แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค ( รายงานทางระบาดวิทยาในพืนที )
รับรายงานจากสถานพยาบาลอืน ๆ
สสจ. / นายอําเภอ

รายงาน

โรงพยาบาลดอยเต่ า ทําการวินิจฉัย
(กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)
สอบสวนโรค , ส่ง LAB
รายงานผู้บังคับบัญชา
/ จัดส่ งชุดเคลือนทีเร็ว
สอบสวนโรค , ส่ง LAB

สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
SRRT อําเภอ

รพสต. พืนทีเกิดโรค

สอบสวนโรค , รายงาน
อสม. / ผู้นําชุมชน
SRRT

ระดับตําบล / หมู่บ้าน

อปท.

ส่ วนราชการทีเกียวข้ อง
เช่ น หน่ วยควบคุมโรคนําโดยแมลง

สายสนับสนุน

พืนที
ควบคุมโรค

สายบังคับบัญชา

การรายงานข้อมูล

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอยเต่ า

แผนผังการดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออก
โรงพยาบาลดอยเต่ า ทําการวินิจฉัย
/ รายงานต่ อผู้บังคับบัญชา
/แจ้ ง (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)

แจ้ ง สสอ. ดอยเต่ า
ประสานพืนที

แจ้ งรายงานผู้ป่วย ให้ รพ.สต. รับทราบ

ระดมทีม อสม. ในหมู่บ้าน

ลงพืนที ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที SRRT คพสอ.ดอยเต่ า

แบ่ ง อสม. ออกเป็ น สอง ทีม
ทีมป้ องกันโรค

ทีมควบคุมโรค

ระดมทีม อสม. แบ่ งสายกันสํารวจลูกนํา
ยุงลาย รอบบ้ านผู้ป่วย

เตรียมความพร้ อมของพืนทีและอุปกรณ์

ลงมือพ่นหมอกควัน

ทีมควบคุมโรค

๑๐๐ เมตร บ้ านผู้ป่วย

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอยเต่ า

ไข้เดงกี/ไข้เลือดออก/ไข้เลือดออกช็อก (Dengue Infection : DF/DHF/DSS)
๑. นิยามในการเฝ้ าระวัง (Case Description for Surveillance)
๑.๑ เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) แบ่งเป็ น ๒ ชนิด ได้ แก่ ไข้ เดงกี และไข้ เลือดออก
ไข้เดงกี
มีไข้ เฉียบพลัน ร่วมกับ อาการอืน ๆ อย่างน้ อย ๒ อาการ ต่อไปนี
 ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 ปวดกระบอกตา
 ปวดกล้ ามเนือ
 ปวดกระดูกหรือขัดต่อ
 มีผนื
 มีอาการเลือดออก
 tourniquet test ให้ ผลบวก
ไข้เลือดออก
มีไข้ เฉียบพลัน และ tourniquet test ให้ ผลบวก (ตรวจพบจุดเลือดออกเท่ากับหรือมากกว่า
๑๐ จุด ต่อตารางนิว ถือว่าให้ ผลบวก) ร่วมกับ อาการอืนๆ อย่างน้ อย ๑ อาการ ต่อไปนี
 ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 ปวดกระบอกตา
 ปวดกล้ ามเนือ
 ปวดกระดูกหรือข้ อต่อ
 มีผนื
 มีอาการเลือดออก
 ตับโตมักกดเจ็บ
 มีการเปลียนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะความดันโลหิตลดตําลง
(shock)
๑.๒ เกณฑ์ทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory Criteria)
 ทัวไป
 Complete Blood Count (CBC)
- มีจาํ นวนเม็ดเลือดขาวตํา (< ๕,๐๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร)
โดยมีสัดส่วน lymphocyte สูง (ในกรณีของไข้ เดงกี)
- มีเกล็ดเลือดตํากว่า ๑๐๐,๐๐๐ เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร (ในกรณีของ

ไข้ เลือดออก)
- มีฮีมาโตคริตเพิมขึนร้ อยละ ๑๐-๒๐ จากเดิม (ในกรณีของไข้ เลือด)
 Chest x-rays (ในกรณีของไข้ เลือดออก)
จะพบ pleural effusion ได้ เสมอโดยส่วนใหญ่จะพบทางด้ านขวา แต่
ในรายทีมีอาการรุนแรงอาจพบได้ ทงั ๒ ข้ าง แต่ข้างขาวจะมีมากกว่าข้ างซ้ าย
เสมอ
 จํ าเพาะ
 ตรวจพบเชือได้ จากเลือดในระยะไข้ โดยวิธี PCR หรือการแยกเชือ หรือ
 ตรวจพบแอนติบอดีจาํ เพาะต่อเชือในนําเหลืองคู่ (paired sera) ด้ วยวิธี
Hemagglutination Inhibition (HI)  ๔ เท่า หรือ ถ้ านําเหลืองเดียว
ต้ องพบภูมิค้ ุมกัน > ๑:๑,๒๘๐ หรือ
 ตรวจพบภูมิค้ ุมกันชนิด IgM  ๔๐ ยูนิต หรือการเพิมขึนของ IgG อย่างมี
นัยสําคัญโดยวิธี Enzyme Immuno Assay (EIA)
๒. ประเภทผูป้ ่ วย (Case Classification)
๒.๑ ไข้เดงกี
 ผูป้ ่ วยทีสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
 ผูป้ ่ วยทีเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และมีลักษณอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
- มีผลการตรวจเลือดทัวไป
- มีผลการเชือมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอืน ๆ ทีมีผลการตรวจยืนยัน
ทางห้ องปฏิบัติการจําเพาะ
 ผูป้ ่ วยทียืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และมีผลตามเกณฑ์ทางห้ องปฏิบัติการจําเพาะ
๒.๒ ไข้เลือดออก
 ผูป้ ่ วยทีสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
 ผูป้ ่ วยทีเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงทัวไป
- มีผลการตรวจเลือดทัวไป
- มีผลการเชือมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอืน ๆ ทีมีผลการตรวจยืนยัน
ทาง
ห้ องปฏิบัติ การจําเพาะ

 ผูป้ ่ วยทียืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ทมีี อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และมีผลตามเกณฑ์ทางห้ องปฏิบัติการจําเพาะ
๒.๓ ไข้เลือดออกช็อก
หมายถึง ผู้ป่วยไข้ เลือดออกทีมีภาวะความดันโลหิตลดตําลง (shock)
๓. การรายงานผูป้ ่ วยตามระบบเฝ้ าระวังโรค รง.๕๐๖ (Reporting Criteria)
ให้ รายงานตังแต่ผ้ ูป่วยทีสงสัย (Suspected case)
๔. การสอบสวนโรค (Epidemiological Investigation)
๔.๑ สอบสวนเฉพาะราย (Case Investigation) ควรสอบสวนโรคทันทีเมือมีรายงานผู้ป่วย
แม้ เพียง ๑ ราย โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ป่วยรายแรก ๆ ในพืนที ควรสอบสวนเพือให้ เห็น
สภาพของแหล่งเพาะพันธุ์และทีอาศัยของยุงลายพาหะนําโรคในพืนทีนัน ตลอดจน
การแพร่กระจายของโรคในชุมชน เพือจะได้ ควบคุมป้ องกันโรคไข้ เลือดออกได้
ทันท่วงทีก่อนทีโรคจะแพร่ระบาดอย่างกว้ างขวาง
๔.๒ สอบสวนการระบาด (Outbreak Investigation) สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายทุกรายใน
การระบาดครังนี เพือการดําเนินการควบคุมป้ องกันโรค
๑. เขียนรายงาน ๕๐๖
๒. สอบสวนโรคเฉพาะรายตามแบบสอบสวนโรค
๓. โทรแจ้ ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๔. เตรียมอุปกรณ์ในการลงพืนที สอบสวนและควบคุมโรค
๔.๑ แบบสอบสวนโรคเฉพาะราย
๔.๒ ไฟฉาย
๔.๓ ทรายอะเบท
๔.๔ แผ่นพับสุขศึกษา
๔.๕ แบบสํารวจลูกนําในชุมชน
๔.๖ ปลาหางนกยูง (ถ้ ามี)
๕. ให้ สุขศึกษาในชุมชนในการสํารวจภาชนะต่าง ๆ ทีมีนําขัง พร้ อมทังทําลายภาชนะ
ดังกล่าว ส่วนภาชนะทีไม่สามารถเปลียนถ่ายนําได้ ให้ ใส่ทรายอะเบทเพือควบคุม
กําจัดลูกนํายุงลาย
๖. โทรประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้ องถินขอความร่วมมือในการพ่นยากําจัด
ยุงในชุมชนทีเกิดโรค รัศมี ๒๐๐ เมตร

แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค
( Food Poisoning )
รับรายงานจากสถานพยาบาลอืน ๆ
สสจ. / นายอําเภอ

จัดเตรียมความพร้ อมในการรับ
ตัวผู้ป่วยจากพืนที

รายงาน

โรงพยาบาลดอยเต่ า ทําการวินิจฉัย
(กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)
สอบสวนโรค , ส่ง LAB
รายงานผู้บังคับบัญชา
/ จัดส่ งชุดเคลือนทีเร็ว
รพสต. พืนทีเกิดโรค

สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
SRRT อําเภอ
สอบสวนโรค , ส่ง LAB

สอบสวนโรค , รายงาน

ประสานพืนทีเก็บสิงส่ งตรวจ
SRRT

ระดับตําบล / หมู่บ้าน

อปท.
อสม. / ผู้นําชุมชน

ส่ วนราชการทีเกียวข้ อง
ให้ การสนับสนุนในการควบคุมโรค

พืนที
ควบคุมโรค

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอยเต่ า

อาหารเป็ นพิษ
อาการ
ระยะฟักตัว
การติดต่อ
วิธีการวินิจฉัย
การรักษา

อาเจียน ปวดท้ อง ท้ องเสีย ไข้ เวียนศีรษะ
ขึนอยู่กับเชือ เฉลียประมาณ ๑-๗๒ ชัวโมง
การกินอาหารหรือดืมนําทีปนเปื อนเชือ
ตรวจอุจจาระหาเชือ และ เก็บอาหารตรวจ
ตามอาการ

เป้าหมาย

ไม่มีผ้ ูป่วยด้ วยโรคอาหารเป็ นพิษในพืนที

ดําเนินการดังขันตอนต่อไปนี
๑. รายงาน ๕๐๖
๒. สอบสวนโรคตามแบบสอบสวนโรค ซักประวัติผ้ ูป่วย และผู้สัมผัสใกล้ ชิด ๔ ประเด็น
๒.๑ ตัวผู้ป่วยเอง
๒.๒ อาหารทีสงสัย ย้ อนหลัง ๕ วันทุกมือ
๒.๓ แหล่งอาหารทีสงสัย
๒.๔ ผู้ร่วมรับประทานอาหาร
๓. โทรแจ้ งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที
เกียวข้ อง
๔. ลงพืนทีเพือควบคุมป้ องกันโรค ให้ ความรู้ทวไป
ั
วิธีการควบคุมโรค
ก. มาตรการป้ องกัน : ให้ ความรู้แก่ผ้ ูประกอบอาหาร ให้ ระมัดระวังเรืองการประกอบอาหารทีต้ อง
เตรียมจํานวนมากๆ โดยเฉพาะอาหารพวกเนือสัตว์ ควรเสริฟ
ทันทีขณะอาหารกําลังร้ อน ถ้ าต้ องเก็บไว้ ควรเก็บในตู้เย็นทีมีความเย็นเพียงพอจนกว่าจะนํามาเส
ริฟ โดยทําให้
ร้ อนเสียก่อน อาหารจําพวกเนือ เป็ ด ไก่ ไม่ควรปรุงกึงสุกกึงดิบในวันแรกแล้ วนํามาอุ่นให้ ร้อนใน
วันถัดไป
ยกเว้ นว่าสามารถเก็บไว้ ได้ ทอุี ณหภูมิความเย็นทีเหมาะสม
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัสและสิงแวดล้ อม, มาตรการเมือเกิดการระบาดและสัญญาณ ภัยที
ควรระวัง : เช่นเดียวกับโรคอาหารเป็ นพิษจากเชือ Staphylococcus

โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง
โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะทีมีการถ่ายอุจจาระเหลวจํานวน ๓ ครังต่อวัน หรือ
มากกว่า หรือถ่ายมีมูกหรือเลือดปนอย่างน้ อย ๑ ครัง หรือถ่ายเป็ นนําจํานวนมากกว่า ๑ ครังขันไป
ใน ๑ วัน
สาเหตุและการแพร่ระบาด
โรคอุจจาระร่วงอาจเกิดจากเชือโรคหลายชนิด ทังเชือไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว
หนอนพยาธิ หรือสารเคมีรวมทังสารพิษทีปนเปื อนในอาหารและนํา อาการอุจจาระร่วงเกิดได้ กับ
ทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็กเล็กโดยเฉพาะตํากว่า ๕ ปี เนืองจากยังไม่มีภูมิต้นทานต่อเชือโรค
มากพอ
กลุ่มโรคอุจจาระร่วง ตามบัตรรายงานโรค(รง.๕๐๖) ประกอบด้วย
๑. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
๒. โรคบิด (Bacillary dysentery , Amoebic dysentery และ Unspecified)
๓. อาหารเป็ นพิษ (Food poisoning)
๔. ไข้ เอนเทอริค (Typhoid, Paratyphoid และ Enteric ทีไม่ระบุชนิด)
๕. โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง (Severe diarrhea) เกิดจากเชือ Vibrio cholerae ๐๑,๐๑๓๙
เป้าหมาย

๑. ไม่มีผ้ ูป่วยด้ วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในพืนที
๒. อัตราป่ วยโรคด้ วยอุจจาระร่วงอย่างแรง ไม่เกิน ๓ ต่อประชากรแสนคน

ดําเนินการดังขันตอนต่อไปนี
๑. รายงาน ๕๐๖
๒. สอบสวนโรคเฉพาะรายตามแบบสอบสวนโรค ซักประวัติผ้ ูป่วย และผู้สัมผัสใกล้ ชิด ๔
ประเด็น
๒.๑ ตัวผู้ป่วยเอง
๒.๒ อาหารทีสงสัย ย้ อนหลัง ๕ วันทุกมือ
๒.๓ แหล่งอาหารทีสงสัย
๒.๔ ผู้ร่วมรับประทานอาหาร
๓. โทรแจ้ งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
๔. เตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการควบคุมโรคดังนี
๔.๑ สําลี,แอลกอฮอล์,ซองยา

๔.๒ ยา Doxycyclien สําหรับผู้ป่วยมีอาการ ๔ เม็ดทันที, ผู้สัมผัส ๓ เม็ดทันที หรือ
Doxycyclien(๑๐๐mg) ๒x๒ / ๓ วันและต่อด้ วย norflox(๒๐๐ mg) ๒x๒ / ๓ วันหรือ
Tetracyclien (๒๕๐ mg) ในผู้ใหญ่ ๑X๔ ให้ ๓ วัน, ในเด็ก ๑๒.๕ mg/kg หรือ
Norflox ๒๐๐ mg ๒x๒ ให้ ๓ วัน
๔.๓ ไฟฉาย
๔.๔ Cary Blair รับได้ จากห้ อง Lab เบอร์ ๑๒
๔.๕ นํายาเก็บนําส่งตรวจ โดยใส่อตั ราส่วนครึงต่อครึง
๔.๖ ผงนําตาลเกลือแร่(ORS)
๔.๗ อุปกรณ์ให้ สุขศึกษา,แผ่นพับ
๔.๘ ผงปูนคลอรีน ส่วนผสมสําหรับฆ่าเชือโรคของภาชนะ ๑ ช้ อนชา ต่อ นํา ๑ ปิ ป
๔.๙ ไลโซน ขนาดทีใช้ ฆ่าเชือโรค ต้ องเจือจางประมาณ ๑-๒ เปอร์เซ็นต์
๔.๑๐ แบบสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง
๕. ทีมสอบสวนโรคลงพืนที
๕.๑ สอบสวนโรคเฉพาะรายโดยละเอียด
๕.๒ ทํา Rectal Swab ในผู้สัมผัสใกล้ ชิดร่วมบ้ าน ถ้ าได้ ผล Negative ทํา ๕ วัน ถ้ าได้ ผล
Possitive ให้ ทาํ ทุกวันจนกว่าจะไม่พบเชือ(ระยะฟักตัว ๕ วัน) รวมถึงผู้ปรุงใน
ร้ านอาหารทีผู้ป่วยไปซือและสงสัยว่าเป็ นแหล่งโรค
๕.๓ ทําลายเชือในสิงแวดล้ อม ห้ องนํา
๕.๔ ให้ สุขศึกษาและให้ ยาในผู้สัมผัสรายทีมีอาการ
๕.๕ เฝ้ าระวังโรคต่อเป็ นเวลา ๒ เท่าของระยะฟักตัว(๑๐ วัน)
๖. นําส่งสิงส่งตรวจโรงพยาบาลนครพิงค์ ไป Register ห้ องบัตรแล้ วไป Request Lab -Stool
culture/Fluid แล้ วไปอาคารสํานักงาน ๕ ห้ องเบอร์ ๑๒ พร้ อมเอกสารดังนี
- ใบ Lab (ใบ Request)
- ใบนําส่งวัสดุส่งตรวจเพือวินิจฉัยโรค ส่งตรวจ (เจ้ าหน้ าทีห้ องเบอร์ ๑๒ จะได้ บันทึก
ผล ให้ ผ้ ูส่งทราบผลการตรวจ)
๗. ผลตรวจเจ้ าหน้ าทีห้ องชันสูตร มารับได้ ทห้ี องชันสูตร
๘. เจ้ าหน้ าทีสถานีอนามัยมารับผลการตรวจกลับ
วิธีการทํา Rectal Swab มีดงั นี
๑. แจ้ งและอธิบายให้ ผ้ ูป่วยหรือผู้สัมผัสทราบ
๒. จัดท่าให้ นอนตะแคงซ้ าย งอเข่า(ขาล่างเหยียด ขาบนงอ)
๓. สอดไม้ Swab ปราศจากเชือจุ่มลงใน Cary Blair เป็ นการทําให้ สาํ ลีติดนํายาและอ่อน
ตัวให้ สะดวกเวลาสอดเข้ าไปในทวารหนัก

๔. สอดไม้ Swab ให้ ลึกเข้ าไปประมาณ ๒ นิว แล้ วหมุนเบา ๆ ให้ Swab ได้ สัมผัสกับ
ผนังของเยือบุทวารหนักให้ มากทีสุด(ควรมีอุจจาระติดอยู่ทไม้
ี Swab หากไม่มีสี
อุจจาระติดอยู่ทไม้
ี Swab ให้ ทาํ ซําใหม่)
๕. จุ่มไม้ Swab ลงใน Cary Blair จนถึงก้ นขวดดึงขึนมานิดหนึงแล้ วหักปลายไม้ ปิ ดฝา
เขียนชือ อายุ HN วันทีเก็บ ติดข้ างขวด

แผนผังการดําเนินงานควบคุมโรค มือ เทา ปาก

แจ้ ง สสอ. ดอยเต่ า
ประสานพืนที

โรงพยาบาลดอยเต่ า ทําการวินิจฉัย
/ รายงานต่ อผู้บังคับบัญชา
/แจ้ ง (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)

โรงพยาบาลให้ คําแนะนําในการดูแล
ผู้ป่วยและแนะนําการปฎิบัติตัวสําหรับ
ผู้ปกครองของเด็กในการป้ องกันการ
ระบาดไปยังบุคคลอืนๆ

แจ้ งรายงานผู้ป่วย ให้ รพ.สต. รับทราบ

รพ.สต.แจ้ งให้ โรงเรียน หรือ
ศู นย์ เด็กทําความสะอาด
ห้ องเรียน/ของเล่น ต่ างๆ

ถ้ ามีผ้ปู ่ วยมากกว่ า รายให้ ทําหนังสือถึงผู้บริหาร
ท้ องถินทีดูแลศูนย์ เด็กทําการปิ ดโรงเรียน สัปดาห์

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอยเต่ า

โรคมือ เท้า ปาก ( สอบสวนเฉพาะผูป้ ่ วยในหรือผูท้ ีเสียชีวิต )
อาการ
ไข้ เจ็บปาก มีผนแดงและพองใสที
ื
ลิน เหงือก กระพุ้งแก้ ม มือ เท้ า
ระยะฟักตัว ๓ – ๖ วัน
การติดต่อ
การกิน หรือสัมผัสนํามูก นําลาย ไอจามรดกัน จากแผลผู้ป่วย
วิธีการวินิจฉัย เพาะเชือจากสารคัดหลังในลําคอ อุจจาระ ตรวจภูมิค้ ุมกัน
การรักษา
รักษาตามอาการ
การดําเนินงานทางระบาดวิทยาเมือพบผูป้ ่ วย
๑. รายงาน ๕๐๖ และสอบสวนโรคทุกรายทันที
๒. โทรแจ้ งและส่งโทรสารไปยัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๐๕๓-๒๑๑๐๔๘
หรือ ๐๕๓-๒๒๕๑๘๕ ต่อ ๑๒๘ ,๑๒๑
๓. ในเขตอําเภอแม่ริมให้ โทรแจ้ งเจ้ าของพืนทีได้ แก่สถานีอนามัยและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม่ริม
๔. เก็บตัวอย่างเหมือน AFP และเก็บนําเหลือง ๒ ครังห่างกัน ๑๔ วันแช่ต้ เู ย็น
๕. ควบคุมการระบาดโดยให้ ผ้ ูป่วยทุกรายหยุดเรียน ทําความสะอาดสิงแวดล้ อม เช่น
ภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ช้ อน แก้ วนํา ให้ บ่อยขึน และควรแยกใช้ กบั ผู้อนในบ้
ื
าน
๖. สระว่ายนําให้ มีปริมาณคลอรีนไม่น้อยกว่า ๐.๒ ppm.
๗. พีเลียงเด็กต้ องล้ างมือให้ สะอาดทุกครังหลังสัมผัส นํามูกนําลาย หรืออุจจาระเด็ก

