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ดงันัน้ สํานกัโรคติดต่อทัว่ไป ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ครูผู้ดแูลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์
พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนบุาลทกุแห่งทกุระดบัในพืน้ท่ี ได้ดําเนินการเฝ้าระวงัและปัองกนัโรคล่วงหน้าอย่างเข้มข้น             
หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก  ให้แจ้ง /รายงานเหตุการณ์  (ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ เด็กเล็กปลอดโรค 
http://27.254.33.52/healthypreschool/home) และเก็บตวัอย่างสง่ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการหากพบว่ามีเด็กป่วย
ด้วยโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน มีจํานวนหลายราย หรือเป็นจํานวนมากในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โรงเรียนอนบุาลหรือใน
ชมุชน รวมทัง้ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดําเนินงานป้องกนัควบคมุโรคมือเท้าปากและโรคติดตอ่อ่ืนๆ ท่ีพบบอ่ยในเด็ก
ตามมาตรการในการดําเนินงาน ของกรมควบคมุโรคอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้มีเด็กป่วยและเสียชีวิตในปี 
2561 และปีตอ่ๆ ไป 
 

มาตรการในการดาํเนินงาน 

 การตรวจคดักรองเดก็เป็นประจําทกุวนัในตอนเช้า 

 แยกเดก็ป่วยออกจากเดก็ปกต ิโดยให้ผู้ปกครองรับกลบับ้าน 

 หลีกเล่ียงไมใ่ห้เดก็ป่วยเลน่คลกุคลีกบัเดก็ปกต ิและเม่ือป่วยควรพกัรักษาอยูท่ี่บ้าน 

ให้เดก็ล้างมือบอ่ยๆ หรือทกุครัง้ท่ีสมัผสัสิง่สกปรก ปนเปือ้นเชือ้โรค ได้แก่ ก่อน 
      รับประทานอาหารหลงัเข้าห้องส้วม ก่อนและหลงัทํากิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

 ทําความสะอาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ของใช้ ของเลน่ ภายในศนูย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจําทกุสปัดาห์  
                  หรือทกุครัง้ท่ีพบมีเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก  

หากพบเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใกล้บ้านทนัที 

จดัประชมุอมรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
 
 
 

 
 
*** ควรดาํเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดอืน *** 

             เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
                     นายแพทย์พรชนก รัตนดลิก ณ ภเูก็ต  (ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                                นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์  (ผู้ตรวจทาน) 
                                                                                                                                                                                                                                        นางปรัสรา กิจจารึก  (ผู้เรียบเรียง) 
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