระวายนํ ้า สวนสนุก สวนสาธารณะ โรง
เรียนอนุบาล และสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก ในประเทศใกลเคียง น้ัน เพื่อเปนการควบคุม ปองกันการระบาดของ
โรคดังกลาวในประเทศไทย    กรมอนามัย จึงประกาศขอปฏิบัติในการดูแลสระวายนํ ้า เพื่อการปองกันการ
ระบาดของโรคมือ เทา ปาก ส ําหรับใหเจาของ  ผูครอบครอง หรือ ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังสระวายน้ํ าที่มี
ไวบริการ ตองถือปฏิบัติ ดังน้ี

๑. หามผูเปนโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเปนน้ํ าหนวก มีบาดแผล หรือมีอาการนาสงสัยวาจะ
เปนโรคมือ เทา  ปาก  เชน มีตุมใสในชองปาก ฝามือ ฝาเทา เขาสระวายนํ้ า

๒. จัดใหมีที่ลางเทา  ซึ่งมีสารละลายคลอรีนเขมขน ๐.๓ – ๐.๖ เปอรเซ็นต หรือ โซเดียมไทโอ
ซัลเฟต ๑๕ เปอรเซ็นต  เพื่อใหผูใชบริการลางเทากอนและหลังการใชสระวายนํ ้าทุกครั้ง

๓. ตองใหผูใชบริการช ําระรางกายกอนลงใชสระวายนํ้ าทุกครั้ง
๔. หามผูใชบริการบวนนํ ้าลาย  เสมหะ  น้ํ ามูก  และถายปสสาวะลงในสระวายนํ้ า
๕. ตองควบคุมและรักษาคุณภาพน้ํ า ใหมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระวายน้ํ าขณะที่เปดใช
บริการ ไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร หรือ ในกรณีที่มีการใชโอโซนรวมกับสาร
ประกอบคลอรีน ตองมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระวายน้ํ าขณะที่เปดใชบริการ ไมนอย
กวา ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร

๖. ตองปดสระวายน้ํ าในชวงเวลา ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.  พรอมทั้งใหดํ าเนินการตอไปน้ี
๖.๑ ตรวจวัดและเติมสารประกอบคลอรีน เพื่อควบคุมและรักษาปริมาณคลอรีนคง

เหลือ      ไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร หรือ



๖.๒ ในกรณีท่ีมีการใชโอโซนรวมกับสารประกอบคลอรีนในการฆาเช้ือโรค ตองตรวจ
วัดและใชโอโซนรวมกับการเติมสารประกอบคลอรีน เพื่อรักษาระดับปริมาณ
คลอรีนคงเหลือ ไมนอยกวา ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร

๗. ตองควบคุมและรักษาคุณภาพนํ ้า ใหมีคาความเปนกรด-ดาง (พีเอช) ในสระวายนํ ้าขณะที่
เปดใชบริการ ไมนอยกวา ๗.๒ และไมมากกวา ๘.๔

๘. ตองทํ าการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และคาความเปนกรด – ดาง (พีเอช) ในสระ
วายน้ํ า    ทุก ๑ ช่ัวโมง ตลอดเวลาเปดใชบริการ

๙. ตองดํ าเนินการใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํ าทางชีววิทยาในสระวายน้ํ าขณะที่เปดใช
บริการ อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง ใหมีคุณภาพ ดังน้ี
๙.๑ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม นอยกวา ๑๐ ตอ น้ํ า ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธ ีเอ็ม พี เอ็น
๙.๒ ไมพบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล
๙.๓ ไมมีจุลินทรียที่ทํ าใหเกดิโรค

๑๐. ตองทํ าความสะอาดหองอาบน้ํ า หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผา หองแตงตัว ท่ีเก็บของ หองสุขา          
อางลางมือ ที่ลางเทา สระวายนํ้ า รวมถึงที่วางรอบขอบสระวายนํ้ าที่ใชเปนทางเดิน เคร่ือง
เลน และอุปกรณประจ ําสระวายนํ ้า ทุกวัน  หลังจากปดการใชสระวายนํ ้าแลว

ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๐     ตุลาคม  ๒๕๔๓

…/๒



ภาคผนวก ก
ลักษณะอาการแสดง ระบาดวทิยา การควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อที่สํ าคัญในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก

โรคติดเชื้อ ลกัษณะอาการแสดง ระยะฟกตัวของโรค การติดตอ ระยะติดตอของโรค การปองกันและควบคุมโรค
คอตีบ (Diphtheria) มีไข เจ็บในคอ บวมแดง อักเสบรอบๆ

คอ หายใจล ําบาก หอบ หนาเขียว มีแผน
เนือ้เยื่อสีเทาในลํ าคอ

๒-๕ วัน !! การติดตอทางตรง โดยผูปวยเปน
พาหะ

!! การติดตอทางออม โดยการใช
ภาชนะ ขาวของเครื่องใชรวมกับ
ผูปวย

๒-๔ สัปดาห ๑.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
๒.  แยกกักเด็กที่สงสัยวาปวยและให
การรักษาทางการแพทย
๓.  ไมควรใกลชิดผูปวย จนกวาจะ
สามารถพิสูจนไดวา เด็กนั้นไมเปน
พาหะของโรคแลว

ไอกรน (Whooping cough
or Pertussis)

มีอาการจากนอยแลวคอยๆ มากขึ้น ภาย
ใน ๑-๒ สัปดาห โดยมีอาการไอ คอยๆ
มากขึ้น จนไอถี่อยางมากจนตัวงอ

๕-๑๒ วัน !! การติดตอทางตรง โดยการสัมผัส
ใกลชิดกับผูปวย ติดตอจาก     นํ ้า
มูก นํ ้าลาย เสมหะของผูปวย ดวย
การไอ จาม หรือหายใจ     รดกัน

!! การติดตอทางออม โดยการใชผา
เช็ดหนา ภาชนะในการดื่มและรับ
ประทานอาหารร วมกับผู ป วย 
หรือหายใจเอาฝุนละอองที่มีเชื้อ
โรคเขาไป

๗ วัน หลังจากการ
สัมผัสถึง ๓ สัปดาห
หลังจากมีอาการ

๑.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
๒. ไอกรนเปนโรคติดตอรายแรงที่
อาจเปนอันตรายตอเด็กถึงชีวิต ควร
ใหความระมัดระวังดูแลเปนพิเศษ

โปลิโอ (Poliomyelitis) มีไขสูง ปวดศีรษะ มีอาการผิดปกติใน
ระบบทางเดินอาหาร ปวดกลามเนื้อ เจ็บ
ตนคอและบริเวณหลัง อาจมีอัมพาต
รวมดวยก็ได ต ําแหนงที่จะพบบอยที่
บริเวณขาขางใดขางหนึ่ง โดยเปน
อัมพาตชนิดออนเปยก

๗-๑๒ วัน การสัมผัสนํ้ ามูก นํ ้าลาย เสมหะ หรือ
อจุจาระของผูปวย

เชื้อโรคสามารถติดตอ
เมื่อผูปวยเริ่มมีอาการ
ไข ๒-๓ วัน
๗-๑๐ วัน กอนและ
หลังเ ริ่มมีอาการของ
โรค

ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุ มกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด



โรคติดเชื้อ ลกัษณะอาการแสดง ระยะฟกตัวของโรค การติดตอ ระยะติดตอของโรค การปองกันและควบคุมโรค
หัด (Measles) มีอาการไขนํ ามากอน  ตอมามีเยื่อบุหนัง

ตาอักเสบ มีอาการคลายเปนหวัด หลอด
ลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เ ยื่อบุแกม 
หลังจากมีไขประมาณ ๓-๗ วัน จะมีผื่น
ปรากฏที่บริเวณหนา ตอมาผื่นจะ
ปรากฏทั้งตัว แลวอยูนาน ๔-๖ วัน จะ
หลุดออกไป

๑๐ วัน !! ติดตอจากการหายใจเอาเชื้อโรค
ในละอองนํ ้ามูก นํ ้าลาย หรือ
เสมหะของผูปวย

!! สัมผัสกับของใชที่เปรอะเป อน
เสมหะ   นํ ้ามูก   และนํ ้าลายของผู
ปวยและเชื้อจากปสสาวะผูปวย

ตั้งแตผูปวยมีอาการไข 
จนถึง ๔ วันหลังจากมี
ผืน่เกิดขึ้น

๑.  ไมควรใหเด็กหรือผูที่ไมเคยเปน
โรคหดัและไมเคยรับวัคซีนปองกัน
เขาใกลผูปวย ไมควรใชของรวมกับผู
ปวย
๒.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด

ตบัอักเสบ ชนิดบี
(Hepatitis B)

เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียนและอึดอัด
ในทอง ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมีหรือ
ไมมีไข

๖๐-๙๐ วัน ตดิตอโดยการใหโลหิต ผลิตผลของ
โลหิตที่มีเชื้อ หรือใชเข็ม หลอดฉีดยา
หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีเชื้อโรคเปรอะ
เปอนไปฉีดใหแกผูอื่น

หลายสัปดาหกอนเกิด
อาการและยังคงติดตอ
ไดตลอดเวลาที่มี
อาการของโรค หรือ
อาจเรื่อยไปจนเปน
พาหะของโรค

๑.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
๒.  ไมควรใชของสวนตัวรวมกับผู
อื่น
๓.  บุคคลทั่วไปเมื่อใหแพทยตรวจ
แลวพบวายังไมมีภูมิของโรคนี้ ควร
รบัวัคซีนปองกัน

ตบัอักเสบ ชนิดเอ
(Hepatitis A)

มีไขสูง  ปวดศีรษะ  แนนทอง  คลื่นไส
ทองรวง  ดีซานหรือตัวและตาเหลือง

๒๘-๓๐ วัน โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มนํ้ า
ทีม่ีเชื้อชนิดนี้ปนเปอน

๒ สัปดาห กอนและ
ห ลั ง แสดงอ าก า รดี
ซาน

๑.  หลีกเลี่ยงการกินอาหารดิบ หรือ
สุกๆ ดิบๆ
๒.  ปฏิบัติตนใหมีสุขอนามัยสวน
บคุคลที่ดี

โรคคางทูม (Mumps) มีไข  บวม และปวดบริเวณตอมนํ ้าลาย
เปนตอมนํ ้าลายใตลิ้น  ตอมนํ ้าลายใต
โหนกแกม ขางใดขางหนึ่งหรือทั้ง ๒
ขาง

๑๔-๑๘ วัน !! ติดตอทางตรงโดยการสัมผัสใกล
ชิดกับผูปวย  โดยการไอ  จาม  นํ ้า
ลาย เสมหะ

!! ตดิตอทางออม   โดยใชเสื้อผา
ของใชที่เปรอะเปอนนํ้ าลายของ 
ผูปวย

๔๘ ชั่วโมง กอนเริ่มมี
ตอมนํ ้าลายบวม และ
ตดิตอไปถึง ๙ วันหลัง
เริ่มบวม

ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
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ไขสุกใส (Chickenpox) มีไขตํ ่าๆ ไมสบายตามรางกายเล็กนอย

ภายใน ๒-๓ ชั่วโมง จะมีตุมแดงนูนเล็ก
นอยปรากฏที่ผิวหนังและกลายเปนตุม
ใส ภายใน ๓-๔ วัน แลวจะตกสะเก็ด
ตุมจะปรากฏตามรางกายในรมผามาก
กวาสวนอื่นๆ และอาจพบไดที่หนัง
ศรีษะ ซอกรักแร เยื่อบุปาก ในคอ และ
เยื่อบุหนังตา

๑๓-๑๗ วัน !! ตดิตอทางตรงจากละอองนํ ้ามูก
นํ ้าลาย เสมหะ หรือนํ้ าเลือด นํ ้า
หนองจากแผล เม็ดพองที่เกิด
ตามตัวของผูปวยโดยตรง

!! ติดตอทางออมโดยการรับเชื้อที่
กระจายอยูในอากาศ หรือโดย
การใชสิ่งของรวมกับผูปวย

๕ วันกอนมีตุมขึ้น และ
ไมเกิน ๖ วันหลังตุม
กลุมแรกขึ้น

๑.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตาม
ทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
๒.  แยกกักเด็กปวยไวที่บาน

ไขหัดเยอรมัน (Rubella) มไีขตํ่ าๆ อยูประมาณ ๑-๕ วัน ปวด
ศรีษะ  ครั่นเนื้อครั่นตัวคลายเปนหวัด
อยางออน เยื่อบุหนังตาอักเสบ  ตอนํ ้า
เหลอืงบริเวณศีรษะ หลังใบห ูหรือ
บริเวณทายทอยโต และกดเจ็บ มีผื่นขึ้น
ตามรางกายคลายผด คลายไขหวัด

๒-๓ สัปดาห !! ติดตอทางตรงโดยการสัมผัส
ใกลชิดกับผูปวย เชื้อหัดที่อยูใน
นํ ้ามูกนํ้ าลายของผูปวยสามารถ
แพรกระจายใหผูอื่นไดดวยการ
ไอและจามหรือหายใจรดกัน

!! ติดตอทางออมโดยการรับเชื้อที่
กระจายอยูในอากาศหรือโดย
การใชสิ่งของรวมกับผูปวย

๑ สัปดาหกอนมีอาการ
และหลังจากมีผื่นขึ้น
แลว ๔-๕ วัน

๑.  ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตาม
ทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
๒.  แยกกักเด็กปวยไวที่บาน
๓.  หญิงมีครรภตองไมคลุกคลีกับเด็ก
ปวย
๔.  หญิงมีครรภที่เปนหัดเยอรมัน (ใน
ชวง ๓ เดือนแรก) ควรรีบไปพบแพทย

ไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal
Infection)

มีอาการอยางรวดเร็ว  อาจมีไข  ปวด
ศรีษะอยางรุนแรง  คลื่นไส  อาเจียน
ชักกระตุกหลังแอน  อาจพบมีผื่นหรือ
จํ้ าตามลํ าตัว และจะมีอาการไมรูสึกตัว
จนถึงหมดสตไิด

๓-๔ วัน !! ติดตอโดยการสัมผัสใกลชิดกับผู
ปวยหรือการไอจามรดกัน

!! หากมีการติดตอทางออมอาจเกิด
จากการหายใจเอาเชื้อเขาสูราง
กายหรือติดตอจากการใชภาชนะ
ในการดื่มและบริโภครวมกับผู
ปวยที่เปนพาหะของโรค

ตลอดเวลาที่มีเชื้อในตัว
ผูปวย

๑.  ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควร
ฉีดวัคซีนปองกันตามที่กระทรวงสาธารณ
สุขกํ าหนด
๒.  รายงานใหเจาหนาทีส่าธารณสุข
ทราบทันทีเมื่อพบการระบาดของโรคนี้
๓.  ใหมีการจัดเฝาระวังสังเกตโรคนี้เพื่อ
ท ําการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมทั่ว
ไปใหดีขึ้น
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ไขกาฬหลังแอน
(Meningitis)

๑.  ใหมีการสังเกตผูสัมผัสโรคและผูปวย
เมือ่พบใหรีบนํ าไปรักษาเพื่อปองกันการ
ระบาด
๒.  แยกกักเด็กที่สงสัยวาปวย

สาไข (Roseola infantum) อาการคลายออกหัด ผูปวยมีไขสูงตลอด
เวลา ซึมและเบื่ออาหาร ไมมีอาการเปน
หวัดหรือผิดปกติอื่นๆ  มีไขสูง ๓-๔ วัน
ก็จะลดลง จากนั้นไมกี่ชั่วโมงจะเกิดผื่น
แดงตามตัว  คลายผื่นออกหัดประมาณ
๑-๓ วัน ผื่นจะหายไปและเด็กจะแข็ง
แรงเปนปกติ

๗-๑๗ วัน การไอ จาม หรือหายใจรดกัน - หลีกเลี่ยงการใกลชิดกับผูปวย โดยเฉพาะ
ในเดก็เล็กควรใหความระมัดระวังเปน
พิเศษ

โรคหิด (Scabies) คนัตามงามมือ  โดยเฉพาะเวลากลางคืน
จะมีอาการคันมาก มีตุมสีนํ้ าตาล ปน
ขาวเกิดขึ้น เปนตุมเล็กๆ ตอไป อาจ
กลายเปนตุมโต เนื่องจากการอักเสบ
เพราะการติดเชื้อ

๒๔ ชั่วโมง ตดิตอโดยตรงจากการสัมผัสผูที่เปน
โรคหรืออาจติดตอจากการใชสิ่งของ
รวมกัน

ผูที่เปนโรคหิดสามารถ
แพรเชื้อใหผูอื่นได
ตลอดเวลาจนกวาตัวไร
คนัและไขจะถูกท ําลาย
ไปจนหมด

๑.  รักษาความสะอาด ไมปลอยใหราง
กายสกปรก รักษาสุขอนามัยที่ดี เชน อาบ
นํ ้า ใสเสื้อผาที่สะอาด
๒.  ไมสัมผัสใกลชิดกับผูปวย และไมใช
สิ่งของรวมกัน

ไขเลือดออก (Dengue
hemorrhagic fever)

มีไขสูง  ออนเพลีย  เบื่ออาหาร  ซึม  มี
ผืน่จดุแดงคลายยุงกัดบริเวณผิวหนัง
แขน ขา ลํ าตัว อาจมีอาเจียนเปนโลหิต
เกา หรือถายอุจจาระสีด ํา หรืออาจมี
อาการถึงช็อค และถึงแกชีวิตได

๕-๑๐ วัน หรือ ๑๕
วัน

ยุงลายเปนพาหะนํ าโรค ในระยะ ๒-๓ วัน แรก
ที่ เ ริ่มมีอาการไข ของ
โรค

๑.  ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง
ขอปฏิบัติการควบคุมยุง
๒.  เมื่อพบการระบาดของไขเลือดออก
จะตองรีบรายงานเจาหนาทีส่าธารณสุข
ทองถิ่นทราบโดยเร็ว

ตุมพุพอง (Impetigo) มีพุพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังสวนหนึ่งสวน
ใดของรางกาย โดยมากเปนตามบริเวณ
หนา  มือ   หรือสวนอื่นๆ นอกรมผา
พุพองเหลานี้จะแตกหรือลามติดกันไป

๔-๑๐ วัน !! การติดตอทางตรงจากผูปวยดวย
การสัมผัสบาดแผล

!! การติดตอทางออมจากการ
สัมผสัเสื้อผา เบาะที่เปรอะเปอน
เชื้อโรค

ตราบเทาที่ยังมีแผลและ
นํ ้าหนองไหล หรือมี
พาหะนํ าโรคอยู

๑.  ดูแลความสะอาดและความเรียบรอย
ในการรักษาผิวหนังเด็กออน โดยชํ าระ
รางกายเด็กทกุวัน รักษาเสื้อผา  เบาะ  ผา
ออมใหสะอาด
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ตุมพุพอง (Impetigo) เปนขนาดใหญ แลวในที่สุดเม็ดพุพอง

แตก  ตกสะเก็ด และมีเม็ดใหญขึ้นมาอีก
เมื่อเปนนานๆ จะรูสึกออนเพลีย

๒.  หามไมใหบิดา มารดา พยาบาลหรือผู
มาเยี่ยมซึ่งเปนโรคหวัด สิว และมือ
สกปรกอุมหรือถูกตองตัวทารก
๓.  ควรแยกทารกที่เปนโรคใหอยูตาง
หาก

โรคไกอารไดเอซิส
(Giardiasis)

ทองเดินเรื้อรัง และถายอุจจาระมีไขมัน
ปนหากมีเชื้อโรคมากๆ จะมีตะคริวที่
ทองและทองอืด มักมีอุจจาระเหลวซีด
เปนมัน หรือมีกลิ่นเหม็น โลหิตจาง
ออนเพลีย  และนํ ้าหนักลด

ไมแนนอน
อาจ ๑-๔ สัปดาห

อาจเกิดจากการดื่มนํ้ าที่มีอุจจาระที่มี
เชื้อปะปนหรือติดตอโดยเชื้อโรค cyst
ติดมือแลวเขาสูปากหรือปะปนกับ
อาหาร หรือเปรอะเปอนของใช

ตลอดเวลาที่เชื้อโรคอยู
ในลํ าไส และออกมากับ
อุจจาระ

๑.  ทํ าการกํ าจัดอุจจาระใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล
๒.  ดื่มนํ ้าทีส่ะอาด
๓.  สํ ารวจหาผูปวย โดยการตรวจ
อุจจาระ

เหงือกและปากอักเสบ
(Herpetic
gingivostomatitis)

มีไขสูง เจ็บคอ มีตุมและแผลซึ่งเจ็บมาก
ที่ลิ้น ในลํ าคอ เพดานปาก กระพุงแกม
เหงือก และริมฝปาก ตุมอาจอยูรวมกัน
เปนกลุมและมีฝาสีเทาปกคลุมอยู  มีนํ ้า
ลายไหลและลมหายใจมีกลิ่นเหม็น  
ตอมนํ้ าเหลืองบริเวณใกลเคียงโตและ
เจบ็ ไขลดลงใน ๓-๕ วัน และอาการ
ตางๆ จะหายภายใน ๒ สัปดาห

ไมควรใกลชิดหรือคลุกคลีกับผูปวย
เพราะอาจติดเชื้อ

โรคมือ เทา ปาก (Hand,
foot and mouth disease)

ไขตํ่ าๆ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ตอมาอีก
๑-๒ วัน มีอาการเจ็บปากและเบื่ออาหาร
เนื่องจากมีจุดหรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น 
เหงือก และกระพุงแกม  ตอมาจะเกิดผื่น
แดง (มักไมคัน) ที่ฝามือ นิ้วมือ  (อยูดาน
ขางของนิ้ว)  ฝาเทา (สนเทา) และอาจ
พบทีก่นดวย ผื่นนี้จะกลายเปนตุมพอง
ใสรอบๆแดง และแตก

๓-๖ วัน ตดิตอโดยการสัมผัสโดยตรง  หรือสิ่ง
ของที่ปนเปอนดวยนํ้ ามูก นํ ้าลาย
อุจจาระ หรือนํ้ าในตุมพองหรือแผล
ของผูปวยซึ่งมีเชื้อนี้อยู

การแพรติดต อเกิดได
ค  อนข  างง  ายในช วง
สัปดาห แรกของการ
ปวย

๑.  รักษาความสะอาดทัว่ๆ ไปและการ
รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล
๒.  แยกกักเด็กปวยทุกคนไวที่บานผูดูแล
เดก็ตองหมั่นลางมือบอยๆ โดยเฉพาะ
หลังการกํ าจัดอุจจาระเด็ก กอนและหลัง
การเปลี่ยนผาออมและกอนเตรียมอาหาร
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ออกเปนแผลหลุมตื้นๆ ๑.  ทํ าความสะอาดพื้น  เครื่องใช  เชน

หวันมยาง  ขวดนม  ของเลนเด็ก  และ
เสื้อผาที่อาจปนเปอนเชื้อดวยนํ้ ายา ฆา
เชื้อ
๒.  ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธและแนะ
น ําพอแม ผูปกครองเด็กทั่วไป ไมใหน ํา
เด็กไปในสถานที่แออัด โดยเฉพาะที่ที่มี
เด็กอยูรวมกันมากๆ

โรคอุจจาระรวง
(Diarrhea)

ถายอุจจาระเหลวเปนนํ ้าบอย ๆ  ครั้ง
กวาปกต ิ (วันละ ๓ ครั้งขึ้นไป)  อาจมี
ตะครวิที่หนาทอง  หายใจหอบ  ออน
เพลีย  มีเสียงแหบ  ตาโหล   ผิวหนัง
เหี่ยวยน  อาจมีไขรวมดวย

๖ ชั้วโมง ถึง ๓-๔ วัน โดยการรับเชื้อที่ปะปนออกมากับ
อุจจาระของผูปวย หรือโดยการรับ
ประทานอาหารและดื่มนํ้ าที่มีเชื้อโรค

ตลอดเวลาที่มีเชื้ออยูใน
รางกาย

๑. รับประทานอาหารที่สุกใหมๆ ไมมี
แมลงวันตอม ดื่มนํ ้าตมสุกหรือนํ้ าสะอาด
๒.  ในเด็กทารกที่ดื่มนมจากขวด ควรตม
ขวดนมทุกครั้งที่มีการเตรียมนมในเด็ก
๓.  ลางมือกอนรับประทานอาหารหรือ
ประกอบอาหาร

ไขหวัด (Common Cold) มไีขเปนพักๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว ออน
เพลีย ปวดหนักศีรษะเล็กนอย เปนหวัด
คดัจมูก นํ ้ามูกใส จาม คอแหง หรือเจ็บ
คอเล็กนอย ไอแหงๆ หรือไอมีเสมหะ
เล็กนอย เสมหะมีสีขาว บางครั้งมีอาการ
รูสึกเจ็บแถวลิ้นปเวลาไอ และอาจ
อาเจียนเวลาไอ

๑-๓ วัน โรคนี้สามารถติดตอกันไดงายทาง
การหายใจ หรือติดตอโดยการสัมผัส

- ๑.ไมเขาใกล หรือนอนรวมกับผูปวย
๒. ระวังรักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ
โดยเฉพาะในเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. ไมควรอาบนํ้ าหรือสระผมดวยนํ้ าที่
เย็นเกินไป โดยเฉพาะในเวลาทีม่ีอากาศ
เย็น
๔.  ควรหมั่นลางมือใหสะอาดบอยๆ (ทั้ง
ผูปวยและคนที่อยูใกลเคียง) และอยาใช
นิว้มือขยี้ตาหรือแคะไชจมูก
๕.  อยาใชผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวนํ้ า
เครื่องใช โทรศัพท ของเลน ฯ รวมกับผูที่
เปนไขหวัด



โรคติดเชื้อ ลกัษณะอาการแสดง ระยะฟกตัวของโรค การติดตอ ระยะติดตอของโรค การปองกันและควบคุมโรค
วัณโรค (Tuberculosis) ไอ  ออนเพลีย  มีไขตํ ่าๆ รางกายจะผอม

ลง  เสียงแหบ  เจ็บหนาอก  และไอเปน
เลือด

ไมแนนอนอาจ
๖-๑๒ เดือน

!! การติดตอทางตรงโดยการสัมผัส
ใกลชิดกับผูปวย ทํ าใหไดรับ
ฝอยละอองนํ้ ามูก นํ ้าลาย เขาสู
ทางเดินหายใจและทางบาดแผล

!! การติดตอทางออมโดยการใช
ภาชนะ เสื้อผา เครื่องใชอื่นๆ
ร วมกับผู ป วยหรือหายใจเอา
อากาศที่มีเชื้อโรคเขาไป

ตลอดเวลาที่มีเชื้ออยูใน
รางกาย

๑. กินอาหารที่ดีมีประโยชนและหุงตม
สุกสะอาดแลว
๒. ควรดื่มนมที่ผานการพาสเจอรไรส
หรือ
สเตอริไรส
๓. หลีกเลี่ยงกับการสัมผัสหรือใกลชิดผู
ปวย
๔. กรณีมารดาปวยเปนวัณโรค ควรแยก
ทารกไปเลี้ยงดูตางหาก
๕. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตาม
ทีก่ระทรวงสาธารณสุข
๖. บุคคลทั่วไปควรเอก็ซเรยปอดปละครั้ง
๗. รายงานใหเจาหนาที่ทราบเมื่อมีการ
ระบาด

หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis
media)

หชูั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute
otitis) จะมีอาการเกิดขึน้ฉับพลันหลัง
จากเปนไขหวัด เจ็บคอ หรือเปนโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ โดยจะมีอาการ
ปวดในรูห ูหูอื้อ มีไขสูง หนาวสั่น บาง
รายอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ ชัก
คลื่นไส อาเจียน หรือทองเดิน
หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง (Chronic otitis)
หนูํ ้าหนวกไหล เปนๆ หายๆ เรื้อรัง รวม
กับมีอาการหูอื้อ หูตึง หูนํ ้าหนวกมักเกิด
ขึน้เวลาเปนหวัด เจ็บคอ หรือหลังจาก
เลนนํ ้า มีลักษณะเปน

- มักเกิดรวมกับการติดเชื้อในบริเวณ
ทางเดินหายใจสวนตน (จมูก คอ)
บางรายอาจเปนภาวะแทรกซอนของ
หดั ไขหวัดใหญ ไอกรน ทํ าใหเชื้อ
โรคบริเวณคอผานเข าไปในหูชั้น
กลาง

เปนผลจากหูชั้นกลางอักเสบเฉียบ
พลัน หรือเนื่องจากไดรับบาดเจ็บจน
แกวหูทะลุ บางครั้งอาจพบรวมกับคน
ทีเ่ปนทอนซิลอักเสบเรื้อรัง ไซนัส
อักเสบเรื้อรัง  ผนังกั้นจมูกคด

- ๑. อยาดํ านํ้ าหรือเลนนํ้ าในสระ หรือแม
นํ ้าลํ าคลอง
๒.  ระมัดระวังอยาใหเปนหวัดบอย ถา
เปนควรรีบกินยารักษา
๓.  การปองกันมิใหเปนโรคหูนํ ้าหนวก
เรื้อรัง อาจกระท ําไดโดยการรักษาหูชั้น
กลางอักเสบเฉียบพลันอยางถูกตอง อยา
ปลอยปละละเลย
๔.  เมื่อพบวาเด็กเปนโรคหูนํ้ าหนวกเรื้อ
รัง ตองท ําการสงตรวจรักษาที่โรง
พยาบาลเสียแตเนิ่นๆ  เพื่อปองกันมิให
เกิดอันตรายแกเด็กในรายหลัง เพราะอาจ
เกิดภาวะ



โรคติดเชื้อ ลกัษณะอาการแสดง ระยะฟกตัวของโรค การติดตอ ระยะติดตอของโรค การปองกันและควบคุมโรค
หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis
media)

หนองสีเหลือง/เขียว บางรายอาจมี
อาการวิงเวียน คลื่นไส อาเจียนรวมดวย
สวนมากจะไมมีไขหรือเจ็บปวดในรูหู

- ติง่เนื้อเมือกจมูก - แทรกซอนรุนแรงได

ฝาปดกลองเสียงอักเสบ
เฉียบพลัน (Acute
Epiglottitis)

ผูปวยจะมีเสียงแหบอยางรวดเร็ว มี
อาการเจ็บคอ กลืนลํ าบาก มีนํ ้าลายออก
มาก ไขสูง หายใจล ําบาก และภายใน
๒๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นอาการจะลุก
ลามมากขึ้นจนเกิดการอุดกั้นทางหายใจ
ขัน้รุนแรง

หลอดลมอักเสบ
(Bronchitis)

ไอแหงๆ อาจมีเสียงแหบ และเจ็บหนา
อกเพราะไอมาก   ๔-๕ วันตอมาจะมี
เสมหะเหนียวสีขาว (ไวรัส) หรือขุนขน
เปนสีเหลืองหรือเขียว (เชื้อแบคทีเรีย)
ในเด็กอาจไอจนอาเจียน  บางรายอาจมี
ไขตํ่ า หรือมีอาการหอบหืดรวมดวย

หลีกเลี่ยงสถานที่มีอากาศเสียหรือฝุน
ละอองมาก

ครูป
(Croup/Laryngotracheobr
onchitis)

ผูปวยจะมีอาการของหวัดนํ ามากอน ตอ
มาจะมีอาการไอ เสียงแหบหาว หายใจ
เสียงดังครูปๆ ซึ่งมักจะเปนตอนกลาง
คนื บางรายอาจมีไข ผูปวยอาจมีอาการ
ดขีึน้ไดเองในตอนเชา แตตกกลางคืน
อาจมีอาการกํ าเริบไดอีก

๑. ทุกครั้งที่พบเด็กมีอาการไอเสียงแหบ
หายใจเสียงดังครูปและหายใจลํ าบาก
ควรสงโรงพยาบาลดวน เพราะหากชักชา
อาจเปนอันตรายได
๒. ขณะที่พบเด็กมีอาการ ควรวางอางนํ้ า
ไวขางๆ เพื่อใหเด็กไดรับความชื้นจากไอ
นํ ้าที่ระเหย



โรคติดเชื้อ ลกัษณะอาการแสดง ระยะฟกตัวของโรค การติดตอ ระยะติดตอของโรค การปองกันและควบคุมโรค
หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบ
พลัน (Acute Bronchioltis)

นํ ้ามูกไหล มีไขตํ ่าๆ อาจมีอาการไอรวม
ดวย อาการเหลานี้จะน ํามากอน
ประมาณ ๒-๓ วัน หลังจากนั้นจะเริ่มมี
อาการหายใจหอบ ไอมาก

๑-๓ วัน

ปอดอักเสบ (Pneumonia) มีไขสูง หนาวสั่น และหายใจหอบใน
ระยะแรกอาจมีอาการไอแหงๆ ไมมี
เสมหะ ตอมาจะไอมีเสลดขุนขนออก
เปนสีเหลือง สีเขียว สีสนมิเหล็ก หรือมี
เลือดปน ในเด็กโตและผูใหญ อาจมี
อาการเจ็บแปลบในหนาอก เวลาหายใจ
เขาหรือเวลาไอแรงๆ บางครั้งอาจปวด
ราวไปที่หัวไหล สีขางหรือทองในเด็ก
เล็ก อาจมีอาการปวดทอง ทองอืด ทอง
เดิน อาเจียน กระสับกระสายหรือชัก

๑. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม
หรือหายใจรดกัน
๒. โดยการสํ าลักเอกสารเคมี หรือเศษ
อาหารเขาไปในปอด
๓. แพรกระจายไปตามกระแสเลือด
เชน การฉีดยา ใหนํ้ าเกลือ  การติดเชื้อ
ในอวัยวะสวนอื่น เปนตน

๑. ไมเขาใกล หรือนอนรวมกับผูปวย
๒. ระวังรักษารางกายใหอบอุนอยู
เสมอ โดยเฉพาะในเวลาทีม่ีอากาศ
เปลี่ยนแปลง
๓. ควรหมั่นลางมือใหสะอาดบอยๆ
และอยาใชนิ้วมือ ขยี้ตาหรือแคะไช
จมูก
๔. เมื่อเปนไขหวัด ไขหวัดใหญ หัด
อีสุกอีใส ฯลฯ ควรดูแลรักษาเสียแต
เนิ่นๆ



ภาคผนวก ข.
ลักษณะอาการความเจ็บปวยที่ตองเฝาระวัง

ลักษณะและอาการความเจ็บปวยของเด็กที่จ ําเปนตองนํ าเด็กออกไปจากสภาวะแวดลอมของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก
๑. มีลักษณะไขตัวรอน ดังน้ี

-! มีอุณหภูมิรางกาย ๓๗.๘ องศาเซลเซียส หรือสูงกวาเม่ือตรวจวัดใตแขน          หรือ  ๓๘.๓
องศาเซลเซียส   เมื่อตรวจวัดในปากหรือ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส   เมื่อตรวจวัดทางทวาร

-! สํ าหรับเด็กอาย ุ๔ เดือน หรือออนกวาใหถือวาอุณหภูมิรางกาย ๓๘.๓ องศาเซลเซียส  เม่ือ
ตรวจวัดทางทวาร เปนอุณหภูมิในระดับท่ีมีอาการไขตัวรอน

-! การตรวจวัดอุณหภูมิของรางกายทางทวารตองกระท ําโดยบุคคลที่ผานการ อบรมโดย
เฉพาะ

๒.  อาการโรคและลกัษณะอาการแสดงความเจ็บปวยรุนแรงท่ีอาจเกดิข้ึน
(๑) มีไขตวัรอนพรอมแผลในลํ าคอ ผื่นบนผิวหนัง อาเจียน อุจจาระรวง เจ็บห ูหงุดหงิดฉุนเฉียว หรือสับสนงงง
วย

(๒) งวงเหงาเศราซึมผิดปกติ
(๓) ไมรูสึกอยากอาหาร
(๔) กลืนอาหารลํ าบาก
(๕) เซื่องซึมสับสนมากขึ้น
(๖) ปวดศรีษะ หรือคอแข็ง
(๗) อุจจาระรวงไมสามารถควบคุมได
(๘) อาเจียน ๒ คร้ังหรือมากกวาในชวง ๒๔ ช่ัวโมง
(๙) คออักเสบพรอมกับมีไขและตอมบวม
(๑๐) ไอรุนแรงควบคุมไมได
(๑๑) หายใจติดขัดและมีเสียงหวีด
(๑๒) มีสิ่งที่ถูกขับออกจากตา ไดแก หนองและเมือกหนาไหลออกจากตา หรือตาแดง
(๑๓) ตาหรือผิวเหลือง
(๑๔) เด็กหงุดหงิดและรองไหบอย
(๑๕) เปนลมหรือปวยหรือมีอาการผิดปกติโดยปจจุบัน



๓. ปากมีแผล จนกวาแพทยจะวินิจฉัยไมใชสภาวะการติดเชื้อ
๔.  มีผื่นบนผิวหนาพรอมไขหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนกวาแพทยจะวินิจฉัยไมใชสภาวะการติดเชื้อ
๕. โรคหิด เหาบนศรีษะ หมัด เห็บ กลาก เกลื้อน ชันตุ
๖. วัณโรค
๗. ตุมพุพอง
๘. ลํ าคอติดเช้ือแบคทีเรียชนิด Streptococci
๙. โรคอีสุกอีใส
๑๐. โรคไอกรน
๑๑. โรคคางทูม
๑๒. โรคตับอักเสบ ชนิดเอ
๑๓. โรคหัด
๑๔. โรคไขหัดเยอรมัน
๑๕. โรคงูสวัด
๑๖. เหงือกและปากอับเสบเปนเม็ดพอง
เด็กที่มีลักษณะและสภาวะอาการความเจ็บปวย ดังกลาว ควรกันออกจากสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจนกวา

แพทยจะวินิจฉัยวาเด็กสามารถเขารวมอยูในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กได


