คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ซงึ่ มีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
จำนวนมากอยู่รวมกั น ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้นควรมี การดูแลเพื่อ
ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ โรคในบริเวณพื้นที่ ต่าง ๆ ของสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย รวมทั้ งให้
คำแนะนำแก่ ผู้ บ ริห าร เจ้ าของสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ครู ห รือ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ ปกครอง เจ้ าหน้ าที่ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) แจ้งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือกลับ จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกั ก กัน ให้ป ฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองเด็กบริเวณทางเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และหากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครอง
พาไปพบแพทย์
3) กรณีที่มีครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง เด็กเล็ก กลับมาจากพื้นที่
เสี่ยงในระยะเวลาไม่ เกิ น 14 วัน เข้ามาในสถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ควรพิจ ารณาปิ ดสถานพัฒ นา
เด็ก ปฐมวัยตามความเหมาะสม เพื่ อ ทำความสะอาดสิ่ ง ของ เครื่อ งใช้ ของเล่น อาคารสถานที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- บริเวณที่ใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ ห้องเรียน สถานที่สำหรับรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องเด็ก
เล่นให้ท ำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่ วไป ทั้ งนี้ ให้ใช้ตาม
คำแนะนำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น รวมทั้ ง ให้ เ ปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง เพื่ อ ระบายอากาศ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- ทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงในสถานพั ฒนาเด็กปฐมวัย เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ลูกบิด
ประตู ราวบันได ห้องน้ำ เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคำแนะนำของ
ผลิตภัณฑ์นั้น สำหรับสิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่นที่สัมผัสกับปากเด็กให้ทำความสะอาดด้วยน้ำผสม
ผงซักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาด นำไปผึ่งแดดให้แห้ง
- กรณีที่มีรถรับ-ส่งเด็ก ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท
ระบายอากาศภายในรถออก และทำความสะอาดในจุด ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อ ย ได้ แ ก่ ราวจั บ
ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่ วางแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และฆ่า
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เชื้อ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้ม ข้น 0.1% (เช่น ผสมน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 5%
ในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 50 ส่วน) หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอลล์ 70%
5) จัดให้มีการดูแลผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่รั บประทานอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและ
พบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติง านผู้สัม ผัส อาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากั นเปื้อน หน้ากากผ้า และถุง มื อ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จามรด
อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและปากคีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทาน
โดยตรง และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ให้เด็กรับประทาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว
ให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือดและนำมาเสิร์ฟใหม่
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม
ที่ก ดชัก โครกหรือ โถปัส สาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูก บิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชั กโครก
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วย
น้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทั นที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรือ อยู่ในช่วงกัก กั น ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส าธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค ต้องมีการป้องกันตนเอง และทำความสะอาดมือ
บ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ หลีก เลี่ยงการใช้มื อสัม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมู ก
โดยไม่จำเป็น
- ผู้ป ฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายาง
กันเปื้อ น รองเท้าพื้นยางหุ้ม แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้
มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่ พั ก ขยะ แล้วล้างมื อให้ส ะอาด ทุ กครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
8) บริเวณที่มีการทำกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกัน ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1-2 เมตร
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2. คำแนะนำสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก
1) หากครู ผู้ดูแลเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดปฏิบัติงาน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ กลั บ จากพื้ น ที่ เสี่ ย งและอยู่ ในช่ว งกั ก กั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ส่งเสริมให้เด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธี
ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังเล่น
กับเพื่อน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
3) หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
4) สอนเด็ก ไม่ ให้ ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกั บ ผู้อื่ น และส่ง เสริม ให้ เด็ก มี ของใช้ส่ วนตัว เช่น แก้ วน้ ำ
แปรงสีฟัน อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
5) ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
6) มีการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็ก เช่น สอนวิธีการล้างมือที่
ถูกต้อง การใส่หน้ากากป้องกัน คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เป็นต้น
7) ดูแ ลเด็ ก ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารทำกิ จ กรรมที่ ต้อ งใกล้ ชิด กั น ควรเว้ น ระยะห่ างระหว่า งบุ ค คล
อย่างน้อย 1-2 เมตร
3. คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือกลับ จากพื้ นที่ เสี่ยงและอยู่ในช่วงกั กกั น ให้ป ฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยง
การใช้มื อ สัม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จ ำเป็น และสร้างสุขนิสัยให้ บุตรหลานอาบน้ ำ
หลังกลับจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลังเล่นกับเพื่อน
3) หมั่นทำความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
4) ไม่พ าบุตรหลานไปในสถานที่ แออัดหรือสถานที่ ที่มี ก ารรวมกันของคนจำนวนมาก จัดเตรียม
อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานกินผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย
ทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
*****************************
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
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