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เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมปองกันโรคติดเชือ้ และอันตรายในสถานรับเลีย้ งดูแลเด็ก
………………………………………………………
โรคทั่ว ๆ ไปทีเ่ กิดในเด็กมักจะเปนโรคติดเชือ้ เชน ตาแดง กลากเกลื้อน ไขสุกใส ทองเดิน
ปอดบวม ปากเปอย และไขหวัด โดยเฉพาะเด็กที่อยูในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก เชน ศูนยดูแลเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และศูนยเด็กกอนวัยเรียนซึ่งจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูในกลุมเด็กดวยกันและ
ใกลชิดกัน ในสภาวะการณดังกลาวทําใหเด็กติดเชือ้ โรคไดงา ย จึงจําเปนตองใหผปู กครองนําไปดูแลและ
พักไวที่บาน หรือแยกเด็กปวยอยางเหมาะสม การระบาดของโรคติดเชือ้ ซึ่งสามารถแพรกระจายไดรวด
เร็วในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก กอใหเกิดปญหาทั้งดานการแพทยและการสาธารณสุข ดังนัน้
กรม
อนามัยจึงออกประกาศหลักเกณฑการควบคุมปองกันโรคติดเชื้อและอันตรายในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดถือปฏิบัติตอไป
สวนที่ ๑
บทนํา
ขอ ๑ วัตถุประสงค
หลักเกณฑฉบับนี้จัดทําขึน้ เพือ่ เปนแนวปฏิบตั แิ ก ผูบ ริหาร ผูไ ดรบั ใบอนุญาต และผูเลี้ยงดูเด็ก
ของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก สําหรับการควบคุมปองกันโรคติดเชือ้ และอันตรายอืน่ ๆ ดวยการรักษาสภาวะ
การสุขาภิบาลและสุขลักษณะใหอยูในสภาพตามเกณฑมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ขอ ๒ ขอบเขตและการบังคับใช
๒.๑! หลักเกณฑฉบับนี้ใหใชบังคับกับสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กทุกแหงทั้งของภาครัฐและ เอกชน
๒.๒! รายละเอียดของหลักเกณฑฉบับนี้จะครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อและอันตรายจากการใช
อุปกรณสําหรับเด็กออนโดยทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก พรอมกับมาตรการปองกันที่เหมาะสมที่ตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามแนวทางปฏิบัติดานการสุขาภิบาลและสุขลักษณะ

ขอ ๓ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ผูบริหาร และผูไดรับใบอนุญาตของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก มีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
๓.๑! ดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ดังนี้
(๑)! สถานที่ตองสะอาดและถูกสุขลักษณะ
(๒)! ผูเลี้ยงดูเด็กมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณและผานการอบรม
ตามหลักสูตรทีไ่ ดรบั การรับรองจากหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
(๓)! เด็ ก และผู  ทํ างานทุกคนในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กตองผานการตรวจ
สุขภาพจากแพทย
(๔)! มาตรการที่เหมาะสมสําหรับปกปองคุมครองสุขภาพและความเปนอยู
ที่ดีของเด็กและผูทํางานทุกคนในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก และเด็กหรือผูท ํางานที่มีอาการเจ็บปวยตองถูก
แยกออกจากสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก
๓.๒ ตองปฏิบัติ หรือแกไขปรับปรุง ใหการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กถูกตองตาม
หลักเกณฑนี้
ขอ ๔ คํานิยาม
“เด็ก” หมายถึง เด็กที่มีอายุไมเกิน ๖ ป
“สถานรับเลีย้ งดูแลเด็ก” หมายถึง
(๑)! สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะหเด็กซึ่งควบคุมกํ ากับดูแลรับผิดชอบโดย
กรมประชาสงเคราะห
(๒)! ศูนยเด็กเล็กซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมอนามัย
(๓)! โรงเรียนอนุบาลของทางราชการหรือตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(๔)! ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชุมชน
(๕)! สถานรับเลีย้ งเด็กหรือศูนยเด็กเล็ก หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นในสถานพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน หรือในสถาบันการศึกษา เชนมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
(๖)! ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกรมการศาสนา
“สถานที”่ หมายถึง อาคาร หรือบริเวณทีม่ รี ว้ั รอบขอบชิดหรือ พืน้ ดิน หรือทีโ่ ลงกลางแจง
“การทําลายเชือ้ โรค” หมายถึง การฆาเชือ้ โรคทีอ่ ยูน อกรางกายดวยสารเคมี หรือวิธที าง กาย
ภาพอืน่ ๆ
หมายถึง สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทความเขมขน ๐.๕%
"นํายาฟอกขาว"
้
“การติดเชื้อ” หมายถึง การเขาสูรางกายและมีการเพิ่มจํานวนของเชือ้ โรคในรางกาย

“เชือ้ โรค” หมายถึง จุลนิ ทรียซ ง่ึ สามารถกอใหเกิดการติดเชือ้ หรือโรคติดเชือ้ ได เชน ไวรัส
แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ริคเก็ตเชีย และหนอนพยาธิ
“โรคติดเชื้อ” หมายถึง โรคทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ โรค
“โรคติดตอ” หมายถึง โรคติดตอตามกฎหมายโรคติดตอ ซึง่ รวมถึงโรคติดเชือ้ ใดๆ ที่สามารถ
แพรไปถึงผูอื่นที่เปนผูสัมผัสโรคได
“ผูส มั ผัสโรค” หมายถึง คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตว หรือสิง่ ของติดโรค จนเชือ้ โรคนัน้ อาจติด
ตอถึงผูน น้ั ได
“การแยกกัก” หมายถึง การแยกผูต ดิ เชือ้ ทีอ่ ยูใ นระยะติดตอของโรคออกไวตา งหากจากผูอ น่ื ใน
ที่ซึ่งกําหนดไวเฉพาะ เพื่อปองกันและจํากัดการแพรเชื้อโรคจากผูติดเชื้อไปยังบุคคลอื่นซึ่งไวตอการติด
โรคหรือเกิดโรคงาย
“ระยะฟกตัวของโรค” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเชื้อเขาสูรางกายจนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดง
อาการปวยของโรคนัน้
“ระยะติดตอของโรค” หมายถึง ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพรจากคนหรือสัตวที่มีเชื้อไปยัง
ผูอ่ืนไดโดยทางตรงหรือทางออม
“พาหะ” หมายถึง คนหรือสัตวทม่ี เี ชือ้ โรคแตไมมอี าการของโรคปรากฏซึง่ อาจติดตอถึงผูอ น่ื ได
“ผูบ ริหาร” หมายถึง ผูควบคุมการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก และหมายความรวมถึง
ผูจัดการ ผูอ ํานวยการ ครูใหญ เจาของ ผูสนับสนุนเงินทุน และผูกอตั้ง
ํ าที่เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก เชน ครู ผูด แู ลเด็ก
“ผูเลี้ยงดูเด็ก” หมายถึง บุคคลที่ทาหน
พี่เลี้ยงเด็ก ผูส อน ลูกจาง ผูป รุง ผูเ สิรฟ อาหาร และผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ํ นกิจการหรือจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งดูแลเด็ก
“ผูไดรับใบอนุญาต” หมายถึงผูไดรบั ใบอนุญาตใหดาเนิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
“การผลัดเปลีย่ นลม (Air exchange)” หมายถึง การนําลมใหมที่สะอาด หรือลมหมุนเวียนเขามา
ในหอง มีหนวยวัดเปนจํานวนครัง้ ของการเปลีย่ นปริมาตรลมทัง้ หองตอหนวยเวลา เชน ครัง้ ตอชัว่ โมง

สวนที่ ๒
หลักเกณฑดานการสุขาภิบาลและสุขลักษณะ
ตอนที่ ๑
สุขลักษณะของสถานที่
ขอ ๕ การจัดสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็ก ตองปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑! จัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับใหเด็กทํากิจกรรมภายในอาคารไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร
ตอ ๑ คน เพือ่ หลีกเลีย่ งความแออัดซึง่ จะชวยลดความเสีย่ งตอการแพรเชือ้ โรค
๕.๒! จัดเตรียมบริเวณทีก่ ําหนดไวสาหรั
ํ บทํากิจกรรมตาง ๆ เชน เลน นอน รับประทาน
อาหาร ทําความสะอาดรางกาย ลางหนาและมือ เก็บและเตรียมอาหาร และที่พักเด็กปวย
๕.๓! พื้นอาคารตองสะอาดและปองกันความชื้นได ไมควรใชพรมปูพื้น
๕.๔! ทอหรือรางระบายนําต
้ องปดมิดชิด
๕.๕! อาคารตองมีมาตรการปองกันแมลงวัน ยุง และสัตวนําโรค รวมทั้งควบคุมปองกันไมให
เกิดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรคในสถานที่ ทั้งนี้มาตรการควบคุมปองกันยุงตองเปนไปตามประกาศ
กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๔ เรือ่ ง ขอปฏิบัติการควบคุมยุง
ขอ ๖ สวมและอางลางมือ
๖.๑! สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กแตละแหง ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะ อยาง
นอย ดังนี้
จํานวนเด็ก
จํานวนอางลางมือ
จํานวนสวม
(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 ที่ ตอจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ๓๒ คน
๖.๒! หองสวมตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑)! จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของพื้นทีห่ อ งทุกหอง หรือหากมีการระบายอากาศโดยวิธีกลตองมีอัตราการผลัดเปลี่ยนลม
(Air exchange) อยางนอย ๑๕ ครัง้ ตอชัว่ โมง
(๒)! ติดตั้งพัดลมเพดานหรือผนังไวในหองสวมเพือ่ ชวยใหเกิดการหมุนเวียนอากาศ
(๓)! มีระดับความเขมของแสงอยางนอย ๒๐๐ ลักซ หรือมีไฟติดเพดานหรือฝาผนัง
อยางนอย ๑ ดวง ตอสวม ๑ ที่
(๔)! กอกนําที
้ ใ่ ชควรเปนแบบคันโยก
(๕)! จัดใหมอี ปุ กรณสขุ ภัณฑประจําหองสวม ดังตอไปนี้
ก. สบูหรือที่จายสบูเหลว ๑ ทีต่ อ ทุก ๆ อางลางมือ ๒ ที่ หรืออยางนอยตอง
มี ๑ ที่
ข . เครื่องเปาลมใหมือแหง หรือเครือ่ งจายกระดาษหรือผาเช็ดมือทีใ่ ชครัง้ เดียว
อยางนอย ๑ เครือ่ ง
ค . ถังขยะพรอมฝาปด อยางนอย ๑ ที่
ง. กระดาษชําระ หรือนํ้าสําหรับชําระ หรือสายฉีด ประจําทุกสวม
(๖)! สวมที่ถูกสุขลักษณะตองมีขนาดเหมาะสมสําหรับการใชของเด็กและมีความสูง
จากพื้นไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร (ไมรวมเกาอีร้ องนัง่ ) โดยมีฝากั้นหองสูง ๑ เมตร แยกเปนสวนๆ
(๗)! ผนังดานในของหองสวมปูดวยกระเบื้องเคลือบสูงอยางนอย ๑.๕ เมตร และผนังที่
ติดอยูดานหลังและเหนือที่ลางมือและที่ลางภาชนะตองปูดวยกระเบื้องเคลือบใหมีความสูงไมนอยกวา
๔๕๐ มิลลิเมตร
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถจัดทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจใชหองสวมที่มีอยู
แลว แตตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยจัดหาอุปกรณเพิ่มเติม และปรับปรุงสุขลักษณะให
เหมาะสมเพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยางปลอดภัย
๖.๔ ขนาดของอางลางมือ ตองเหมาะสมสําหรับการใชของเด็ก และติดตั้งใหมีความสูงเหนือ
พื้นประมาณ ๕๐๐–๖๐๐ มิลลิเมตร รวมทัง้ ติดตัง้ กระจกเงาสองหนาขนาดเหมาะสมทีผ่ นังใหอยูเ หนืออาง
ลางมือ

ขอ ๗ วัสดุอุปกรณสาหรั
ํ บอาบนํา้
สถานรับเลีย้ งดูแลเด็กตองจัดใหมวี สั ดุอปุ กรณสําหรับใชในการอาบนําชํ
้ าระรางกายเด็ก
ขอ ๘ ที่ลางภาชนะ
สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่มีเด็กอายุไมเกิน ๑๘ เดือน ตองจัดใหมีที่ลางภาชนะพรอมกอกนํ้าอยู
ใกลกับบริเวณที่ใชเปลี่ยนผาออมเด็กในอัตราสวนที่ลางภาชนะ ๑ ที่ ตอจํานวนเด็กทุก ๆ ๑๐ คน
ขอ ๙ การระบายอากาศในอาคาร
๙.๑ หองเรียน
การระบายอากาศของหองเรียนตองถายเทอากาศไดสะดวก โดยมีชองระบายอากาศซึ่ง
รวมเนื้อที่หนาตาง ประตู และชองลม ที่เปดไวระหวางใชสอยหองนั้นๆไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของพื้น
ทีห่ อ ง
๙.๒ หองสําหรับเด็กปวย
(๑) การระบายอากาศของหองสําหรับเด็กปวยตองถายเทอากาศไดสะดวก โดยมีชอ ง
ระบายอากาศซึ่งรวมเนื้อที่หนาตาง ประตู และชองลม ที่เปดไวระหวางใชสอยหองนั้นๆไมนอยกวารอยละ
๒๐ ของพืน้ ทีห่ อ ง
(๒) การระบายอากาศภายในหองสําหรับเด็กปวยตองแยกเปนอิสระ และไมระบาย
อากาศจากหองสําหรับเด็กปวยเขาสูหองเรียน รวมทั้งแผงกรองอากาศควรไดรับการเปลี่ยนใหมและทํา
ความสะอาดตามคูมือการแนะนําของผูผลิต
(๓) สําหรับสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กที่ไมสามารถสงเด็กที่ปวยดวยโรคติดตอกลับบานได
เชน สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา ใหมีหองแยกสําหรับเด็กทีป่ ว ยดวยโรคติดเชือ้ ทีก่ ระจายทางอากาศ เชน หัด
ไขสุกใส
๙.๓ การดูแลบํารุงรักษาระบบปรับภาวะอากาศที่ดีควรมีสภาวะดังนี้
(๑) การระบายอากาศที่ดีจากระบบปรับอากาศตองมีการแจกจายอากาศที่สมําเสมอ
่
ไปยังหองปรับอากาศทุกหอง
(๒) ในกรณีที่ใชแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพการกรองสูงเพื่อการกรองฝุนละออง
ควรมีแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพตํ่า และปานกลาง กรองอากาศจากภายนอกกอนเขาสูแผงกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

(๔) แผงกรองอากาศควรไดรบั การเปลีย่ นใหมหรือทําความสะอาดเปนประจําตามคู
มือการแนะนํา
(๕) มีมาตรการปองกันการควบแนนของอากาศภายในทอปรับอากาศและเปลี่ยน
วัสดุผิวหนาของทอที่ถูกนํ้าทําลาย
ตอนที่ ๒
สุขอนามัยอาหาร
ขอ ๑๐ การจัดครัว
๑๐.๑ สถานรั บ เลี้ ย งดู แ ลเด็ ก ทุ ก แห ง ต อ งจั ด ใหมีพื้นที่เฉพาะสํ าหรับการเตรียมอาหารและ
อาหารวาง รวมทั้งหามเด็กเขามาในพื้นที่นี้
๑๐.๒ ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องใชในครัวใหเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการเตรียมอาหาร
แตละมื้อและสําหรับการลางภาชนะ
๑๐.๓ ตองมีที่ลางมืออยางนอย ๑ ที่ สําหรับพนักงานในครัวไดใชโดยเฉพาะเทานัน้ ในการ
เตรียมอาหาร ทัง้ นีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งการปนเปอ นในอาหารทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดระหวางการเตรียม
๑๐.๔ หองและตูเก็บของสําหรับเก็บภาชนะและเครื่องใชในครัวตองปองกันสัตวกัดแทะและ
สัตวเลี้ยงเขามาได รวมทั้งตองมีตูเก็บของแยกไวตางหากสําหรับเก็บเครือ่ งมือและวัสดุอน่ื ๆ ที่ใชทาความ
ํ
สะอาดโดยเฉพาะ
๑๐.๕ ผนังหองครัวตองปูดวยกระเบือ้ งเคลือบหรือวัสดุทก่ี นั นํ้าได เพื่อชวยใหทาความสะอาด
ํ
ไดงาย
๑๐.๖ พื้นผิวของวัตถุที่ใชสาหรั
ํ บการจัดเตรียมอาหารตองสะอาดทั้งกอนและหลังการใชงาน
๑๐.๗ ตองไมมีทอระบายนํ้ าเสียวางผานเหนือศรีษะในบริเวณที่มีอาหารจัดเตรียมไวหรือปรุง
เสร็จเรียบรอยแลว เพือ่ หลีกเลีย่ งการปนเปอ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดจากการรัว่ ไหลของทอระบาย
ตอนที่ ๓
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่เก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคาร สถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ดวย
จํานวนที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทุกวัน

ขอ ๑๒ มีการกําจัดนําโสโครกอย
้
างถูกวิธี และมีการดูแลรางระบายนําไม
้ ใหอดุ ตัน
ตอนที่ ๔
ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยการใชอุปกรณและของเลนสําหรับเด็กออน
ขอ ๑๓ เตียงนอน
๑๓.๑ ใหใชฟูกนอนทีม่ ขี นาดพอดีกบั เตียงนอนหากฟูกนอนเล็กไป และจําเปนตองใชเตียงนอนนัน้ ใหใชผา
ขนหนูมวนแลวสอดไวระหวางเตียงนอนกับฟูกนอนเพือ่ ใหแนนขึน้ หามปลอยใหมีชองวางระหวางเตียงนอนกับฟูก
นอนโดยเด็ดขาด
๑๓.๒ ราวเตียงนอนดานขางตองสูงเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเด็กสามารถปนออกมานอกเตียง
นอน
๑๓.๓ หามวางของเลนหรือสิง่ ของใดๆ ในเตียงนอนซึง่ อาจเปนเครือ่ งชวยใหเด็กสามารถปน
ออกมานอกเตียงนอนได
๑๓.๔ หามใชเตียงนอนเปนคอกสําหรับใหเด็กเลน
๑๓.๕ กรณีวางเตียงนอนไวขางหนาตาง ตองใหแนใจวาไมมีชายผาหรือเชือกอยูในระยะที่เด็ก
เอื้อมจับถึง
๑๓.๖ หามแขวนวัตถุใดๆ เชน ของเลนที่หอยกับเชือกหรือถุงใสผาซัก ไวบนเสาหัวมุมของ
เตียงนอนหรือใกลๆ กับบริเวณที่เด็กอาจเขาไปติดและถูกบีบรัดได กรณีถา ของเลนมีเชือกหรือยางยืดเปน
ตัวหอยใหตดั เชือกหรือยางยืดทิง้ ไป
๑๓.๗ หามผูกหอยหัวนมหลอกสวมไวรอบคอเด็ก
๑๓.๘ กรณีที่เด็กสามารถลุกขึ้นยืนไดแลว ใหปรับระดับฟูกนอนใหอยูต าสุ
่ํ ดหรือถอดแผนรอง
กระแทกหรือของเลนที่มีขนาดใหญออกจากเตียงนอนเพื่อปองกันมิใหเด็กใชสิ่งของเหลานี้เปนเครื่องชวย
เพื่อปนออกมานอกเตียงนอน
๑๓.๙ หามใชแผนพลาสติกบาง ๆ หรือถุงพลาสติกสําหรับใสขยะมาปูคลุมฟูกที่นอนเพราะ
อาจไปเกาะติดอยูบนใบหนาเด็กจนทําใหหายใจไมออกได
๑๓.๑๐ กอนวางเด็กลงในเตียงนอนใหตรวจสอบเตียงนอนใหแนใจวาตัวยึดตางๆ เชน ตะปู
เกลียว สลักหรือตัวยึดแขวนทีน่ อนอยูค รบและมีความแนนหนา กรณีเปลชนิดทีม่ ตี วั ยึดแขวนทีน่ อน
แขวนอยูกับตะขอตองดูใหแนใจวาทั้งตัวแขวนและตะขอเกี่ยวกันไวแนนดีแลว

ขอ ๑๔ ของเลนในเตียงนอน
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากของเลนสําหรับเด็กทีแ่ ขวนตรึงหรือติดอยูก บั เตียงนอน
ควร
ปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
๑๔.๑ ของเลนประเภทใหเด็กใชออกกําลังหรือประเภทมีสีสรร
(๑) ดูใหแนใจวาของเลนติดแนนอยูก บั เตียงนอนอยางปลอดภัย
(๒) เมื่อเด็กอายุ ๕ เดือนขึน้ ไปหรือเมือ่ เริม่ คลานไดแลวใหถอดของเลนออกจากเตียง
นอน
(๓) ของเลนที่แขวนหอยไวเหนือเตียงนอนตองอยูส งู พอไมใหเด็กเอือ้ มถึง
(๔) หามใชของเลนทีม่ สี ว นโผลยน่ื ออกมาซึง่ อาจเกีย่ วเสือ้ ผาหรือวัสดุอน่ื ๆ ทีอ่ ยูร อบ
คอเด็ก
(๕) เก็ บ ริ บ บิ้ น หรื อ สิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะเป น แถบยาวซึ่ ง ใช ป ระดั บ ตามผนั ง อาคาร
ใหไกลจากเตียงนอนหรือทีอ่ น่ื ๆ ซึง่ เด็กอาจเอือ้ มถึง
๑๔.๒ ของเลนแบบเขยาหรือบีบใหเกิดเสียงดังหรือแบบใชกัดเลน ตองมีขนาดใหญพอที่จะไม
ตกลงไปคาอยูในคอของเด็กและตองเปนประเภทที่ไมสามารถแยกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยจนทําใหถูก
กลืนลงคอหรือสูดเขาทางจมูกได
๑๔.๓ ของเลนหรือชิ้นสวนของเลนที่มีลักษณะทรงกลมตองเก็บใหไกลจากเด็กทารก เด็กเล็ก
และเด็กที่ชอบหยิบสิ่งของเขาปาก
๑๔.๔ หัวนมหลอก ตองมีโครงสรางทีเ่ หนียวแนน แข็งแรงไมเปราะหรือแตกงาย รวมทัง้ ตอง
ไมมรี บิ บิน้ หรือเชือกผูกติดอยู
๑๔.๕ เครือ่ งแขวน เชน ตุก ตายัดไสท่ีใชหอ ยแขวนกับเตียงนอนตองหางไกลจากมือเด็กหรือ
ถอดสายหรือเชือกออกไปเสีย

ขอ ๑๕ เกาอี้เด็กทรงสูง
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการตกจากเกาอี้เด็กทรงสูงหรือการลมควําพั
่ ง
ลงมาหรืออืน่ ๆ ควรปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
๑๕.๑ จัดวางเกาอีใ้ หหางไกลจากโตะ เคานเตอรหรือพืน้ ผิวอืน่ ใดทีเ่ ด็กอาจใชผลักหรือดันออก
ไปได

๑๕.๒ กรณีไมใชเกาอี้ ใหเก็บหลบไวตรงมุมหองและไมเกะกะขวางทางเพื่อปองกันไมใหเด็ก
พยายามปนขึ้นไปหรือใชเปนที่เกาะยืดเพื่อลุกขึ้นยืน
๑๕.๓ ตรวจสอบเกาอี้เปนระยะๆ วามีสว นประกอบชิน้ เล็กๆ ตรงไหนหลวมหรือหลุดออกมา
เพราะเด็กอาจหยิบกลืนลงคอได
๑๕.๔ อยาปลอยใหเด็กยืนบนเกาอี้สูงและอยาอยูหางไกลจากเด็กในขณะที่ยังอยูบนเกาอี้
๑๕.๕ อยาปลอยใหเด็กเลนอยูใกลกับเกาอี้หรือปนขึ้นไปบนเกาอี้โดยไมมีคนชวย
๑๕.๖ อยาปลอยใหเด็กโตมาหอยโหนหรือเกาะอยูกับเกาอี้ในขณะที่มีเด็กทารกอยูบนเกาอี้
เพราะอาจทําใหเกาอี้ลมลงมาได
ขอ ๑๖ คอกเด็กเลน
๑๖.๑ อยาใสของเลนขนาดใหญ หรือกลองใดๆ ไวในคอกเด็กเลนเพราะเด็กอาจใชปน ออกมา
๑๖.๒ ใหหลีกเลี่ยงการนําวัสดุมาตบแตงและขึงไวเหนือคอกเด็กเลนเพราะอาจจะรัดคอเด็กได
รวมทั้งหากจะแขวนของเลนไวทางดานขางคอกเด็กเลน วัสดุที่ใชแขวนตองสั้นที่สุดเพื่อจะไดไมมาพัน
คอเด็ก
๑๖.๓ ตรวจสอบวัสดุหอหุมราวคอกเด็กเลนบอยๆ วาไมมรี หู รือรอยฉีกขาดเพราะเด็กอาจใช
ฟนแทะราวคอกเด็กเลนและกลืนชิ้นสวนที่ฉีกขาดนั้น
๑๖.๔ หามใชคอกเด็กเลนสําหรับเด็กทีโ่ ตจนสามารถปนออกมาดานขางได
ขอ ๑๗ ของเลนแบบเขยาหรือบีบใหเกิดเสียงและของเลนสําหรับใชกัดเลน
๑๗.๑ ตรวจสอบใหมั่นใจวาของเลนไมมีสวนปลายที่เล็กจนเด็กสามารถนําเขาปากได
๑๗.๒ นําของเลนทีม่ ขี นาดเล็กออกไปจากเตียงนอนหรือคอกเด็กเลนเมือ่ เด็กนอนหลับ
๑๗.๓ ไมควรผูกของเลนสําหรับใชกดั เลนคลองไวทร่ี อบคอเด็ก
ขอ ๑๘ เกาอีห้ ดั เดิน
๑๘.๑ ดูแลใหเด็กใชเกาอีห้ ดั เดินในบริเวณทีม่ พี น้ื ผิวเรียบเทานัน้ หลีกเลี่ยงการใชในบริเวณที่มี
พรมใกลธรณีประตูและสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพราะจะทําใหเกาอี้พลิกควํ่าได
๑๘.๒ เฝาดูเด็กในขณะที่ใชเกาอี้หัดเดิน เพือ่ หลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้

ขอ ๑๙ เปล
๑๙.๑ ตรวจสอบเปนระยะๆ ใหมั่นใจวาตัวยึด เชน ตะปูเกลียวและสลักถูกขันไวอยางแนนหนา
แลว
๑๙.๒ หากเปลเปนชนิดพับเก็บไดตองมั่นใจวาตัวยึดตรึงมีความแนนหนาไมทาให
ํ ขาเปลพับใน
ขณะใชงาน
๑๙.๓ ฟูกนอนและเบาะรองฟูกควรมั่นคงแข็งแรงและเรียบ

สวนที่ ๓
แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมปองกันโรค
ตอนที่ ๑
การจัดกลุมเด็ก
ขอ ๒๐ การจัดแบงกลุม เด็ก
๒๐.๑ เพื่อลดการแพรโรคติดเชือ้ เด็กแตละกลุมตองมีหองเรียนและบริเวณสําหรับเลนแยกออก
จากกันเปนการเฉพาะ หากเปนไปไดเด็กทีอ่ อ นวัยกวาโดยเฉพาะเด็กทีย่ งั ตองใชผา ออม หรือเด็กทีอ่ ายุไม
เกิน ๓ ป ตองแยกออกจากเด็กที่มีอายุมากกวา เนือ่ งจาก
(๑)! เมื่อเด็กทั้ง ๒ กลุมอยูดวยกัน จะทําใหเด็กทุกคนสัมผัสกับแหลงหรือสิ่งที่ทาให
ํ
เกิดการติดเชื้อได หากแยกกลุมเด็กออกจะจํากัดขอบเขตความเสี่ยงในการแพรระบาดโรคไปยังอีกกลุมได
(๒)! เด็กทารกหรือเด็กที่ยังเดินเตาะแตะซึ่งมีอายุไมเกิน ๓ ป และมีอาการติดเชือ้
จะเปนตัวแพรกระจายโรคบางชนิดไดเปนอยางดี เชน โรคมือ เทา ปาก ดังนั้นการแยกเด็กที่ยังอยูใน
ผาออมออกจากเด็กที่มีอายุมากกวาจะชวยลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคที่เกี่ยวกับลําไส เชน โรค
อุจจาระรวงจากการติดเชือ้
๒๐.๒ ผูเลี้ยงดูเด็กที่รับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังตองใชผาออม ตองไมมีหนาที่จัดเตรียมและให
อาหารแกเด็กกลุมอื่นที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของตนแตถามีความจําเปน ผูเลี้ยงดูเด็กตองลางมือให
สะอาดอยางถูกตองกอน

ตอนที่ ๒
สุขลักษณะทั่วไป
ขอ ๒๑ การลางมือ
๒๑.๑ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค ผูเลี้ยงดูเด็กและเด็กทุกคน
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการลางมือ ดังตอไปนี้
(๑)! ลางมือดวยสบูและนําที
้ ่ไหลจากกอก
(๒)! ฟอกถูมือใหทั่วอยางนอย ๑๐ วินาที
(๓) ชะลางมือใหสะอาดทั้งดานหนาและ ดานหลังมือ ขอมือ งามนิ้วมือและใตเล็บ
นิว้ มือ
(๔) ลางมือดวยนํ้าสะอาดใหทั่วหลังการชะลางมือแลว
(๕) เช็ดมือใหแหงดวยผาเช็ดมือหรือกระดาษที่ใชครั้งเดียว
๒๑.๒ ผูเลี้ยงดูเด็กและเด็กทุกคนตองฝกนิสัยการลางมือใหสะอาดตามขั้นตอนขอ ๒๑.๑อยูบอยๆ
๒๑.๓ ผูเลี้ยงดูเด็กตองลางมือตามขัน้ ตอนขอ ๒๑.๑ใหสะอาดทุกครั้งในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อเขามายังสถานรับเลี้ยงดูเด็กในตอนเชา
(๒) กอนการเตรียมและใหอาหารเด็ก
(๓) ภายหลังเปลี่ยนผาออม ทําความสะอาดหรือเช็ดจมูกเด็กใหแหง
(๔) ภายหลังตองสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ จากรางกายเด็ก
(๕) ภายหลังเขาหองนํ้าหองสวม
(๖) ภายหลังจับตองสัตวเลี้ยง กรงเลี้ยงสัตวหรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
(๗) ภายหลังตองปฏิบตั กิ จิ กรรมนอกอาคาร
(๘) กอนใชหรือใสหรือทายาใหกบั เด็กหรือตนเอง
(๙) กอนกลับบาน
๒๑.๔ เด็กทุกคนตองลางมือใหสะอาดตามขัน้ ตอนขอ ๒๑.๑ ทุกครั้งในกรณีดังตอไปนี้
(๑)! เมื่อมาถึงสถานรับเลี้ยงดูเด็ก
(๒)! กอนดื่มนําหรื
้ อกินอาหาร
(๓)! ภายหลังจากใชหองนําห
้ องสวม
(๔)! ภายหลังจากสัมผัสถูกเด็กที่อาจปวยหรือไมสบาย
(๕)! ภายหลังไดรับการเปลี่ยนผาออม

(๖)! ภายหลังเลนในสนามเด็กเลน
(๗)! ภายหลังจับตองสัตวเลี้ยง กรงเลี้ยงสัตวหรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
(๘)! กอนกลับบาน
๒๑.๕ ผูเลี้ยงดูเด็กและบุคคลที่ทางานเกี
ํ
ย่ วของกับการจัดเตรียมอาหาร ตองตัดเล็บสัน้ ไมสวม
เครื่องประดับนิ้วมือและขอมือ เพราะจะเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได
ขอ ๒๒ การใชถุงมือ
๒๒.๑ เพือ่ เปนการปองกันการแพรระบาดของเชือ้ โรคทีต่ ดิ ตอผานทางเลือดในสถานรับเลีย้ ง ดู
แลเด็ก ผูเลี้ยงดูเด็กควรสวมใสถุงมือที่กันนําได
้ และเปนแบบชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เมื่ออยูในสภาวะที่คาด
วาจะตองสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากรางกาย ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ทําการรักษาเด็กทีม่ แี ผลบาดเจ็บหรือมีเลือดไหลจากจมูก
(๒) จับตองเสื้อผาทีเ่ ปรอะเปอ นดวยอุจจาระ ปสสาวะ เลือดหรือสิง่ ทีอ่ าเจียนออกมา
(๓) ตองใชมือทําความสะอาดเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่เปรอะเปอน
๒๒.๒ ถุงมือที่ใชแลวและวัสดุที่เปรอะเปอนควรกําจัดลงในถุงพลาสติก หรือถังขยะที่จัดวางไว
เฉพาะและผูเลี้ยงดูเด็กควรลางมือตามขั้นตอนขอ ๒๑.๑ ทันที
๒๒.๓ ถุงมือ ผาเช็ดตัว และสารที่ใชในการทําลายเชือ้ โรคตองมีไวใหพรอมสําหรับผูเ ลีย้ งดูเด็ก
ทุกคนสามารถนํามาใชไดทันทีและหยิบมาใชไดสะดวก
ขอ ๒๓ การเปลี่ยนผาออม
๒๓.๑ ตองเปลี่ยนผาออมบนกระดาษเช็ดมือ กระดาษมวนหรือเครือ่ งหอหุม หรือปกปด ราง
กายชนิดใชครัง้ เดียวแลวทิง้ หรือภาชนะอืน่ ๆ เพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงาย ณ บริเวณที่ใชเปลี่ยน
ผาออมทีจ่ ดั ไวโดยเฉพาะ
๒๓.๒ เครื่องหอหุมหรือปกปดรางกายชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง ตองจัดเก็บไวบนชัน้ หรือทีว่ าง
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
(๑)! มีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับและทําความสะอาดงาย
(๒)! หางจากการเอือ้ มหยิบถึงของเด็ก
(๓)! แยกออกจากบริเวณทีใ่ ชเตรียมอาหาร
(๔)! อยูใกลกับที่ลางภาชนะที่มิไดใชสาหรั
ํ บการเตรียมอาหาร

(๕)! มีพื้นผิวทําจากวัสดุ เชน โฟสไมกา เหล็ก พลาสติก แผนรอง
เคลือบ หรือแผนรองซับที่ใชสําหรับเปลี่ยนผาออม ควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่มีรูพรุนหรือ
หยาบซึ่งทํ าจากกระเบื้องหรือซีเมนต เพราะจะยากตอการรักษาทําความสะอาดและมี
ความเปนไปไดทจ่ี ะเกิดการปนเปอ นไดสงู ตอมา
๒๓.๓ ผาออมสํ าเร็จรูปและอุปกรณเครื่องหอหุมหรือปกปดรางกายอื่นๆชนิดใชครั้งเดียวแลว
ทิ้งที่ผานการใชงานแลวตองกําจัดทันทีและอยางเหมาะสม ในถุงพลาสติก หรือถังขยะที่จัดไวเฉพาะ
กรณี ชั้ นหรื อที่ วางเครื่ องห อหุ  ม หรือปกปดรางกายชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้งเกิดความ
สกปรกตองทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทันทีดวยสารละลายเจือจางของนํายาฟอกขาว
้
๑ สวน
ผสมกับนํา้ ๑๐ สวน และลางดวยนํ้าสะอาด
๒๓.๔ วัสดุที่ตองใชรวมกับการใชผาออม ไดแก ผาเช็ดตัว สบู สารทีใ่ ชในการทําลายเชือ้ โรค
และถุงพลาสติกที่ปดผนึกได เปนตน ตองจัดเก็บไวในที่ที่ผูเลี้ยงดูเด็กสามารถเขาไปหยิบใชไดโดย
สะดวกและหางจากการเอื้อมถึงของเด็ก
๒๓.๕ ตองลางมือใหสะอาดตามขัน้ ตอนขอ ๒๑.๑ หลังจากเปลี่ยนผาออม และใหใชถุงมือชนิด
ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้งเมื่อปรากฎชัดวาเด็กมีเลือดไหลหรือมีการติดเชื้อจากอุจจาระ หรือในระบบการ
หายใจซึ่งตองการความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อปองกันการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากรางกาย
ขอ ๒๔ กระโถนนัง่ ถายอุจจาระ
๒๔.๑ กระโถนนั่งถายอุจจาระตองเก็บรักษาไวในหองนํ้าหองสวม และหางจากมือเด็กที่จะ
เอื้อมถึง หามจัดเก็บกระโถนนัง่ ถายอุจจาระไวทเ่ี ฉลียงหรือทางเดินหรือในหองเรียน เวนแตมฉี ากหรือ
วัสดุอื่นกั้นแยกออกเปนสัดสวน
๒๔.๒ หลังการใชกระโถนนัง่ ถายอุจจาระ ตองเททิ้งสิ่งที่มีอยูในกระโถนลงในสวม แลวทําการ
ลางดวยนํ้า ทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคในที่ลางภาชนะที่จัดไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะดวยสารละลาย
เจือจางของนํ้ายาฟอกขาว ๑ สวน ผสมกับนํา้ ๑๐ สวน และลางดวยนํ้าสะอาด
๒๔.๓ หามทําการชะลางกระโถนนั่งถายอุจจาระในอางลางมือ
๒๔.๔ หากมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองโดยชะลางกระโถนในอางลางมือใหทําความสะอาดและ
ทําลายเชือ้ โรคทีพ่ น้ื ผิวของอางลางมือใหทว่ั ดวยสารละลายเจือจางของนํ้ายาฟอกขาว ๑ สวน ผสมกับนํา้
๑๐ สวน หลังทําการชะลางกระโถนแลวทันที และลางดวยนํ้าสะอาด
ขอ ๒๕ การจัดการเสือ้ ผาสกปรกเปรอะเปอ น

๒๕.๑ ผูเลี้ยงดูเด็กตองสวมถุงมือทุกครั้งที่จับตองเสื้อผาเครื่องนุงหมที่สกปรกดวยปสสาวะ
อุจจาระ เลือดหรือสิง่ ทีอ่ าเจียนออกมา
๒๕.๒ ทําการลางมือและอวัยวะสวนอื่นของรางกายทันทีหลังจากสัมผัสกับเลือด และเมื่อถอด
ถุงมือหลังจากใชสัมผัสสิ่งสกปรกเพราะถุงมือสามารถปองกันเชื้อโรคไดไมสมบูรณ
๒๕.๓ ถุงมือที่ใชแลวและวัสดุที่สกปรกตองกํ าจัดลงในถุงพลาสติกหรือถั งขยะที่จัดไวโดย
เฉพาะ
๒๕.๔ เสื้อผาที่สกปรกเปรอะเปอนอุจจาระ ตองนําไปลางทําความสะอาดในถังนํ้าทีจ่ ดั ไวโดย
เฉพาะ และบรรจุใสถุงพลาสติกเพื่อลดการสัมผัสสิ่งที่เปนพาหะนําโรคแกผเู ลีย้ งดูเด็กและเด็ก
๒๕.๕ ถังนํ้าที่ใชชําระลางเสื้อผาตามขอ ๒๕.๔ ตองทําลายเชื้อโรคหลังการใชทุกครั้งและจัด
เก็บไวในที่ที่กาหนดรวมถึ
ํ
งหามนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นอีก
๒๕.๖ ตองทําการลางมือทุกครั้งหลังจับตองเสื้อผาสกปรกเปรอะเปอน
ขอ ๒๖ ของเลนรวมกัน
๒๖.๑ ของเลนสําหรับเด็กที่อยูในวัยยังใชผาออมตองเปนของเลนที่ลางทําความสะอาดไดเทา
นั้นเพื่อจํากัดการสัมผัสกับสิ่งที่กอใหเกิดโรคอยูเฉพาะเด็กกลุมเดียว ในระหวางมีการระบาดของโรค ตอง
แยกของเลนไวเฉพาะสําหรับเด็กแตละกลุมไมนํามาใชเลนรวมกันระหวางกลุมเด็ก
๒๖.๒ ของเลนที่มีพื้นผิววัตถุที่แข็งตองทํ าความสะอาดและทําลายเชื้อโรคดวยนํ้ ายาฟอกขาว
เปนประจํา และลางดวยนํ้าสะอาด
๒๖.๓ หามนําของเลนที่ยัดไสดวยผาหรือนุนมาใช รวมทั้งของเลนที่ไมสามารถทําความสะอาด
ใหถูกหลักสุขาภิบาลได
๒๖.๔ ของเลนที่ด็กหยิบนําเขาปากแลวตองลางทําความสะอาดและทําลายเชือ้ โรคกอนนํามาให
เด็กคนอืน่ เลนตอ
๒๖.๕ ของเลนที่สกปรกเปรอะเปอนตองจัดเก็บใสในอางเปลาที่เด็กไมสามารถเอื้อมหยิบถึงได
จนกวาจะผานการลางทําความสะอาด การทําลายเชื้อโรคและเช็ดใหแหงแลว
ขอ ๒๗ การดูแลสภาพพื้นผิวทั่วไป
๒๗.๑ พื้น ชั้นสําหรับวางของ ลูกบิดประตูและพื้นผิวของวัตถุอื่น ๆ ที่ถูกจับตองบอยๆโดย เด็ก
ที่อยูในวัยยังเลี้ยงอยูในผาออม ตองลางทําความสะอาด และเช็ดดวยนํ้ายาฆาเชื้อทุกวัน

๒๗.๒ พื้นผิวของวัตถุในหองอาบนํ้า เชน หัวกอกนํ้าและที่นั่งสวม ตองลางทําความสะอาดและ
ทําลายเชื้อโรคอยางนอยวันละครั้งดวยสารละลายเจือจางของนํายาฟอกขาว
้
๑ สวนผสม กับนํ้า ๕๐
สวน และลางดวยนํ้าสะอาด สวนพืน้ ผิวของวัตถุอน่ื ๆ ที่เด็กทารกและเด็กที่ยังเดินเตาะแตะจะสัมผัสอยู
บอย ๆ ตองลางทําความสะอาดทุกวันและทําลายเชื้อโรคดวยสารละลายเจือจางดังกลาวดวย และลางดวย
นํ้าสะอาด
๒๗.๓ ผาคลุมและผาปูฟูกที่นอนตองทําความสะอาดทุกวันถานําไปหมุนเวียนใชกับเด็กคนอื่น
๒๗.๔ ฟูกที่นอนและเกาอี้นวมยาวในหองสําหรับเด็กปวย ตองทําจากวัสดุที่งายตอการทําลาย
เชื้อโรค และตองทําลายเชื้อโรคทันทีหลังการใชงานดวยสารละลายเจือจางของนํายาฟอกขาว
้
๑ สวน
ผสมกับนํา้ ๕๐ สวน และลางดวยนํ้าสะอาด
๒๗.๕ ตองเช็ดถูเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่หกเรี่ยราดใหสะอาดหมดจดทันที รวมทัง้ ตอง
ขัดลางทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคพื้นผิวของวัตถุที่เปรอะเปอนดวยสารละลายเจือจางของนํายาฟอก
้
ขาว ๑ สวนผสม กับนํ้า ๕ สวน และลางดวยนํ้าสะอาด
๒๗.๖ ไมถูพื้นและอุปกรณที่ใชในการเช็ดถูเลือดและสารคัดหลั่งจากรางกายที่หกเรี่ยราดตอง
แชไวในสารละลายเจือจางของนํายาฟอกขาว
้
๑ สวนผสม กับนํ้า ๕ สวน หลังการใชทุกครั้ง แลวลาง
ดวยนํ้าสะอาดใหทั่วและทําใหแหง สารละลายเจือจางและนํ้าที่ผานการใชแลวใหระบายลงสูทอระบาย
เพื่อนําไปบําบัดคุณภาพตอไป
ขอ ๒๘

การดูแลสระวายนํ้า
๒๘.๑ ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กมีสระวายนํ้าสําหรับเด็ก ตองดูแลบํารุงรักษาคุณภาพนํา้
ในสระวายนํ้าใหอยูในระดับที่สะอาดปลอดภัยเสมอสําหรับสุขภาพของเด็ก
๒๘.๒ พื้นและผนังสระวายนํ้าตองเรียบและงายตอการทําความสะอาด
๒๘.๓ นํ้าในสระวายนําต
้ องใส ไมมีฝาหรือสิ่งสกปรกลอยหนา และสีของนําต
้ องไมเกิน ๕
หนวยฮาเซ็น (Hazen units) และความขุนตองไมเกิน ๕ NTU (Nephelometric Turbidity Units )
๒๘.๔ คุณภาพนําในสระว
้
ายนําต
้ องมีคุณภาพทางแบคทีเรีย ดังนี้
(๑)! ตองไมพบแบคทีเรีย ชนิด อีโคไล (Escherichia coli) ในปริมาณตัวอยางนํ้า
๑๐๐ มิลลิลิตร
(๒)! โคลิฟอรม แบคทีเรีย ตองไมเกิน ๑๐ MPN /๑๐๐ มิลลิลิตร
(๓)! ตองตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในตัวอยางนํ้า ๑๐๐ มิลลิลิตร ทีเ่ ก็บติดตอกันไม
เกิน หนึง่ ในหาของจํานวนตัวอยางนําทั
้ ้งหมด

(๔)! ตองไมมตี วั อยางนํ้าที่ตรวจพบแบคทีเรียเกินกวา ๒๐๐ โคโลนีตอมิลลิลิตร โดย
วิธีการตรวจวิเคราะหแบบ plate count ที่ ๓๗ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ชัว่ โมงหรือโดยวิธี
เมมเบรน ฟลเตอร (Membrane filter method)
๒๘.๕ ตองมีระดับคลอรีนคงเหลือในนําไม
้ นอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร และไมเกิน ๓.๐
มิลลิกรัมตอลิตร
๒๘.๖ ตองมีคา ความเปนกรด-ดาง (pH) อยูร ะหวาง ๗.๒ ถึง ๘.๔
๒๘.๗ กรณีสระวายนําเป
้ นแบบเติมลมหรือทําจากพลาสติกภายหลังจากเสร็จสิ้นการใชงานแลว
ตองระบายนําทิ
้ ้ง ทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรคและทําใหแหง
๒๘.๘ กรณีท่ีมีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กตองดูแลบํารุงรักษาสระ
วายนํ้าใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๓ เรือ่ ง ขอปฏิบัติในการดูแลสระวายนํา้ เพือ่ ปอง
กันการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ที่แนบทายประกาศนี้
ขอ ๒๙ การอาบนําชํ
้ าระรางกาย
๒๙.๑ กรณีที่ตองมีการอาบนํ้าชําระรางกายเด็กใหสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจัดเตรียมผาเช็ดตัวแยก
เฉพาะไวสําหรับเด็กแตละคนหรือใหเด็กนํามาจากบานเอง ทั้งนี้หามใชผาเช็ดตัวรวมกัน
๒๙.๒ ผูเลี้ยงดูเด็กตองมัน่ ใจวาผาเช็ดตัวเฉพาะของเด็กแตละคนไดรบั การติดปายระบุชอ่ื ประจํา
ตัวไวชัดเจน และถูกจัดเก็บในบริเวณที่เด็กสามารถเขาถึงและหยิบมาใชไดงาย
๒๙.๓ กรณีสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจัดเตรียมและเก็บรักษาผาเช็ดตัวสํ าหรับเด็กไวในสถานรับ
เลี้ยงดูแลเด็ก ผาเช็ดตัวทุกผืนจะตองผานการซักทําความสะอาดใหเรียบรอยกอนนํามาใช
ขอ ๓๐ การจัดเตรียมอาหารและการรับประทานอาหาร
๓๐.๑ กรณีมีการจัดเตรียมอาหารในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ผูปรุงหรือผูเสิรฟอาหารตองผาน
การอบรมเกี่ยวกับการสุขอนามัยอาหารเบื้องตนกอน
๓๐.๒ กรณีมีการจัดหาอาหารมาเลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ผูไดรับใบอนุญาตหรือผู
บริหารตองมั่นใจวาอาหารที่จัดหามาทําจากแหลงผลิตหรือปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและนาเชื่อถือ
รวมทั้งแหลงผลิตหรือปรุงอาหารนัน้ ตองไดรบั อนุญาตจากราชการสวนทองถิน่ แลว
๓๐.๓ ผูเลี้ยงดูเด็กและผูปกครองไมควรนําอาหารที่ปรุงเสร็จแลวจากบานมาใหเด็กเพราะการ
เก็บอาหารไวเปนเวลานานกอนรับประทานจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาหารเปนพิษได
๓๐.๔ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหารตองสวมเสื้อผาและผากันเปอนที่สะอาดใหเรียบรอยเสมอเมื่อ
ตองหยิบจับหรือสัมผัสกับอาหาร

๓๐.๕ ผูปรุงและผูเ สิรฟ อาหารทีม่ ีแผลหรือบาดแผลทีม่ อื ตองปดดวยพลาสเตอรกนั นํา้
หรือ
สวมถุงมือกันนําที
้ ่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
๓๐.๖ หามผูเลี้ยงดูเด็กที่เปนโรคอุจจาระรวง มีไข หรือปวยดวยอาการเปนโรคติดตอทางการ
สัมผัสหรือทางอากาศหายใจ ปรุง เสิรฟ หรือปอนอาหารแกเด็ก
๓๐.๗ ตองปกปดอาหารใหมิดชิดปองกันการปนเปอน กรณีทต่ี อ งการเก็บรักษาอาหารทีป่ รุง
เสร็จแลวไวเปนเวลานาน ๆ ตองเก็บรักษาไวทอ่ี ณ
ุ หภูมติ ่ํากวา ๑๐ องศาเซลเซียสหรือสูงกวา ๖๐ องศา
เซลเซียส เพือ่ ลดการเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรีย
๓๐.๘ ห า มใช มื อเปล า จั บ ต องอาหารที่ปรุงเสร็จแลวและอาหารอื่นๆ ที่ไมจํ าเปนตองผาน
กระบวนการปรุงซําอี
้ ก เชน สลัด และไอศกรีม
๓๐.๙ ตองจัดใหมีภาชนะใสนํ้าที่สะอาด มีฝาปด และนํ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
๓๐.๑๐ เด็กทุกคนตองมีภาชนะประจําตัวสําหรับใชดม่ื นํ้าและรับประทานอาหาร
ตองไมใช
ภาชนะรวมกันหรือรับประทานอาหารจากภาชนะทีใ่ ชปอ นอาหารเดียวกัน เชน ชอนสอม แกวนํ้า
๓๐.๑๑ ตองไมใชภาชนะสําหรับใชดม่ื นํ้าและรับประทานอาหารที่บิ่น หักหรือแตกราว เพราะมี
โอกาสสูงจะเปนที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงอาจทิม่ แทงเด็กได
๓๐.๑๒ ตองจัดใหมีถังขยะมีฝาปดมิดชิด ไมรว่ั หรือซึมนํ้า และนําขยะไปกําจัดใหหมดทุกวัน

ตอนที่ ๓
โรคติดเชื้อ
ขอ ๓๑ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการตรวจสุขภาพ
๓๑.๑ สถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กที่มีจานวนมากกว
ํ
า ๑๐ คน ควรมีแพทย หรือสถานพยาบาล
รวมในการดูแลสุขภาพเด็ก และเมือ่ มีปญ
 หาจากการเจ็บปวย
๓๑.๒ ผูบ ริหารและผูไดรับอนุญาตตองจัดใหเด็กไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามอายุ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและตองจัดใหมีการบันทึกการไดรับวัคซีนทุกครั้งของเด็กแตละคน
๓๑.๓ ผูเลี้ยงดูเด็กและบุคคลที่ทํางานเกีย่ วกับการจัดเตรียมอาหารทุกคนตองผานการตรวจ สุข
ภาพทุกปจากแพทย ไดแก การตรวจรางกายทั่วไป การเอ็กซเรยปอด การตรวจอุจจาระและปสสาวะ และ
ฮีโมโกลบิน รวมทั้งตองมีใบรับรองจากแพทย และตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการลางมือที่ถูกตอง

ขอ ๓๒ โรคติดเชื้อทั่วไปที่เกิดในเด็ก
โรคติ ดเชื้อทั่วไปที่มีโอกาสเกิดการระบาดในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจะมีรายละเอียดลักษณะ
อาการแสดง ระบาดวิทยา การควบคุมและปองกันตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓๓ การเฝาระวังโรค
๓๓.๑ เด็กควรไดรบั การตรวจรางกายทุกวันและบันทึกพฤติกรรมหรืออาการผิดปกติไวทกุ ครัง้
๓๓.๒ ผูบริหารและผูไดรับใบอนุญาต ควรแนใจวาประเด็นตางๆทีใ่ ชในการคัดกรองเด็กทีเ่ จ็บ
ปวยไดครอบคลุมถึงการลางมือที่เหมาะสมและขออุปสรรคตางๆที่จะมีตอการปองกันการแพรระบาดของ
โรคแลว
๓๓.๓ ไมควรอนุญาตใหเด็กเขารวมดําเนินกิจกรรมใดๆ ในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ถาปรากฏวา
เด็กอยูในสภาพที่ไมแข็งแรงพอที่จะเขารวมกิจกรรมตามปกติ และหรือมีลักษณะอาการความเจ็บปวยที่
ตองเฝาระวัง ซึ่งจําเปนตองนําเด็กออกไปจากสภาพแวดลอมของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กนั้น ตามราย
ละเอียดในภาคผนวก ข. แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓๔ การระงับการแพรเชือ้ โรค
๓๔.๑ ในกรณีทเ่ี ด็กมีอาการปวยเปนโรคติดเชือ้ ตามขอ ๓๒ ตองแยกกักเด็กออกจากกลุมทันที
โดยจัดใหพักอยูชั่วคราวในหองสําหรับเด็กปวยหรือหองผูบ ริหารในสถานรับเลีย้ งดูแลเด็ก เพือ่ ให
ผู
ปกครองของเด็กพาไปบําบัดรักษาทางการแพทยและแยกไวที่บานหรือโรงพยาบาล หรือหองแยกเด็ก ที่
เหมาะสม
๓๔.๒ ผูบริหารหรือผูไดรบั ใบอนุญาต ตองมัน่ ใจวาผูเ ลีย้ งดูเด็ก หรือเด็ก หรือบุคคลที่ถูกจางเขา
มาเพื่อจัดเตรียมอาหาร หรือบริการชวยเหลือใหกบั สถานรับเลีย้ งดูแลเด็กทีม่ อี าการเจ็บปวยจากโรคติดเชือ้
ไดถูกคัดออกจากสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กจนกวาจะมีใบรับรองจากแพทย
๓๔.๓ ผูบริหารหรือผูไ ดรบั ใบอนุญาต ตองปฏิบตั ติ ามมาตรการตางๆ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
หรือราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวเพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
๓๔.๔ กรณีที่อาจมีความจํ าเปนตองระงับการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ที่รุนแรงในสถานรับ
เลี้ยงดูแลเด็ก ใหหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ตามกฎหมายหรือผูเ ปนเจาของ
ตองปดสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กทันที

ขอ ๓๕ การแจงการระบาดของโรค
ถามีการระบาดของโรคติดเชือ้ ตามขอ ๓๒ ตัง้ แต ๑ ราย หรือมากกวา หรือ ถามีการตาย อัน
เนื่องมาจากโรคติดเชื้อดังกลาว เกิดขึ้นในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก ใหผบู ริหารหรือผูไ ดรบั ใบอนุญาต แจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที

เอกสารอางอิง
๑.! กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๒.! กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.! กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒
๔.! กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ. พิมพครั้งที่
๑. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา; ๒๕๔๒.
๕.! กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูม อื วิชาการอนามัยอาหาร สําหรับผู
บริหาร นักวิชาการ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานอนามัยอาหาร. ๒๕๓๗.
๖.! กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. มาตรฐานหลักสูตร การฝกอบรมผูด แู ล
เด็กปฐมวัย (๐-๖ ป) และ การจัดบริการรับเลีย้ ง และพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๖ ป). พิมพครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; ๒๕๓๘.
๗.! คณาจารยชมรมเด็ก. การควบคุมและปองกันโรคติดตอ. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา
สาสน; ๒๕๔๒.
๘.! นายแพทยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ตําราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:
หมอชาวบาน; ๒๕๔๔.
๙.! ประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๐.!พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง เชือ้ โรคติดตอและ
อาการสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๔
๑๑.!ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๒.! ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. แนวทางเวช
ปฏิบัติกุมารแพทยไทย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ฮัว่ นํ้า พริ้นติง้ ; ๒๕๔๒.
๑๓.!สุภรี สุวรรณจูฑะ, ธีรชัย จันทโรจนศริ ิ. Acute Respiratory Tract Infection in Children. ใน: สมศักดิ์
โลหเลขา, อมรชัย หาญผดุงธรรมะ, สมจิตต วิรยิ านนท, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติทั่วไป การวินจิ ฉัย
และรักษา. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๐. หนา ๗๗–๙๑.

๑๔.!ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. รวมกฎหมาย
อาชีว อนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๒.
๑๕.!สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. มาตรฐานการเลีย้ งดูเด็กอายุต่ํากวา
๓ ป. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช; ๒๕๔๕.
๑๖.!เอกสารแนะนํา "การขออนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)" กองโรง
เรียนสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 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
เรือ่ ง ขอปฏิบตั ิในการดูแลสระวายนํ้า เพือ่ ปองกันการระบาดของโรคมือ เทา ปาก
…………………………………..
ดวยเกิดการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ทีม่ สี าเหตุมาจากเชือ้ ไวรัสเอนเทอโร ๗๑ เชื้อไวรัสค็อก
แซกกีเอ และ เชื้อไวรัสค็อกแซกกี บี ซึ่งสามารถระบาดไดในสระวายนํา้ สวนสนุก สวนสาธารณะ โรง
เรียนอนุบาล และสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก ในประเทศใกลเคียง นั้น เพื่อเปนการควบคุม ปองกันการระบาดของ
โรคดังกลาวในประเทศไทย กรมอนามัย จึงประกาศขอปฏิบัติในการดูแลสระวายนํา้ เพื่อการปองกันการ
ระบาดของโรคมือ เทา ปาก สําหรับใหเจาของ ผูค รอบครอง หรือ ผูไ ดรบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สระวายนําที
้ ่มี
ไวบริการ ตองถือปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. หามผูเปนโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเปนนําหนวก
้
มีบาดแผล หรือมีอาการนาสงสัยวาจะ
เปนโรคมือ เทา ปาก เชน มีตุมใสในชองปาก ฝามือ ฝาเทา เขาสระวายนํ้า
๒. จัดใหมีที่ลางเทา ซึ่งมีสารละลายคลอรีนเขมขน ๐.๓ – ๐.๖ เปอรเซ็นต หรือ โซเดียมไทโอ
ซัลเฟต ๑๕ เปอรเซ็นต เพื่อใหผูใชบริการลางเทากอนและหลังการใชสระวายนําทุ
้ กครั้ง
๓. ตองใหผูใชบริการชําระรางกายกอนลงใชสระวายนํ้าทุกครั้ง
๔. หามผูใชบริการบวนนําลาย
้
เสมหะ นํ้ามูก และถายปสสาวะลงในสระวายนํ้า
๕. ตองควบคุมและรักษาคุณภาพนํ้า ใหมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระวายนํ้าขณะที่เปดใช
บริการ ไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร หรือ ในกรณีที่มีการใชโอโซนรวมกับสาร
ประกอบคลอรีน ตองมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในสระวายนํ้าขณะที่เปดใชบริการ ไมนอ ย
กวา ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๖. ตองปดสระวายนํ้าในชวงเวลา ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. พรอมทั้งใหดําเนินการตอไปนี้
๖.๑ ตรวจวัดและเติมสารประกอบคลอรีน เพื่อควบคุมและรักษาปริมาณคลอรีนคง
เหลือ ไมนอยกวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร หรือ

๖.๒ ในกรณีทม่ี กี ารใชโอโซนรวมกับสารประกอบคลอรีนในการฆาเชือ้ โรค ตองตรวจ
วัดและใชโอโซนรวมกับการเติมสารประกอบคลอรีน เพื่อรักษาระดับปริมาณ
คลอรีนคงเหลือ ไมนอยกวา ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๗. ตองควบคุมและรักษาคุณภาพนํา้ ใหมีคาความเปนกรด-ดาง (พีเอช) ในสระวายนําขณะที
้
่
เปดใชบริการ ไมนอยกวา ๗.๒ และไมมากกวา ๘.๔
๘. ตองทําการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และคาความเปนกรด – ดาง (พีเอช) ในสระ
…/๒
วายนํา้ ทุก ๑ ชัว่ โมง ตลอดเวลาเปดใชบริการ
๙. ตองดําเนินการใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางชีววิทยาในสระวายนํ้าขณะที่เปดใช
บริการ อยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้ ใหมีคุณภาพ ดังนี้
๙.๑ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม นอยกวา ๑๐ ตอ นํ้า ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
๙.๒ ไมพบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล
๙.๓ ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
๑๐. ตองทําความสะอาดหองอาบนํา้ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผา หองแตงตัว ทีเ่ ก็บของ หองสุขา
อางลางมือ ที่ลางเทา สระวายนํ้า รวมถึงที่วางรอบขอบสระวายนํ้าที่ใชเปนทางเดิน เครือ่ ง
เลน และอุปกรณประจําสระวายนํา้ ทุกวัน หลังจากปดการใชสระวายนําแล
้ ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

ภาคผนวก ก
ลักษณะอาการแสดง ระบาดวิทยา การควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อที่สําคัญในสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก
โรคติดเชื้อ
คอตีบ (Diphtheria)

ลักษณะอาการแสดง
ระยะฟกตัวของโรค
การติดตอ
ระยะติดตอของโรค
มีไข เจ็บในคอ บวมแดง อักเสบรอบๆ
๒-๕ วัน
!! การติดตอทางตรง โดยผูปวยเปน ๒-๔ สัปดาห
คอ หายใจลําบาก หอบ หนาเขียว มีแผน
พาหะ
เนือ้ เยือ่ สีเทาในลําคอ
!! การติดตอทางออม โดยการใช
ภาชนะ ขาวของเครื่องใชรวมกับ
ผูปวย

ไอกรน (Whooping cough มีอาการจากนอยแลวคอยๆ มากขึน้ ภาย
or Pertussis)
ใน ๑-๒ สัปดาห โดยมีอาการไอ คอยๆ
มากขึ้น จนไอถีอ่ ยางมากจนตัวงอ

๕-๑๒ วัน

โปลิโอ (Poliomyelitis)

๗-๑๒ วัน

มีไขสงู ปวดศีรษะ มีอาการผิดปกติใน
ระบบทางเดินอาหาร ปวดกลามเนื้อ เจ็บ
ตนคอและบริเวณหลัง อาจมีอมั พาต
รวมดวยก็ได ตําแหนงที่จะพบบอยที่
บริเวณขาขางใดขางหนึ่ง
โดยเปน
อัมพาตชนิดออนเปยก

การปองกันและควบคุมโรค
๑. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒. แยกกักเด็กทีส่ งสัยวาปวยและให
การรักษาทางการแพทย
๓. ไมควรใกลชดิ ผูป ว ย จนกวาจะ
สามารถพิสจู นไดวา เด็กนั้นไมเปน
พาหะของโรคแลว
๗ วัน หลังจากการ ๑. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
สัมผัสถึง ๓ สัปดาห ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
หลังจากมีอาการ
๒. ไอกรนเปนโรคติดตอรายแรงที่
อาจเปนอันตรายตอเด็กถึงชีวิต ควร
ใหความระมัดระวังดูแลเปนพิเศษ

!! การติดตอทางตรง โดยการสัมผัส
ใกลชดิ กับผูป ว ย ติดตอจาก นํา้
มูก นําลาย
้
เสมหะของผูปวย ดวย
การไอ จาม หรือหายใจ รดกัน
!! การติดตอทางออม โดยการใชผา
เช็ดหนา ภาชนะในการดืม่ และรับ
ประทานอาหารร ว มกั บ ผู  ป  ว ย
หรือหายใจเอาฝุนละอองที่มีเชื้อ
โรคเขาไป
การสัมผัสนํามู
้ ก นําลาย
้
เสมหะ หรือ เชือ้ โรคสามารถติดตอ ฉี ด วั ค ซี น สร า งเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น โรค
อุจจาระของผูปวย
เมือ่ ผูป ว ยเริม่ มีอาการ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ไข ๒-๓ วัน
๗-๑๐ วัน กอนและ
หลั ง เริ่ ม มี อ าการของ
โรค

โรคติดเชื้อ
หัด (Measles)

ตับอักเสบ ชนิดบี
(Hepatitis B)

ลักษณะอาการแสดง
ระยะฟกตัวของโรค
๑๐ วัน
มีอาการไขนามาก
ํ อน ตอมามีเยื่อบุหนัง
ตาอักเสบ มีอาการคลายเปนหวัด หลอด
ลมอั ก เสบและมี จุ ด สี แ ดงที่ เ ยื่ อ บุ แ ก ม
หลังจากมีไขประมาณ ๓-๗ วัน จะมีผื่น
ปรากฏที่บริเวณหนา
ตอมาผื่นจะ
ปรากฏทั้งตัว แลวอยูน าน ๔-๖ วัน จะ
หลุดออกไป
เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส อาเจียนและอึดอัด
๖๐-๙๐ วัน
ในทอง ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมีหรือ
ไมมีไข

การติดตอ
ระยะติดตอของโรค
!! ติดตอจากการหายใจเอาเชื้อโรค ตั้งแตผูปวยมีอาการไข
ในละอองนํามู
้ ก นําลาย
้
หรือ จนถึง ๔ วันหลังจากมี
เสมหะของผูปวย
ผืน่ เกิดขึ้น
!! สั ม ผั ส กั บ ของใช ที่ เ ปรอะเป  อ น
เสมหะ นํามู
้ ก และนําลายของผู
้

ปวยและเชือ้ จากปสสาวะผูป ว ย

การปองกันและควบคุมโรค
๑. ไมควรใหเด็กหรือผูที่ไมเคยเปน
โรคหัดและไมเคยรับวัคซีนปองกัน
เขาใกลผปู ว ย ไมควรใชของรวมกับผู
ปวย
๒. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ติดตอโดยการใหโลหิต ผลิตผลของ
โลหิตที่มีเชื้อ หรือใชเข็ม หลอดฉีดยา
หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ ที่มีเชื้อโรคเปรอะ
เปอนไปฉีดใหแกผูอื่น

๑. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒. ไมควรใชของสวนตัวรวมกับผู
อืน่
๓. บุคคลทั่วไปเมื่อใหแพทยตรวจ
แลวพบวายังไมมภี มู ขิ องโรคนี้ ควร
รับวัคซีนปองกัน
๑. หลีกเลีย่ งการกินอาหารดิบ หรือ
สุกๆ ดิบๆ
๒. ปฏิบัติตนใหมีสุขอนามัยสวน
บุคคลที่ดี
ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หลายสัปดาหกอ นเกิด
อาการและยังคงติดตอ
ไดตลอดเวลาทีม่ ี
อาการของโรค หรือ
อาจเรื่อยไปจนเปน
พาหะของโรค

ตับอักเสบ ชนิดเอ
(Hepatitis A)

มีไขสงู ปวดศีรษะ แนนทอง คลืน่ ไส
ทองรวง ดีซานหรือตัวและตาเหลือง

๒๘-๓๐ วัน

โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มนํ้า ๒ สัปดาห กอนและ
ทีม่ เี ชื้อชนิดนี้ปนเปอน
ห ลั ง แ ส ด ง อ า ก า ร ดี
ซาน

โรคคางทูม (Mumps)

มีไข บวม และปวดบริเวณตอมนําลาย
้
เปนตอมนําลายใต
้
ลน้ิ ตอมนําลายใต
้
โหนกแกม ขางใดขางหนึ่งหรือทั้ง ๒
ขาง

๑๔-๑๘ วัน

!! ติดตอทางตรงโดยการสัมผัสใกล
ชิดกับผูปวย โดยการไอ จาม นํา้
ลาย เสมหะ
!! ติดตอทางออม
โดยใชเสือ้ ผา
ของใชที่เปรอะเปอนนํ้ าลายของ
ผูปวย

๔๘ ชัว่ โมง กอนเริม่ มี
ตอมนําลายบวม
้
และ
ติดตอไปถึง ๙ วันหลัง
เริ่มบวม

โรคติดเชื้อ
ไขสกุ ใส (Chickenpox)

ไขหัดเยอรมัน (Rubella)

ไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal
Infection)

ลักษณะอาการแสดง
มีไขตาๆ
ํ่ ไมสบายตามรางกายเล็กนอย
ภายใน ๒-๓ ชัว่ โมง จะมีตุมแดงนูนเล็ก
นอยปรากฏที่ผิวหนังและกลายเปนตุม
ใส ภายใน ๓-๔ วัน แลวจะตกสะเก็ด
ตุม จะปรากฏตามรางกายในรมผามาก
กวาสวนอืน่ ๆ และอาจพบไดที่หนัง
ศีรษะ ซอกรักแร เยื่อบุปาก ในคอ และ
เยื่อบุหนังตา
มีไขตํ่าๆ อยูป ระมาณ ๑-๕ วัน ปวด
ศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัวคลายเปนหวัด
อยางออน เยื่อบุหนังตาอักเสบ ตอนํา้
เหลืองบริเวณศีรษะ หลังใบหู หรือ
บริเวณทายทอยโต และกดเจ็บ มีผื่นขึ้น
ตามรางกายคลายผด คลายไขหวัด

ระยะฟกตัวของโรค
๑๓-๑๗ วัน

การติดตอ
!! ติดตอทางตรงจากละอองนํามู
้ ก
นําลาย
้ เสมหะ หรือนํ้าเลือด นํา้
หนองจากแผล เม็ดพองที่เกิด
ตามตัวของผูปวยโดยตรง
!! ติดตอทางออมโดยการรับเชือ้ ที่
กระจายอยูใ นอากาศ หรือโดย
การใชสง่ิ ของรวมกับผูป ว ย

ระยะติดตอของโรค
การปองกันและควบคุมโรค
๕ วันกอนมีตมุ ขึน้ และ ๑. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคตาม
ไมเกิน ๖ วันหลังตุม ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
กลุม แรกขึน้
๒. แยกกักเด็กปวยไวทบ่ี า น

๒-๓ สัปดาห

๑ สัปดาหกอ นมีอาการ
และหลังจากมีผื่นขึ้น
แลว ๔-๕ วัน

มีอาการอยางรวดเร็ว อาจมีไข ปวด
ศีรษะอยางรุนแรง คลืน่ ไส อาเจียน
ชักกระตุกหลังแอน อาจพบมีผื่นหรือ
จํ้าตามลําตัว และจะมีอาการไมรสู กึ ตัว
จนถึงหมดสติได

๓-๔ วัน

!! ติดตอทางตรงโดยการสัมผัส
ใกลชดิ กับผูป ว ย เชื้อหัดที่อยูใน
นํามู
้ กนําลายของผู
้
ป ว ยสามารถ
แพรกระจายใหผอู น่ื ไดดว ยการ
ไอและจามหรือหายใจรดกัน
!! ติดตอทางออมโดยการรับเชือ้ ที่
กระจายอยูใ นอากาศหรือโดย
การใชสง่ิ ของรวมกับผูป ว ย
!! ติดตอโดยการสัมผัสใกลชดิ กับผู
ปวยหรือการไอจามรดกัน
!! หากมีการติดตอทางออมอาจเกิด
จากการหายใจเอาเชือ้ เขาสูร า ง
กายหรือติดตอจากการใชภาชนะ
ในการดืม่ และบริโภครวมกับผู
ปวยที่เปนพาหะของโรค

๑. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคตาม
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒. แยกกักเด็กปวยไวทบ่ี า น
๓. หญิงมีครรภตองไมคลุกคลีกับเด็ก
ปวย
๔. หญิงมีครรภที่เปนหัดเยอรมัน (ใน
ชวง ๓ เดือนแรก) ควรรีบไปพบแพทย

ตลอดเวลาที่มีเชื้อในตัว ๑. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควร
ผูปวย
ฉีดวัคซีนปองกันตามทีก่ ระทรวงสาธารณ
สุขกําหนด
๒. รายงานใหเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ทราบทันทีเมื่อพบการระบาดของโรคนี้
๓. ใหมีการจัดเฝาระวังสังเกตโรคนี้เพื่อ
ทําการปรับปรุงสุขาภิบาลสิง่ แวดลอมทัว่
ไปใหดีขึ้น

โรคติดเชื้อ
ไขกาฬหลังแอน
(Meningitis)

ลักษณะอาการแสดง

สาไข (Roseola infantum) อาการคลายออกหัด ผูป ว ยมีไขสงู ตลอด
เวลา ซึมและเบื่ออาหาร ไมมอี าการเปน
หวัดหรือผิดปกติอื่นๆ มีไขสงู ๓-๔ วัน
ก็จะลดลง จากนัน้ ไมกช่ี ว่ั โมงจะเกิดผืน่
แดงตามตัว คลายผื่นออกหัดประมาณ
๑-๓ วัน ผื่นจะหายไปและเด็กจะแข็ง
แรงเปนปกติ
โรคหิด (Scabies)
คันตามงามมือ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
จะมีอาการคันมาก มีตมุ สีนาตาล
้ํ
ปน
ขาวเกิดขึน้ เปนตุมเล็กๆ ตอไป อาจ
กลายเปนตุมโต เนือ่ งจากการอักเสบ
เพราะการติดเชือ้
ไขเลือดออก (Dengue
มีไขสงู ออนเพลีย เบื่ออาหาร ซึม มี
hemorrhagic fever)
ผืน่ จุดแดงคลายยุงกัดบริเวณผิวหนัง
แขน ขา ลําตัว อาจมีอาเจียนเปนโลหิต
เกา หรือถายอุจจาระสีดาํ หรืออาจมี
อาการถึงช็อค และถึงแกชวี ติ ได
ตุม พุพอง (Impetigo)
มีพุพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังสวนหนึ่งสวน
ใดของรางกาย โดยมากเปนตามบริเวณ
หนา มือ หรือสวนอืน่ ๆ นอกรมผา
พุพองเหลานีจ้ ะแตกหรือลามติดกันไป

ระยะฟกตัวของโรค

การติดตอ

๗-๑๗ วัน

การไอ จาม หรือหายใจรดกัน

๒๔ ชัว่ โมง

ติดตอโดยตรงจากการสัมผัสผูท เ่ี ปน
โรคหรืออาจติดตอจากการใชสง่ิ ของ
รวมกัน

๕-๑๐ วัน หรือ ๑๕
วัน

๔-๑๐ วัน

ระยะติดตอของโรค

-

ผูท ี่เปนโรคหิดสามารถ
แพรเชื้อใหผูอื่นได
ตลอดเวลาจนกวาตัวไร
คันและไขจะถูกทําลาย
ไปจนหมด
ในระยะ ๒-๓ วัน แรก
ที่ เ ริ่ ม มี อ าการไข ข อง
โรค

การปองกันและควบคุมโรค
๑. ใหมกี ารสังเกตผูส มั ผัสโรคและผูป ว ย
เมือ่ พบใหรีบนําไปรักษาเพื่อปองกันการ
ระบาด
๒. แยกกักเด็กทีส่ งสัยวาปวย
หลีกเลีย่ งการใกลชดิ กับผูป ว ย โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กควรใหความระมัดระวังเปน
พิเศษ

๑. รักษาความสะอาด ไมปลอยใหรา ง
กายสกปรก รักษาสุขอนามัยทีด่ ี เชน อาบ
นํา้ ใสเสือ้ ผาทีส่ ะอาด
๒. ไมสมั ผัสใกลชดิ กับผูป ว ย และไมใช
สิง่ ของรวมกัน
ยุงลายเปนพาหะนําโรค
๑. ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง
ขอปฏิบตั กิ ารควบคุมยุง
๒. เมื่อพบการระบาดของไขเลือดออก
จะตองรีบรายงานเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ทองถิ่นทราบโดยเร็ว
!! การติดตอทางตรงจากผูปวยดวย ตราบเทาที่ยังมีแผลและ ๑. ดูแลความสะอาดและความเรียบรอย
นําหนองไหล
้
หรือมี ในการรักษาผิวหนังเด็กออน โดยชําระ
การสัมผัสบาดแผล
รางกายเด็กทุกวัน รักษาเสือ้ ผา เบาะ ผา
พาหะนําโรคอยู
!! การติดตอทางออมจากการ
ออมใหสะอาด
สัมผัสเสือ้ ผา เบาะที่เปรอะเปอน
เชือ้ โรค

โรคติดเชื้อ
ตุม พุพอง (Impetigo)

ลักษณะอาการแสดง
เปนขนาดใหญ แลวในทีส่ ดุ เม็ดพุพอง
แตก ตกสะเก็ด และมีเม็ดใหญขึ้นมาอีก
เมือ่ เปนนานๆ จะรูส กึ ออนเพลีย

ระยะฟกตัวของโรค

โรคไกอารไดเอซิส
(Giardiasis)

ทองเดินเรื้อรัง และถายอุจจาระมีไขมัน
ปนหากมีเชือ้ โรคมากๆ จะมีตะคริวที่
ทองและทองอืด มักมีอจุ จาระเหลวซีด
เปนมัน หรือมีกลิ่นเหม็น โลหิตจาง
ออนเพลีย และนําหนั
้ กลด
มีไขสงู เจ็บคอ มีตุมและแผลซึ่งเจ็บมาก
ที่ลิ้น ในลําคอ เพดานปาก กระพุง แกม
เหงือก และริมฝปาก ตุม อาจอยูร วมกัน
เปนกลุม และมีฝา สีเทาปกคลุมอยู มีนาํ้
ลายไหลและลมหายใจมี ก ลิ่ น เหม็ น
ตอมนํ้ าเหลืองบริเวณใกลเคียงโตและ
เจ็บ ไขลดลงใน ๓-๕ วัน และอาการ
ตางๆ จะหายภายใน ๒ สัปดาห
ไขตํ่าๆ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ตอมาอีก
๑-๒ วัน มีอาการเจ็บปากและเบื่ออาหาร
เนื่องจากมีจุดหรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น
เหงือก และกระพุง แกม ตอมาจะเกิดผื่น
แดง (มักไมคนั ) ที่ฝามือ นิว้ มือ (อยูด า น
ขางของนิว้ ) ฝาเทา (สนเทา) และอาจ
พบทีก่ นดวย ผื่นนี้จะกลายเปนตุมพอง
ใสรอบๆแดง และแตก

ไมแนนอน
อาจ ๑-๔ สัปดาห

เหงือกและปากอักเสบ
(Herpetic
gingivostomatitis)

โรคมือ เทา ปาก (Hand,
foot and mouth disease)

๓-๖ วัน

การติดตอ

ระยะติดตอของโรค

การปองกันและควบคุมโรค
๒. หามไมใหบิดา มารดา พยาบาลหรือผู
มาเยี่ยมซึ่งเปนโรคหวัด สิว และมือ
สกปรกอุม หรือถูกตองตัวทารก
๓. ควรแยกทารกที่เปนโรคใหอยูตาง
หาก
อาจเกิดจากการดื่มนํ้ าที่มีอุจจาระที่มี ตลอดเวลาทีเ่ ชือ้ โรคอยู ๑. ทําการกําจัดอุจจาระใหถูกตองตาม
เชือ้ ปะปนหรือติดตอโดยเชื้อโรค cyst ในลําไส และออกมากับ หลักสุขาภิบาล
๒. ดื่มนําที
้ ส่ ะอาด
ติ ด มื อ แล ว เข า สู  ป ากหรื อ ปะปนกั บ อุจจาระ
๓. สํารวจหาผูป ว ย โดยการตรวจ
อาหาร หรือเปรอะเปอนของใช
อุจจาระ
ไมควรใกลชิดหรือคลุกคลีกับผูปวย
เพราะอาจติดเชื้อ

ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง หรือสิง่
ของที่ปนเปอนดวยนํ้ามูก นําลาย
้
อุจจาระ หรือนํ้าในตุมพองหรือแผล
ของผูป ว ยซึง่ มีเชือ้ นีอ้ ยู

การแพร ติ ด ต อ เกิ ด ได
ค อ นข า งง า ยในช ว ง
สั ป ดาห แ รกของการ
ปวย

๑. รักษาความสะอาดทัว่ ๆ ไปและการ
รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล
๒. แยกกักเด็กปวยทุกคนไวทบ่ี า นผูด แู ล
เด็กตองหมั่นลางมือบอยๆ โดยเฉพาะ
หลังการกําจัดอุจจาระเด็ก กอนและหลัง
การเปลีย่ นผาออมและกอนเตรียมอาหาร

โรคติดเชื้อ

ลักษณะอาการแสดง
ออกเปนแผลหลุมตื้นๆ

โรคอุจจาระรวง
(Diarrhea)

ถายอุจจาระเหลวเปนนําบ
้ อย ๆ ครั้ง
กวาปกติ (วันละ ๓ ครั้งขึ้นไป) อาจมี
ตะคริวที่หนาทอง หายใจหอบ ออน
เพลีย มีเสียงแหบ ตาโหล ผิวหนัง
เหี่ยวยน อาจมีไขรว มดวย

ไขหวัด (Common Cold)

มีไขเปนพักๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว ออน
เพลีย ปวดหนักศีรษะเล็กนอย เปนหวัด
คัดจมูก นํามู
้ กใส จาม คอแหง หรือเจ็บ
คอเล็กนอย ไอแหงๆ หรือไอมีเสมหะ
เล็กนอย เสมหะมีสขี าว บางครัง้ มีอาการ
รูส กึ เจ็บแถวลิน้ ปเ วลาไอ และอาจ
อาเจียนเวลาไอ

ระยะฟกตัวของโรค

การติดตอ

ระยะติดตอของโรค

การปองกันและควบคุมโรค
๑. ทําความสะอาดพืน้ เครื่องใช เชน
หัวนมยาง ขวดนม ของเลนเด็ก และ
เสือ้ ผาที่อาจปนเปอนเชื้อดวยนํ้ายา ฆา
เชือ้
๒. ใหสขุ ศึกษาประชาสัมพันธและแนะ
นําพอแม ผูปกครองเด็กทั่วไป ไมใหนาํ
เด็กไปในสถานทีแ่ ออัด โดยเฉพาะที่ที่มี
เด็กอยูร วมกันมากๆ
๖ ชัว้ โมง ถึง ๓-๔ วัน โดยการรั บ เชื้ อ ที่ ป ะปนออกมากั บ ตลอดเวลาที่มีเชื้ออยูใน ๑. รับประทานอาหารที่สุกใหมๆ ไมมี
อุจจาระของผูป ว ย หรือโดยการรับ รางกาย
แมลงวันตอม ดื่มนําต
้ มสุกหรือนําสะอาด
้
ประทานอาหารและดืม่ นําที
้ ม่ เี ชือ้ โรค
๒. ในเด็กทารกที่ดื่มนมจากขวด ควรตม
ขวดนมทุกครั้งที่มีการเตรียมนมในเด็ก
๓. ลางมือกอนรับประทานอาหารหรือ
ประกอบอาหาร
๑-๓ วัน
โรคนีส้ ามารถติดตอกันไดงา ยทาง
๑.ไมเขาใกล หรือนอนรวมกับผูปวย
การหายใจ หรือติดตอโดยการสัมผัส
๒. ระวังรักษารางกายใหอบอุน อยูเ สมอ
โดยเฉพาะในเวลาทีม่ อี ากาศเปลีย่ นแปลง
๓. ไมควรอาบนําหรื
้ อสระผมดวยนํ้าที่
เย็นเกินไป โดยเฉพาะในเวลาทีม่ อี ากาศ
เย็น
๔. ควรหมัน่ ลางมือใหสะอาดบอยๆ (ทั้ง
ผูป วยและคนที่อยูใกลเคียง) และอยาใช
นิว้ มือขยี้ตาหรือแคะไชจมูก
๕. อยาใชผา เช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวนํ้า
เครือ่ งใช โทรศัพท ของเลน ฯ รวมกับผูที่
เปนไขหวัด

โรคติดเชื้อ
วัณโรค (Tuberculosis)

ลักษณะอาการแสดง
ไอ ออนเพลีย มีไขตาๆ
ํ่ รางกายจะผอม
ลง เสียงแหบ เจ็บหนาอก และไอเปน
เลือด

ระยะฟกตัวของโรค
ไมแนนอนอาจ
๖-๑๒ เดือน

หูชน้ั กลางอักเสบ (Otitis
media)

หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute
otitis) จะมีอาการเกิดขึน้ ฉับพลันหลัง
จากเปนไขหวัด เจ็บคอ หรือเปนโรคติด
เชือ้ ทางเดินหายใจอื่นๆ โดยจะมีอาการ
ปวดในรูหู หูอื้อ มีไขสงู หนาวสัน่ บาง
รายอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ ชัก
คลืน่ ไส อาเจียน หรือทองเดิน
หูชน้ั กลางอักเสบเรือ้ รัง (Chronic otitis)
หูนาหนวกไหล
ํ้
เปนๆ หายๆ เรื้อรัง รวม
กับมีอาการหูออ้ื หูตึง หูนําหนวกมั
้
กเกิด
ขึน้ เวลาเปนหวัด เจ็บคอ หรือหลังจาก
เลนนํา้ มีลักษณะเปน

-

การติดตอ
ระยะติดตอของโรค
!! การติดตอทางตรงโดยการสัมผัส ตลอดเวลาที่มีเชื้ออยูใน
ใกลชดิ กับผูป ว ย ทําใหไดรับ รางกาย
ฝอยละอองนํ้ามูก นําลาย
้
เขาสู
ทางเดินหายใจและทางบาดแผล
!! การติ ด ต อ ทางอ อ มโดยการใช
ภาชนะ เสื้อผา เครื่องใชอื่นๆ
ร ว มกั บ ผู  ป  ว ยหรื อ หายใจเอา
อากาศที่มีเชื้อโรคเขาไป

มั ก เกิ ด ร ว มกับการติดเชื้อในบริเวณ
ทางเดินหายใจสวนตน (จมูก คอ)
บางรายอาจเปนภาวะแทรกซอนของ
หัด ไขหวัดใหญ ไอกรน ทําใหเชื้อ
โรคบริ เ วณคอผ า นเข า ไปในหู ชั้ น
กลาง

เป น ผลจากหู ชั้ น กลางอั ก เสบเฉี ย บ
พลัน หรือเนื่องจากไดรับบาดเจ็บจน
แกวหูทะลุ บางครั้งอาจพบรวมกับคน
ทีเ่ ปนทอนซิลอักเสบเรื้อรัง ไซนัส
อักเสบเรือ้ รัง ผนังกั้นจมูกคด

-

การปองกันและควบคุมโรค
๑. กินอาหารที่ดีมีประโยชนและหุงตม
สุกสะอาดแลว
๒. ควรดืม่ นมทีผ่ า นการพาสเจอรไรส
หรือ
สเตอริไรส
๓. หลีกเลีย่ งกับการสัมผัสหรือใกลชดิ ผู
ปวย
๔. กรณีมารดาปวยเปนวัณโรค ควรแยก
ทารกไปเลีย้ งดูตา งหาก
๕. ฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคตาม
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
๖. บุคคลทั่วไปควรเอ็กซเรยปอดปละครั้ง
๗. รายงานใหเจาหนาที่ทราบเมื่อมีการ
ระบาด
๑. อยาดํานําหรื
้ อเลนนํ้าในสระ หรือแม
นําลํ
้ าคลอง
๒. ระมัดระวังอยาใหเปนหวัดบอย ถา
เปนควรรีบกินยารักษา
๓. การปองกันมิใหเปนโรคหูนําหนวก
้
เรือ้ รัง อาจกระทําไดโดยการรักษาหูชน้ั
กลางอักเสบเฉียบพลันอยางถูกตอง อยา
ปลอยปละละเลย
๔. เมื่อพบวาเด็กเปนโรคหูนํ้าหนวกเรือ้
รัง ตองทําการสงตรวจรักษาทีโ่ รง
พยาบาลเสียแตเนิ่นๆ เพื่อปองกันมิให
เกิดอันตรายแกเด็กในรายหลัง เพราะอาจ
เกิดภาวะ

โรคติดเชื้อ
หูชน้ั กลางอักเสบ (Otitis
media)

ลักษณะอาการแสดง
หนองสีเหลือง/เขียว บางรายอาจมี
อาการวิงเวียน คลืน่ ไส อาเจียนรวมดวย
สวนมากจะไมมีไขหรือเจ็บปวดในรูหู
ฝาปดกลองเสียงอักเสบ ผูป ว ยจะมีเสียงแหบอยางรวดเร็ว
มี
เฉียบพลัน (Acute
อาการเจ็บคอ กลืนลําบาก มีนําลายออก
้
Epiglottitis)
มาก ไขสงู หายใจลําบาก และภายใน
๒๔ ชัว่ โมง หลังจากนัน้ อาการจะลุก
ลามมากขึ้นจนเกิดการอุดกั้นทางหายใจ
ขัน้ รุนแรง
หลอดลมอักเสบ
ไอแหงๆ อาจมีเสียงแหบ และเจ็บหนา
(Bronchitis)
อกเพราะไอมาก ๔-๕ วันตอมาจะมี
เสมหะเหนียวสีขาว (ไวรัส) หรือขุนขน
เปนสีเหลืองหรือเขียว (เชื้อแบคทีเรีย)
ในเด็กอาจไอจนอาเจียน บางรายอาจมี
ไขตํ่า หรือมีอาการหอบหืดรวมดวย
ครูป
ผูป ว ยจะมีอาการของหวัดนํามากอน ตอ
(Croup/Laryngotracheobr มาจะมีอาการไอ เสียงแหบหาว หายใจ
onchitis)
เสียงดังครูป ๆ ซึง่ มักจะเปนตอนกลาง
คืน บางรายอาจมีไข ผูป ว ยอาจมีอาการ
ดีขนึ้ ไดเองในตอนเชา แตตกกลางคืน
อาจมีอาการกําเริบไดอกี

ระยะฟกตัวของโรค
-

การติดตอ
ติง่ เนื้อเมือกจมูก

ระยะติดตอของโรค
-

การปองกันและควบคุมโรค
แทรกซอนรุนแรงได

หลีกเลีย่ งสถานทีม่ อี ากาศเสียหรือฝุน
ละอองมาก

๑. ทุกครัง้ ทีพ่ บเด็กมีอาการไอเสียงแหบ
หายใจเสียงดังครูป และหายใจลําบาก
ควรสงโรงพยาบาลดวน เพราะหากชักชา
อาจเปนอันตรายได
๒. ขณะทีพ่ บเด็กมีอาการ ควรวางอางนํา้
ไวขางๆ เพื่อใหเด็กไดรับความชื้นจากไอ
นําที
้ ่ระเหย

โรคติดเชื้อ
ลักษณะอาการแสดง
ระยะฟกตัวของโรค
หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบ นํามู
้ กไหล มีไขตาๆ
ํ่ อาจมีอาการไอรวม
๑-๓ วัน
พลัน (Acute Bronchioltis) ดวย อาการเหลานี้จะนํามากอน
ประมาณ ๒-๓ วัน หลังจากนั้นจะเริ่มมี
อาการหายใจหอบ ไอมาก
ปอดอักเสบ (Pneumonia) มีไขสงู หนาวสัน่ และหายใจหอบใน
ระยะแรกอาจมีอาการไอแหงๆ ไมมี
เสมหะ ตอมาจะไอมีเสลดขุนขนออก
เปนสีเหลือง สีเขียว สีสนิมเหล็ก หรือมี
เลือดปน ในเด็กโตและผูใหญ อาจมี
อาการเจ็บแปลบในหนาอก เวลาหายใจ
เขาหรือเวลาไอแรงๆ บางครั้งอาจปวด
ราวไปที่หัวไหล สีขางหรือทองในเด็ก
เล็ก อาจมีอาการปวดทอง ทองอืด ทอง
เดิน อาเจียน กระสับกระสายหรือชัก

การติดตอ

๑. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม
หรือหายใจรดกัน
๒. โดยการสําลักเอกสารเคมี หรือเศษ
อาหารเขาไปในปอด
๓. แพรกระจายไปตามกระแสเลือด
เชน การฉีดยา ใหนํ้าเกลือ การติดเชือ้
ในอวัยวะสวนอืน่ เปนตน

ระยะติดตอของโรค

การปองกันและควบคุมโรค

๑. ไมเขาใกล หรือนอนรวมกับผูปวย
๒. ระวังรักษารางกายใหอบอุน อยู
เสมอ โดยเฉพาะในเวลาทีม่ อี ากาศ
เปลีย่ นแปลง
๓. ควรหมัน่ ลางมือใหสะอาดบอยๆ
และอยาใชนว้ิ มือ ขยี้ตาหรือแคะไช
จมูก
๔. เมื่อเปนไขหวัด ไขหวัดใหญ หัด
อีสกุ อีใส ฯลฯ ควรดูแลรักษาเสียแต
เนิ่นๆ

ภาคผนวก ข.
ลักษณะอาการความเจ็บปวยที่ตองเฝาระวัง
ลักษณะและอาการความเจ็บปวยของเด็กที่จาเป
ํ นตองนําเด็กออกไปจากสภาวะแวดลอมของสถานรับเลี้ยงดูแลเด็ก
๑. มีลักษณะไขตัวรอน ดังนี้
-! มีอุณหภูมิรางกาย ๓๗.๘ องศาเซลเซียส หรือสูงกวาเมือ่ ตรวจวัดใตแขน
หรือ ๓๘.๓
องศาเซลเซียส เมื่อตรวจวัดในปากหรือ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส เมื่อตรวจวัดทางทวาร
-! สําหรับเด็กอายุ ๔ เดือน หรือออนกวาใหถอื วาอุณหภูมริ า งกาย ๓๘.๓ องศาเซลเซียส เมือ่
ตรวจวัดทางทวาร เปนอุณหภูมใิ นระดับทีม่ อี าการไขตวั รอน
-! การตรวจวัดอุณหภูมิของรางกายทางทวารตองกระทําโดยบุคคลที่ผานการ
อบรมโดย
เฉพาะ
๒. อาการโรคและลักษณะอาการแสดงความเจ็บปวยรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้
(๑) มีไขตวั รอนพรอมแผลในลําคอ ผื่นบนผิวหนัง อาเจียน อุจจาระรวง เจ็บหู หงุดหงิดฉุนเฉียว หรือสับสนงงง
วย

(๒) งวงเหงาเศราซึมผิดปกติ
(๓) ไมรูสึกอยากอาหาร
(๔) กลืนอาหารลําบาก
(๕) เซื่องซึมสับสนมากขึ้น
(๖) ปวดศรีษะ หรือคอแข็ง
(๗) อุจจาระรวงไมสามารถควบคุมได
(๘) อาเจียน ๒ ครัง้ หรือมากกวาในชวง ๒๔ ชัว่ โมง
(๙) คออักเสบพรอมกับมีไขและตอมบวม
(๑๐) ไอรุนแรงควบคุมไมได
(๑๑) หายใจติดขัดและมีเสียงหวีด
(๑๒) มีสิ่งที่ถูกขับออกจากตา ไดแก หนองและเมือกหนาไหลออกจากตา หรือตาแดง
(๑๓) ตาหรือผิวเหลือง
(๑๔) เด็กหงุดหงิดและรองไหบอ ย
(๑๕) เปนลมหรือปวยหรือมีอาการผิดปกติโดยปจจุบนั

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

