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ค�ำนิยาม
เด็กปฐมวัย หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต�่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายความว่า ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
หรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถานสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นรวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กปฐมวัย
ที่มา: พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีประมาณ 53,000 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาล สพฐ.ศธ. (ประมาณ 27,094 แห่ง)
2. โรงเรียนอนุบาล สช.ศธ. (ประมาณ 3,204 แห่ง)
3. โรงเรียนอนุบาล อปท.มท. (ประมาณ 1,701 แห่ง)
4. ศูนย์พัฒนาเด็ก อปท.มท. (ประมาณ 18,943 แห่ง)
5. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1600 แห่ง พม.(กทม. 375 แห่ง + ตจว. 1,225 แห่ง)
6. ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล สธ. (รวม 55 แห่ง)
7. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน สถานรับเลีย้ งเด็กกลางวัน โรงเรียนระดับอนุบาล กทม. (รวม 644 แห่ง)
8. หน่วยงานอื่นๆ เช่น กลาโหม มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล 			 ส�ำนักงานเลขาธิการการศึกษา ร่วมกับ

				 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2562
พิมพ์ที่ 				 บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงทพ) จ�ำกัด

ค�ำน�ำ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO)
ได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency
of International Concern) โดยแนะน�ำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคโควิด-19 ส�ำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้น การสร้าง
ความตระหนักรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ครู/
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก และบุ ค ลากรในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อั น เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและ
พัฒนาประเทศในอนาคต
คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ น้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเอือ้ อ�ำนวย
ให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย องค์ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และแม่ครัว ผู้จ�ำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ท�ำความสะอาด การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณต่างๆ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตลอดจนขั้นตอนการด�ำเนินงาน
คัดกรองและส่งต่อ แบบประเมินตนเองส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบประเมินตนเองส�ำหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กส�ำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์
ในช่วงเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น
คณะผู้จัดท�ำ มุ่งหวังให้ “คู่มือการปฏิบัติส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับนี้ เป็น “เครื่องมือ” ส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน�ำไปใช้ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่และแห่งภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19
Bubble
ค�ำแนะน�ำป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยเมื่อเปิดด�ำเนินการ
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรอื่นๆ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
กิจวัตรประจ�ำวันในการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ส่วนที่ 1 		 เริ่มต้นจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผู้ปกครองจัดเตรียม)
ส่วนที่ 2 		 การคัดกรองบุคคลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่วนที่ 3 		 การคัดกรองเด็ก
ส่วนที่ 4 		 จุดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ส่วนที่ 5 		 การจัดกิจกรรมดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก
ส่วนที่ 6 		 การรับประทานอาหาร
ส่วนที่ 7 		 การนอนกลางวัน
ส่วนที่ 8 การใช้ห้องน�้ำและแปรงฟัน
ส่วนที่ 9 การส่งเด็กกลับบ้านช่วงเย็น
ส่วนที่ 10 การฆ่าเชื้อ และดูแลความสะอาด
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ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19
ความรู้ทั่วไป
โรคโควิด-19 คือ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น
ประเทศจีนที่มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (COVID-19) ความหมาย “CO” มาจาก
ค�ำว่า Corona, “VI” มาจาก Virus, และ “D” มาจาก Disease โดยก่อนหน้านี้เรียกโรคดังกล่าวว่า
“โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019” หรือ “2019-n Co V” ต่อมาองค์การอนามัยโลก ประกาศชื่อ
เป็นทางการส�ำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ว่า “โควิดไนน์ทีน”
(Covid-19) เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรคโควิด -19 จัดอยู่ในตระกูลของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งประกอบด้วย
เชื้อไวรัสโคโรนาหลายชนิดที่ก่อโรคในคนได้ตั้งแต่โรควัดธรรมดา เช่น Coronavirus OC43 HKU1 และ
229E เป็ น ชนิ ด ก่ อ โรคหวั ด (Common Clod) แต่ อ าจก่ อ โรคทางเดิ น หายใจส่ ว นล่ า งรุ น แรงได้ ใ น
กลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ส่วนไวรัส Coronavirus NL 63 เป็นเชื้อที่ก่อโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
(Bronchiolitis) ในเด็ก จนถึงไวรัสที่สามารถก่อโรคทางเดินหายใจรุนแรง เช่น เชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome : MERS-CoV) หรือ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS)
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ประมาณร้อยละ 80 ไม่มีอาการและแสดงอาการใดๆ ส�ำหรับผู้ที่ติดเชื้อ
จะแสดงอาการเริ่มแรก คือ มีไข้ ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อตัว ไอแห้งๆ บางครั้งมีเสมหะถ้าอาการรุนแรง
จะมีไข้สูงขึ้นการหายใจจะมีอาการเหนื่อยหอบ หรือหายใจล�ำบากเนื่องจากปอดอักเสบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19
ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาจากปัญหาจากการติดเชื้อ Covid -19 นี ท�ำให้เกิดผู้ป่วย
จ�ำนวนมากข้อมูลล่าสุดจากองค์กรอนามัยโลก ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น
ประมาณ 5,122,280 คนและจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 330,768 คน ส่วนในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อ
ทั้งสิ้นประมาณ 3,037 คนและจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 57 คนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่กระจาย
คู่มือการปฏิบัติส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1

สามารถผ่านจากคนสู่คนมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วมากท�ำให้หลายประเทศต้องมีมาตรการ
เข้มข้น การกักตัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสหรือสงสัยว่าอาจมีโอกาสติดเชื้อเป็นระยะเวลา 14 วัน การห้ามเดินทางออก
จากพื้นที่ การปิดสถานที่ที่มีคนจ�ำนวนมากมาร่วมกิจกรรม เช่นสวนสาธารณะ ห้างสรรพสิน ร้านค้า ร้าน
อาหาร บริษทั ห้างร้าน และพ่อค้าแม่คา้ จ�ำนวนมากไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้สง่ ผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้นๆ และต่อเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสัง่ ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปฐมวัย ท�ำให้ผปู้ กครอง
ไม่มีที่ปลอดภัยส�ำหรับการฝากเลี้ยงลูกและไม่สามารถหวังพึ่งปู่ย่า ตายายได้ เพราะครอบครัวคนไทย
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว แยกกันอยู่มานานแล้ว และอยู่กันคนละจังหวัดผู้ปกครองจึงต้องน�ำลูกไป
ท�ำงานด้วย ท�ำให้เด็กต้องสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทั้งจากการเดินทางและในที่ท�ำงานของพ่อแม่
ท�ำให้เสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น และท�ำให้ผู้ปกครองบางครอบครัวต้องลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกท�ำให้ขาดรายได้
และท�ำให้เกิดความเครียดสะสมมากขึ้นในครอบครัว

เส้นทางที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย
แม้วา่ จะมีรายงานข่าวจากบางหน่วยงานของต่างประเทศว่าการติดเชือ้ COVID-19 นี้ อาจติดต่อ
ได้ในลักษณะ Airborne คือไวรัสนี้แพร่กระจายในอากาศ และคนหายใจเข้าสู่ร่างกายได้ก็ตาม แต่ในขณะนี้
องค์กรอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ยังคงยืนยันการได้รับเชื้อ
ดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายนั้น ยังไม่เกิดในเส้นทางที่เป็น Airborne คือ การหายใจไวรัสในอากาศเข้าสู่ร่างกาย
ยกเว้ น กรณี ข องบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้อุปกรณ์ท�ำให้เกิดละอองเท่านั้น และเส้นทางการสัมผัส
มี 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) ของผู้ติดเชื้อ (Direct Droplet
Tran mission) เส้นทางนี้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเราไปอยู่ใกล้ชิด (ในระยะน้อยกว่า 2 เมตร) กับผู้ป่วย
หรือผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 เมื่อคนเหล่านี้ ไอ จาม ก็จะมีฝอยละอองประมาณ 3,000 หยดต่อการไอหรือจาม
1 ครั้ง ท�ำให้เราที่อยู่ใกล้ ได้รับฝอยละอองเข้าสู่ร่างกายทางจมูก เป็นการสัมผัสหรือได้รับโดยตรง ท�ำให้
เกิดการสัมผัสเชื้อขึ้น นอกจากนี้ฝอยละอองดังกล่าว ก็อาจติดกับมือ ผิวหน้า แขน หรือติดกับพื้นโต๊ะ เก้าอี้
ฯลฯ ท�ำให้หากมือเราไปสัมผัสตามที่กล่าว แล้วมาเช็ดหน้า เช็ดตา เช็ดปาก ก็จะมีโอกาสที่ร่างกาย
จะได้รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายได้ เรียกการได้รับเชื้อแบบนี้ว่าได้รับโดยอ้อม
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เส้นทางการสัมผัสเชื้อแบบทางอ้อม (Indirect Transmission) เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับ
ฝอยละอองสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกาะอยู่ตามวัสดุที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะ
สถานที่สาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ เช่น ประตู ลูกบิด โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลิฟท์ พื้น เสื้อผ้า และ
ร่างกาย เช่น การสัมผัสมือ หยอกล้อ สัมผัสตัวซึ่งกันและกัน

สถานการณ์โควิด-19 ในเด็ก
มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีการระบาดทั้งประเทศจีน ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า เด็กติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกอายุ แต่อุบัติการณ์
น้อยกว่าผู้ใหญ่มาก เด็กมักมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อในครอบครัว เด็กที่ป่วยเป็นโรคไวรัส
โควิด-19 จะมีเชื้อในระบบทางเดินหายใจ บทบาทของเด็กในการเป็นผู้แพร่เชื้อยังไม่ชัดเจน แต่การพบ
เชื้ อ โคโรนาไวรั ส ในทางเดิ น หายใจของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก และยั ง สามารถพบเชื้ อ ในอุ จ จาระได้ ท� ำ ให้ เ ด็ ก
มี โ อกาสเป็ น ผู ้ แ พร่ เชื้ อ สู ่ ผู ้ อื่ น ได้ แม้ ร ายงานส่ ว นใหญ่ เ ด็ ก มั ก เป็ น ผู ้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 จากผู ้ อื่ น
มีรายงานว่าผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเด็กมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต ในกรณีที่มี
โรคอื่นอยู่ก่อน หรือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระยะหลังมีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ
(Kawasaki Disease) บางรายมีอาการ shock และเสียชีวิต เกิดขึ้นในเด็กที่มีสุขภาพดีมาก่อน เป็นกลุ่ม
อาการ Hyperinflammatory syndrome ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 รายงานจากอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา อิตาลี จะเป็นได้ว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ความรู้
ในด้านอาการ อาการแสดง ความรุนแรงของโรค ยังไม่เป็นที่รู้กัน ยังคงต้องศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลตลอดเวลา

ที่มา :
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สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานทีท่ มี่ เี ด็กปฐมวัยอยูร่ วมกันจ�ำนวนมาก มักจะมีความเสีย่ งสูง
หากมี ร ะบบการจั ด การที่ ไ ม่ ดี อาจจะมี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ในกลุ ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย
เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย
ความรุนแรงจะน้อยมาก (มีรายงานในบางประเทศว่าอาจมีสัมพันธ์กับการเกิด Kawasaki Like Disease
แต่ในประเทศไทยยังไม่มีรายงาน) แต่เด็กปฐมวัยจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจท�ำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น
ได้รวดเร็ว (Supper Spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัยขึ้น จะมีผลกระทบ
ในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู/ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก จากรายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จ�ำนวน 3,017 ราย เด็กอายุ 0 - 9 ปี
เป็ น ผู ้ ป ่ ว ยยื น ยั น ติ ด เชื้ อ สะสม จ� ำ นวน 60 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.9 เป็ น เด็ ก อายุ 10 - 19 ปี
เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จ�ำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 น้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ (ข้อมูล ณ 12
พฤษภาคม 2563) ไม่ มี ร ายงานผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ก ารเปิ ด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นกลุ่ม
ที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจึงมีความส�ำคัญมาก ในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จึงต้องมั่นในว่า จะควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กปฐมวัยได้

ที่มา : Worldometer 14/6/2020
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Bubble
Bubble เป็นแนวคิดในการดูแลตัวเอง ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้
ถูกพูดถึงมากในประเทศนิวซีแลนด์ การสร้าง Bubble เปรียบเสมือนการสร้างเขตของแต่ละบุคคล
ที่ต้องพยายามรักษาให้เขตของตนเองปลอดเชื้อ เช่น สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
นับเป็นหนึ่ง Bubble ผู้ที่อยู่ใน Bubble ทุกคนต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด
ทั้งเวลาอยู่ในบ้าน และออกนอกบ้าน ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน Bubble เดียวกัน ให้รักษาระยะห่าง
ทางสังคม ไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์ ใกล้ชิดกัน มิฉะนั้น Bubble จะแตกและอาจท�ำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
จาก Bubble หนึ่งไปสู่ Bubble หนึ่งได้
สมาชิกใน Bubble ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเครือญาติกันเท่านั้น Extended Bubble อาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจากจ�ำเป็นต้องขยายให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่จ�ำเป็นต้องมีบทบาทในการด�ำรงชีวิต เช่น ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ทีเ่ ข้ามาดูแลช่วยเหลือสมาชิกในบ้านยกตัวอย่าง ประเทศนิวซีแลนด์มกี ารจัดหาครู/ผูด้ แู ล
เด็กให้สำ� หรับผูป้ กครองทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำงานนอกบ้าน (Essential Workers) มาดูแลบุตรทีบ่ า้ น (home Based
Care) ครู/ผู้ดูแลเด็กคนนั้นถือเป็นหนึ่งใน Bubble ของครอบครัวนั้น ทั้งนี้ Extended Bubble ต้องมีการ
ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดหรือหากเด็กคนใดที่จ�ำเป็นต้องย้าย เช่น เด็กที่พ่อและแม่แยกบ้านกันดูแล จะท�ำให้
เกิด Shared Bubble ก็ต้องมีการจัดให้เด็กมีความปลอดภัยสูงสุด เช่น พยายามเดินทางในระยะที่ไม่ไกลนัก
เดินทางด้วยรถส่วนตัว

Thailand Early Childhood Developmental Bubble Model
(Thai-ECD Bubble Model)
คือแนวคิด ที่ประเทศไทยต้องการท�ำเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ส�ำหรับ
การดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในบริ บ ทของประเทศไทย โดยการสร้ า ง Bubble
ที่เปรียบเสมือนการสร้างขอบเขตของแต่ละบุคคลที่ต้องพยายามให้เขตของตนเองปลอดเชื้อ สมาชิก
ในกลุ่มย่อย (Bubble) (Small Group) ประกอบด้วยครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็กไม่เกิน 5 คน อยู่รวมกัน
เพื่อท�ำกิจกรรมด้วยกันตลอดทั้งวัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างจากกลุ่มย่อย (Bubble) อื่น 1-2 เมตร
ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ค�ำแนะน�ำในการสร้าง Bubble มีดังนี้
1.
		
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
		
		
6.
		

ก�ำหนดครูและเด็ก ในอัตราส่วน 1 : 5 (ควรเป็นสมาชิกเดิมทุกวัน) ทั้งครูและเด็กถือว่า
เป็นสมาชิกชั้นที่ 1 และสมาชิกในครอบครัวของครูพี่เลี้ยงและเด็กในกลุ่ม ถือว่าเป็น
สมาชิกชั้นที่ 2
ท�ำความสะอาดร่างกาย เช่น อาบน�้ำ ล้างมือ ล้างเท้า และเปลี่ยนชุดท�ำงาน ชุดเด็ก
หรือสวมเสื้อคลุมตัวยาวเต็มตัวใหม่ ก่อนเข้ามาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกวัน
ท�ำกิจกรรมทุกอย่างด้วยกันตลอดทั้งวัน โดยเน้นการเว้นระยะห่างจากกลุ่มย่อย (Bubble)
อื่น 1 - 2 เมตร เช่น กิจกรรมการสร้างประสบการณ์ (การเรียนรู้) การรับประทาน0อาหาร
การท�ำความสะอาดร่างกาย การนอน เป็นต้น
ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มทุกคน ต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด
ตลอดเวลา โดยยึ ด หลั ก การเว้ น ระยะห่ า ง การสวมหน้ า กาก การล้ า งมื อ รั ก ษา
ความสะอาด ปราศจากความแออัด
สื่อสารแนวคิด Thailand ECD Bubble Model ให้สมาชิกชั้น 1 และ 2 ทุกคนรับทราบ
เข้าใจ และร่วมมือกันท�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน และก�ำหนด
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ LINE Facebook เป็นต้น เพื่อสมาชิกได้ติดต่อกัน
และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในระยะแรกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ของสมาชิกชั้นที่ 1 และ 2
แนะน�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 - 2 เมตรไปก่อน
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ค�ำแนะน�ำป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัย
เมื่อเปิดด�ำเนินการในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ส�ำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่

ข้อก�ำหนดของมาตรการกลาง

แนวทางปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.

ชี้ แ จง ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ผู้ปกครองเรื่องมาตรฐานการด�ำเนินงานการ
เมื่อเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ เด็ก หรือผู้ปกครองมีอาการเจ็บ
ป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ให้หยุดเรียนทันที

1.1		ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ครู/ผู้ดูแลเด็ก
		ผู้ประกอบอาหาร (แบบกลุ่มย่อย) หรือประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
		- โอกาสของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
		- การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคในที่สาธารณะ
1.2		แจกเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ค�ำแนะน�ำแก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.3		ฉายวิดีทัศน์ วิดีโอแนะน�ำวิธีขั้นตอนการปฏิบัติการ
		ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.

กรณี พ บผู ้ ส งสั ย ติ ด เชื้ อ โรคโควิ ด -19 ให้
ผู้บริหารแจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่
ทันที เพื่อรับทราบค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการ
ต่อไป

2.1		ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุขในพืน้ ที่ เช่น
		ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
		ต�ำบล เป็นต้น เพื่อขอรับแนวทางปฏิบัติ เมื่อพบผู้สงสัย
		ติดเชื้อโรคโควิด-19
2.2		แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทันที
2.3 ท�ำความสะอาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำ

3.

ควบคุม ก�ำกับ ดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผูป้ ฏิบตั ิ
งานในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ ป ฏิ บั ติ
ตามค� ำ แนะน� ำ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
เช่น การใส่หน้ากากผ้า ใส่ถงุ มือ การล้างมืออย่าง
ถูกวิธี หรือการอาบน�ำ้ เป็นต้น

3.1 ก�ำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติส�ำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
		บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนตามค�ำแนะน�ำของกระทรวง
		สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3.2		จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากผ้า สบู่ส�ำหรับ
		ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ส�ำหรับป้องกันโรค
		โควิด-19

4.

จัดให้มชี อ่ งทางการติดต่อสือ่ สารแก่ผปู้ กครองใน 4.1 ประสานงานทางโทรศัพท์
การเตรียมตัวก่อนน�ำเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็ก 4.2 แอปพลิเคชั่น Line Facebook เป็นต้น
ปฐมวัย
4.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
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7

ที่

ข้อก�ำหนดของมาตรการกลาง

แนวทางปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

5.

ก�ำหนดจุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง จัดเตรียมอุปกรณ์ 5.1		จัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ท�ำความสะอาดมือและเท้า
ล้างมือ บริเวณทางเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 		บริ เ วณทางเข้ า สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และท� ำ
		เครื่องหมาย 1-2 เมตร ให้ผู้ปกครองปฏิบัติตาม

6.

จัดให้มกี ารดูแลท�ำความสะอาดอาคาร สถานที่
สิ่งของ เครื่องใช้ บริเวณจุดสัมผัส และยานพาหนะด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ตามค�ำแนะน�ำของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประจ�ำ

7.

จัดให้มกี ารดูแล ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ ห้องส้วม 7.1		ควบคุม การท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม บริเวณ
บริเวณจุดสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด 		จุดสัมผัสด้วยผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด และผลิตภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
		ฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

8.

จัดให้มมี าตรการ เว้นระยะห่างระหว่างกลุม่ และ
ระหว่างบุคคลในการท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย
1-2 เมตร หรื อ อุ ป กรณ์ กั้ น ระหว่ า งกลุ ่ ม
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยส�ำหรับเด็ก

8.1		ก�ำหนดจุดรับส่งเด็ก จุดยืนรอรับเด็กของผู้ปกครอง
		เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร
8.2		ก�ำหนดจุดท�ำกิจกรรมส�ำหรับเด็กรายบุคคล
8.3		กรณี ใช้ พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมที่ มี เ ด็ ก มากกว่ า 1 กลุ ่ ม
		ต้องจัดเตรียมฉาก

9.

เมื่อพบว่าบุคลากรหรือคนใกล้ชิดมีอาการ ไข้
ไอ จาม เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
(ตามค�ำนิยามกระทรวงสาธารณสุข) ให้หยุดงาน
ทันที และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

9.1		ก�ำหนดแนวทางทีช่ ดั เจน เมือ่ พบว่าตนเองบุคลากรหรือ
		คนใกล้ชิด ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีอาการ ไข้
		ไอ จาม เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง (ตาม
		ค�ำนิยามกระทรวงสาธารณสุข) ให้หยุดงานทันที และ
		ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
		อย่างเคร่งครัด

10.

บุคลากรทุกคน ก่อนการปฏิบัติงานควรท�ำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน เช่น อาบน�้ำ เปลี่ยน
ชุด ล้างมือ ล้างเท้า สวมหน้ากากผ้า สวมหมวกคลุม
ผม เป็นต้น และให้ความรู้แก่เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี
ในการสวม ถอด และเก็ บ หน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้าอย่างถูกสุขอนามัย

10.1
			
			
			
			
			
10.2

6.1		ควบคุม การท�ำความสะอาดอาคารสถานที่ สิ่งของ
		เครือ่ งใช้ เครือ่ งเล่นสนาม สือ่ พัฒนาการเด็ก ยานพาหนะ
		เป็นต้น และบริเวณจุดสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ท�ำความ		สะอาดและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฆ ่ า เชื้ อ ตามค� ำ แนะน� ำ ของ
		กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และ
		ทุกวัน (Daily Cleaning)
6.2		ต้ อ งมี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมและกิ จ วั ต ร
		ประจ�ำวันของเด็ก อย่างน้อย 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน

ก�ำหนด และควบคุมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องต้องท�ำความสะอาดร่างกาย เช่น อาบน�้ำ
เปลี่ยนชุด เสื้อผ้า หรือสวมเสื้อคลุมแขนยาวแบบ
เต็มตัว ท�ำความสะอาด มือ-เท้า และสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนการปฏิบัติงาน
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง ทุกวัน
จัดท�ำจุดหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน�้ำ
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ส�ำหรับครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอื่นๆ
ที่

ข้อก�ำหนดของมาตรการกลาง

แนวทางปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.

เมื่อพบว่าตนเอง บุคลากร หรือคนใกล้ชิด มี 1.1		ให้หยุดงานทันที และไปพบแพทย์
อาการไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย หรือกลับจาก
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง (ตามค�ำนิยามกระทรวงสาธารณสุข)
ให้หยุดงานทันที และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.

ก่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน ควรท� ำ ความสะอาด
ร่างกาย(โดยเฉพาะผูเ้ ดินทางด้วยรถสาธารณะ)
ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน และ
ให้ความรู้แก่เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ในการ
สวมถอดและเก็ บ หน้ า กากอนามั ย อย่ า งถู ก
สุขอนามัย

3.

สอนเด็กไม่ให้ใช้ของใช้สว่ นตัวร่วมกับผูอ้ นื่ และ 3.1 สอนเด็กไม่ให้ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ และเก็บรักษา
รักษาอย่างถูกต้อง
		อย่างถูกต้อง
3.2		จัดเก็บแยกอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น จาน
		ชาม ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน�้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
		แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แยกรักษาเป็นรายบุคคล ไม่ใช้
		ปะปนกัน

4.

ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแพร่กระจาย 4.1 ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแพร่กระจายและ
ของโรคโควิด-19 แก่ผู้ปกครองของเด็ก
		โอกาสของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ปกครอง
		ของเด็ ก การปฏิ บั ติ ตั ว ในช่ ว งที่ ม ารั บ - ส่ ง เด็ ก ที่
		สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเมื่อกลับถึงบ้าน
4.2		จั ด ท� ำ มุ ม ผู ้ ป กครอง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค� ำ แนะน� ำ
		เกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และการ
		ปฏิบัติตัวเมื่อกลับถึงบ้าน
4.3		ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเดินทาง
		ไป ณ จุดเสี่ยงต่าง ให้ครูทราบทุกวัน ก่อนรับ-ส่งเด็ก

2.1 ต้องท�ำความสะอาดร่างกาย เช่น อาบน�้ำเปลี่ยนชุด
		เสื้อผ้าหรือสวมเสื้อคลุมแขนยาวแบบเต็มตัว ท�ำความ
		สะอาดมือ-เท้า และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากาก
		ผ้า หรือสวมหมวก ก่อนการปฏิบัติงานในสถานพัฒนา
		เด็กปฐมวัยทุกครั้ง ทุกวัน
2.2 สอนให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก ป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
		โคโรนา 2019 (Covid-19) ส�ำหรับเด็กที่อายุมากกว่า
		2 ปี ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ
		ถอดทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ
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ที่

ข้อก�ำหนดของมาตรการกลาง

แนวทางปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

5.

ส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครอง ล้างมืออย่างถูกวิธี 5.1		ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกับการล้างมืออย่างถูกวิธี
ด้วยน�้ำและสบู่
		ด้วยน�้ำและสบู่แก่ผู้ปกครองของเด็ก ในช่วงที่มารับ-ส่ง
		เด็กที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
5.2		จั ด ท� ำ มุ ม ผู ้ ป กครอง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค� ำ แนะน� ำ
		เกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน�้ำและสบู่
5.3		สาธิ ต วิ ธี ก ารล้ า งมื อ อย่ า งถู ก วิ ธี ด ้ ว ยน�้ ำ และสบู ่ แ ก่
		ผู้ปกครอง

6.

จัดกิจกรรมส�ำหรับเด็ก ควรจัดเป็นรายบุคคล
หรื อ กลุ ่ ม ย่ อ ย (Bubble) ไม่ เ ล่ น รวมกั น
เว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งกลุ ่ ม และรายบุ ค คล
อย่างน้อย 1-2 เมตร (เด็กจ�ำนวนไม่เกิน 5 คน
ต่อกลุ่ม) และควรจัดของเล่น สื่อการเรียนรู้
ให้เด็กเป็นรายบุคคล กรณีเป็นของที่ต้องใช้
ร่วมกันหรือและเปลี่ยนกันใช้ ต้องท�ำความสะอาดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
โดยไม่ใช้ต่อเนื่องกัน

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก รายบุคคล
		หรือ กลุม่ ย่อย (Bubble) ไม่เกิน 5 คนต่อกลุม่ เว้นระยะ
		ห่างระหว่างกลุ่มและรายบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
		ในที่มีอากาศถ่ายเท
6.2		กรณีใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่มีเด็กมากกว่า 1 กลุ่ม ให้ใช้
		ฉากหรืออุปกรณ์กั้นระหว่างกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงความ
		ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก
6.3 จัดของเล่น สือ่ พัฒนาการเด็ก ให้เด็กเล่นเฉพาะกลุม่ ย่อย
		(Bubble) ไม่ใช้เล่นร่วมกับกลุ่มย่อย (Bubble)อื่น
6.4		ท�ำความสะอาดของเล่น และสื่อพัฒนาการเด็กทุกชนิด
		ทีเ่ ด็กเล่นเสร็จแล้ว ก่อนการเล่นของเด็กคนถัดไปทุกครัง้
		ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

7.

ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารตามหลักเกณฑ์
โภชนาการที่ปรุงสุกใหม่ และสะอาดขณะรับประทานอาหารให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย
1-2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างบุคคล

7.1 จัดท�ำอาหารปรุงสุกใหม่ๆทุกมื้อส�ำหรับเด็ก
7.2 แยกภาชนะ จาน ชามช้อน แก้วน�ำ้ ส�ำหรับเด็กแต่ละคน
		ไม่ใช้ร่วมกัน
7.3 ขณะรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
		หรือมีฉากกั้นระหว่างบุคคล
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ส�ำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
ที่

ข้อก�ำหนดของมาตรการกลาง

แนวทางปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.

หากเด็กและบุคคลในครอบครัวมีอาการป่วย
เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้
เด็กหยุดเรียนและผู้มีอาการไปพบแพทย์ กรณี
มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันตัวให้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
อย่างเคร่งครัด

1.1 ให้เด็กหยุดเรียนและผู้มีอาการไปพบแพทย์และปฏิบัติ
		ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
1.2		กรณี ที่ ค นในครอบครั ว ป่ ว ยด้ ว ยโรคโควิ ด -19 หรื อ
		กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย ง แยกคนป่ ว ย หรื อ ให้ กั ก ตั ว เอง
		และให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
1.3 จั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางไปยั ง พื้ น ที่ เ สี่ ย งของ
		ตนเองและเด็ก รวมถึงคนในครอบครัว และแจ้งแก่		สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง

2.

เตรี ย มอาหารที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก โภชนาการ
อาหารต้องปรุงสุกใหม่ จัดให้มีการออกก�ำลังกายทุกวัน รวมถึงการดูและด้านการแปรงฟัน
และให้เด็กพักผ่อนด้วยการนอนหลับ วันละ
9 – 11 ชั่งโมงต่อวัน

2.1 จัดท�ำอาหารปรุงสุกใหม่ ส�ำหรับเด็กทุกมื้อ
2.2 ส่งเสริม และควบคุม ให้เด็ก มีการออกก�ำลังกายทุกวัน
		พร้อมปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันให้ถูกสุขลักษณะตามที่
		กระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำก�ำหนด

3.

หลังกลับเข้าบ้านทุกครั้ง ควรล้างมือด้วยน�้ำ 3.1		ควบคุม ให้เด็กล้างมือด้วยน�้ำ และสบู่ หรืออาบน�้ำ
และสบู่หรืออาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกาย 		ท�ำความสะอาดร่ายกายทันทีที่กลับเข้าบ้าน
ทันที
3.2 ปฏิบตั ติ วั เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เด็ก ในการท�ำความสะอาด
		ร่างกายทุกครั้งที่กลับเข้าบ้าน

4.

เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว แบบรายวัน ที่ 4.1 เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว แบบรายวันที่จ�ำเป็น เช่น
จ� ำ เป็ น เช่ น เสื้ อ ผ้ า หน้ า กากอนามั ย หรื อ 		เสื้ อ ผ้ า ส� ำ หรั บ เด็ ก วั น ละ 3 - 4 ชุ ด หน้ า กากผ้ า
หน้ากากผ้า เป็นต้น เพื่อให้เด็กน�ำไปใช้และ อย่างน้อยวันละ 3 - 5 ชิ้นเพื่อให้เด็กน�ำไปใช้และเปลี่ยน
เปลี่ยนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.2		เมื่อเด็กกลับเข้าบ้าน เปลี่ยนชุดและท�ำความสะอาด
		ร่างกายทันที

5.

ไม่พาเด็กไปสถานทีแ่ ออัดหรือมีคนจ�ำนวนมาก 5.1		งดพาเด็กไป ณ จุดเสีย่ งต่างๆ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า
หากมีความจ�ำเป็น ต้องใส่หน้ากากผ้า และเว้น 		โรงภาพยนตร์ โรงละคร สนามเด็กเล่น พื้นที่เล่น และ
ระยะห่าง 1-2 เมตร
		สถานที่แออัดอื่นๆ เป็นต้น
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(ตัวอย่าง)
กิจวัตรประจ�ำวันในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เวลา (โดยประมาณ)

กิจกรรม

07.30 – 08.00 น.

- คัดกรองครู+ล้างมือ+ใส่หน้ากาก+เปลี่ยนเสื้อผ้า+(อาบน�้ำ)
- ท�ำความสะอาดสถานที่ ของใช้ ของเล่น ประจ�ำวัน

08.00 – 08.30 น.

- รับเด็ก (คัดกรองเด็ก) + ล้างมือ + ใส่หน้ากาก+ เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก
(อาบน�้ำ)

08.30 - 09.00 น.

เคารพธงชาติ – กิจกรรมกลางแจ้ง

09.00 – 09.15 น.

ล้างมือ – เข้าห้องน�้ำ

09.15 -09.30 น.

ดื่มนม + อาหารว่างเช้า

09.30 - 10.30 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็ก

10.30 – 10.45 น.

ล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวัน

10.45 – 11.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

11.15 – 12.15 น.

อาบน�้ำ แปรงฟัน + ล้างมือ

12.15 - 12.30 น.

ดื่มนม

12.30 – 14.30 น.

- นอนกลางวัน (วัดไข้)
- ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท�ำความสะอาดสถานที่ ของใช้ ของเล่น

14.30 – 14.45 น.

ดื่นนม

15.45 – 15.45 น.

เด็กเตรียมตัวกลับบ้าน

15.45 – 16.30 น.

- ส่งเด็กกลับบ้าน
- ท�ำความสะอาดของเล่นของใช้

กลับถึงบ้าน

ผู้ปกครอง และเด็ก ควรท�ำความสะอาดร่างกาย (อาบน�้ำ) ทันที
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ส่วนที่ 1 เริ่มต้นจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แนวปฏิบัติ
		 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวส�ำหรับเด็กใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งต้องมีการตรวจ

เช็คท�ำความสะอาดเพิ่มขึ้น เช่น
			 - ขวดนม หรือกระติกน�้ำส่วนตัว
			 - หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าส�ำหรับเด็ก เพื่อเปลี่ยนระหว่างวันอย่างน้อย 3-5 ชิ้น
				 ต่อวัน
			 - ผ้าเช็ดตัว เปลี่ยนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
			 - ชุดเครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
			 - เสื้อผ้าสะอาด 3 - 4 ชุดต่อวัน
			 - ถุงซิปหรือถุงสะอาดส�ำหรับใส่เสื้อผ้า หรือของใช้เด็กที่ใช้แล้ว
		 2. ก่อนรับ-ส่งเด็ก ผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และล้างมือด้วยน�้ำสะอาด
และ สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง

หมายเหตุ :
		 กรณีหากผู้ปกครองกังวลการติดเชื้อในช่วงการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านกับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เนื่องจากโดยสารรถสาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถสวมเสื้อคลุม (เสื้อแจ๊คเก็ตยาว
หรือเสื้อที่มีลักษณะเสื้อกันฝน หรือแบบอื่นๆ) สวมทับเพื่อปกปิดทั่วร่างกายเด็ก เมื่อมาถึงสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้ถอดเสื้อคลุมพับเก็บไว้ในกระเป๋า ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการสะบัดเสื้อคลุมดังกล่าว เพราะ
อาจท�ำให้เชื้อโรคกระจายได้

ส่วนที่ 2 การคัดกรองบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 (ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้ท�ำความสะอาด และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

แนวทางปฏิบัติ
		 - ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการผู้ท�ำความสะอาด และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ล้างเท้าด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ หรืออาบน�้ำ ใช้ผ้าสะอาด
แยกเช็ดรายบุคคล ก่อนเข้าด้านในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 - ผูบ้ ริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ผูป้ ระกอบอาหาร ผูท้ ำ� ความสะอาด และบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้อง เปลีย่ นเสือ้ ผ้าชุดใหม่ทใี่ ช้เฉพาะภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
(แนะน�ำสวมหมวกคลุมผม)
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ส่วนที่ 3 การคัดกรองเด็กและผู้ปกครอง
แนวทางปฏิบัติ
		 1. ก�ำหนดบริเวณจุดคัดกรองเด็ก และจัดท�ำเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นชัดเจนของระยะระหว่างที่เด็กยืน
รอการคัดกรอง ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
		 2. จัดเตรียมอุปกรณ์คัดกรองเด็ก ได้แก่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรือวัดไข้ส�ำหรับเด็ก เจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือ เอกสารคัดกรอง ใบลงชือ่ รับ-ส่ง แบบบันทึกอุณหภูมเิ ด็กและผูป้ กครอง ป้ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการคัดกรอง
		 3. ส�ำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ตรวจรับ-ส่งเด็ก ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และสวม
Face Shield ร่วมด้วยเพื่อป้องกันตนเอง
		 4. ตรวจคัดกรองเด็กและผู้ปกครอง วัดอุณหภูมิของทั้งเด็กและผู้ปกครอง อุณหภูมิจะต้องไม่เกิน
37.5 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการ ไอ จาม มีน�้ำมูก อาการหอบ เหนื่อย และสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง
เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวมีใครเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือถูกกักตัวตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมโรค
หรือไม่ หากพบว่ามีข้อมูลเสี่ยงจะต้องให้เด็กหยุดเรียนทันที (อาจเพิ่มการตอบแบบสอบถามทาง
App. ไทยชนะ)
		 5. ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทีใ่ หม่ แห้ง และสะอาดให้เด็ก (ส�ำหรับเด็กทีผ่ า่ นการคัดกรอง
จากข้อ 4 ยกเว้นเด็กอายุต�่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า)
		 6. ท� ำ ความสะอาดร่ า งกาย ล้ า งมื อ ล้ า งเท้ า เด็ ก ด้ ว ยน�้ ำ สะอาดและสบู ่ หรื อ อาบน�้ ำ ให้ เ ด็ ก
(ส�ำหรับเด็กที่ผ่านการคัดกรองจาก ข้อ 4) แล้วใช้ผ้าสะอาดแยกเช็ดให้แห้งเป็นรายบุคคล ก่อนเดินเข้า
ภายในพื้นที่ดูแลเด็ก
		 7. ห้ามผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าภายในพื้นที่ดูแลเด็ก
หมายเหตุ :
		 โปรดติดตามข่าว “พืน้ ทีเ่ สีย่ ง” ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์การระบาดของโลก ประเทศไทย
และพื้นที่ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งอยู่
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ส่วนที่ 4 จุดเปลี่ยนเสื้อผ้า
		

(ครู/ผู้ดูแลเด็ก เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็ก)

แนวทางปฏิบัติ
		 1. จัดเตรียมพื้นที่ หรือห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทุกวัน ส�ำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็ก
		 2. เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และน�ำเสื้อผ้าชุดเดิมที่สวมใส่ถุงพร้อมมัดปากถุง
ให้สนิท และเก็บใส่ในกระเป๋าเด็กให้เรียบร้อย
		 3. ล้างมือด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กแต่ละคน

ส่วนที่ 5 การจัดกิจกรรมดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่เด็ก
			 ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเตรียม จัดการ)
			 การจัดกิจกรรมดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่เด็กปฐมวัยทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ด�ำเนินการภายใต้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลัก 1 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ กิ จ กรรมกลางแจ้ ง และกิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา
ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด�ำเนินการอยู่แล้ว แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก จึงต้องมีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล พัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ “รูปแบบใหม่” แก่เด็ก โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่การจัดกิจกรรม การจัด
กลุ่มเด็ก การควบคุมเด็กกลุ่มย่อย (Bubble) การจัดการให้มีครู/ผู้ดูแลเด็กรายกลุ่มย่อย (Bubble)
ทุกกลุ่ม ตามแนวคิด Bubble ซึ่งเป็นการดูแลตัวเองช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นการ สร้างขอบเขตของแต่ละบุคคลที่ต้องพยายามรักษาให้เขตของตนเองปลอดเชื้อ และ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด และให้รักษาระยะห่างทางสังคม ไม่ให้ปฏิสัมพันธ์
ใกล้ชิด ดังนั้น ครู/ผู้ดูแลเด็ก จึงต้องเตรียม จัดการจัดกิจกรรม ดังนี้
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แนวทางปฏิบัติ
		 1. จัดแบ่งพื้นที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมย่อยเป็นสัดส่วน โดยจัดให้แต่ละกลุ่มย่อย (Bubble) ร่วมท�ำ
กิจกรรมกับกลุ่มเดิม ตลอดทั้งวัน เว้นระยะห่างกันระหว่างกลุ่ม ระยะ 1 - 2 เมตร และมีฉากหรืออุปกรณ์กั้น
ระหว่างกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
		 2. จัดเด็กออกเป็นกลุ่ม ส�ำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ตามช่วงอายุ ดังนี้
			 - เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวนไม่เกิน 3 คน มีครู/ผู้ดูแลเด็กเฉพาะกลุ่มทั้งวัน 1 คน
			 - เด็กอายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน มีครู/ผู้ดูแลเด็กเฉพาะกลุ่มทั้งวัน 1 คน
		 3. ควบคุมไม่ให้เด็กออกไปสู่กลุ่มย่อย (Bubble)อื่นๆ ในช่วงจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Bubble)
		 4. ท�ำความสะอาด สื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Bubble)ทุกประเภท ทุกชิ้น
ฆ่าเชื้อก่อน และหลังใช้ทุกวัน หากจ�ำเป็นต้องใช้สื่อหมุนเวียน ไปในกลุ่มย่อย (Bubble)อื่นๆ ต้อง
ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง
		 5. ควบคุม สอนแนะน�ำให้เด็กล้างมือทุกครั้ง ด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ และเช็ดมือด้วยผ้าสะอาด
แยกรายบุคคล หลังการท�ำกิจกรรม รวมถึงครู/ผู้ดูแลเด็กควรล้างมือด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ด้วยเช่นกัน

ส่วนที่ 6 การรับประทานอาหาร
		

อาหารหลัก อาหารเสริม (นม) และอาหารว่าง

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้เตรียมอาหาร
			 1.1 ล้างมือด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งที่เตรียมอาหาร พร้อมสวมถุงมือและที่คลุมผม
ตลอดเวลาในการจัดเตรียมอาหาร
			 1.2 ท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อภาชนะที่ใส่อาหารก่อนน�ำมาใช้ทุกชิ้น และทุกครั้ง
			 1.3 จัดโต๊ะส�ำหรับนั่งทานอาหาร โดยแบ่งกลุ่มย่อย (Bubble) ให้มีระยะห่างรายบุคคล
1 - 2 เมตร หรือหากมีข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่ ให้ท�ำฉากกั้นระหว่างเด็ก หรือสามารถจัดเวียนรับประทานอาหาร
เหลื่อมเวลาตามความเหมาะสม หากต้องใช้โต๊ะและเก้าอี้ชุดเดิม ต้องท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อก่อนเด็กและครู
คนใหม่เข้ามานั่งทุกครั้ง
		 2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก
			 2.1 ควบคุม สอนแนะให้เด็กล้างมือด้วยน�ำ้ สะอาดและสบู่ โดยให้มรี ะยะห่างรายบุคคล 1-2 เมตร
ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
			 2.2 ควบคุม สอนแนะให้เด็กล้างมือ ล้างปาก และแปรงฟัน โดยให้มีระยะห่างรายบุคคล
1-2 เมตรหลังจากรับประทานอาหารทุกครั้ง
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			 2.3 ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากการใช้อ่างล้างมือ หรือแปรงฟัน ด้วยน�้ำยาฟอกขาวผสม
น�้ำสะอาดตามสัดส่วน ที่สุขภัณฑ์ทุกครั้ง และระวังอย่าให้เด็กสัมผัสหากน�้ำยายังไม่แห้งดี
			 2.4 แนะน�ำผู้ปกครองของเด็ก ในการน�ำของใช้ส่วนตัวเด็กที่ต้องเตรียมมาใช้ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เช่น กระติกน�้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น

ส่วนที่ 7 การนอนกลางวัน
		

(ครู/ผู้ดูแลเด็ก)

แนวทางปฏิบัติ
		 1. จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ น อนให้ เ ด็ ก เป็ น รายกลุ ่ ม ย่ อ ย (Bubble) โดยจั ด ให้ มี ร ะยะห่ า งรายบุ ค คล
อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
		 2. วัดไข้เด็กก่อนนอน หรือหลังตื่นนอน หากเด็กมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้แยก
เด็กไปห้องหรือมุมพยาบาล และรายงานผู้บริหาร พร้อมแจ้งผู้ปกครองรับเด็กทันที
		 3. จัดการแยกที่นอนของเด็กออกจากกัน กรณีเก็บที่นอนของเด็กรวมกันในตู้เก็บของ ให้แยก
เก็บตามกลุ่มย่อย (Bubble) ที่ตัวเองดูแล และไม่ใช้ที่นอนร่วมกัน
		 4. ส่งคืนเครือ่ งนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูทนี่ อน แก่ผปู้ กครองให้ทำ� ความสะอาดเป็นประจ�ำอย่างน้อย
2 ครั้งต่อสัปดาห์

คู่มือการปฏิบัติส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

17

ส่วนที่ 8 การใช้ห้องน�้ำและแปรงฟัน
		

(ครู/ผู้ดูแลเด็ก)

แนวทางปฏิบัติ
		 1. อาบน�้ำ และแต่งตัวให้เด็กเป็นรายบุคคล (ครั้งละ 1 คน) โดยจัดเป็นรอบตามกลุ่มกิจกรรมย่อย
(Bubble) จนครบทุกคน เสื้อผ้าใช้แล้ว ให้ใส่ถุงให้มัดปากถุงให้สนิท จัดเก็บในกระเป๋าให้เรียบร้อย และ
ส่งคืนผ้าเช็ดตัวของเด็กให้ผู้ปกครองท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน หรืออย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
		 2. ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ ในสุขภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยาฟอกขาวผสมน�้ำสะอาดตามสัดส่วน ท�ำความสะอาด
สุขภัณฑ์หลังจากเด็กขับถ่ายทุกครั้ง และระวังอย่าให้เด็กสัมผัสสุขภัณฑ์ หากน�้ำยายังไม่แห้ง
		 3. ควบคุม สอนและควบคุมให้เด็กล้างมือด้วยน�้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งที่ขับถ่าย และใช้ผ้าสะอาด
แยกเช็ดรายบุคคล หรือใช้กระดาษทิชชู และทิ้งทิชชูใช้แล้วใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด กรณีเด็กที่ใช้ผ้าอ้อม
ส�ำเร็จรูป เมื่อใช้แล้ว ควรทิ้งใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค
		 4. การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
			 ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดให้มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันอย่างสม�่ำเสมอ ควรแปรง
ฟันในบริเวณส�ำหรับแปรงฟันที่เหมาะสม เช่น ห้องน�้ำ โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และต้องเว้นระยะห่าง
1-2 เมตร ในการแปรงฟัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน�้ำลายละอองน�้ำ หรือเชื้อโรคสู่ผู้อื่น กรณีห้องน�้ำ
แออั ด ควรก� ำ หนดให้ เ หลื่ อ มเวลาในการแปรงฟั น ก่ อ นการแปรงฟั น ทุ ก ครั้ ง ให้ ล ้ า งมื อ ด้ ว ยสบู ่ แ ละ
น�้ำเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือ เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70-74 % แต่หากมีความจ�ำกัด
ด้านสถานที่ ขอแนะน�ำการแปรงฟันทางเลือก คือการแปรงฟันที่โต๊ะเรียน ในห้องเรียน
หมายเหตุ
			 ทั้งนี้ ยาสีฟันควรแยกเป็นของใช้ส่วนบุคคล ในกรณีที่ใช้เป็นของส่วนรวม ให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก
บีบยาสีฟันป้ายที่ปากแก้วที่ล้างสะอาด หรือ แก้วกระดาษ แล้วให้เด็กใช้แปรงสีฟันปาดไปใช้ หรือบีบใส่ถาด
เป็นจุด ๆ ตามขนาด ตามปริมาณทีก่ ำ� หนด เพือ่ จะไม่ให้แปรงสีฟนั ของเด็กแต่ละคนสัมผัสปากหลอดยาสีฟนั )
5. ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราดน�้ำยาฟอก
ขาวที่เตรียมไว้ตามทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก
ราวจับ ลูกบิด หรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษช�ำระ อ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำ ที่วางสบู่ ผนังซอกประตู
ด้วยผ้าชุบน�้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
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ส่วนที่ 9 การส่งเด็กกลับบ้านช่วงเย็น
		

(ครู/ผู้ดูแลเด็ก)

แนวทางปฏิบัติ
		 1. น�ำเด็กออกมารอผู้ปกครอง ณ จุดคัดกรองเด็กในช่วงเช้า (ส่วนที่ 1) และวัดอุณหภูมิของเด็ก
ก่อนส่งกลับให้ผู้ปกครอง และวัดอุณหภูมิของผู้ปกครองที่มารับเด็กทุกครั้ง
		 2. ลงชือ่ ส่งเด็ก และบันทึกอุณหภูมเิ ด็กและผูป้ กครอง ในเอกสารแบบฟอร์ม พร้อมแนะน�ำผูป้ กครอง
หลังจากกลับเข้าบ้านแล้วให้อาบน�้ำ ท�ำความสะอาดร่างกายทั้งเด็กและผู้ปกครองทันทีทุกครั้ง เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการติดเชื้อในระหว่างการเดินทางจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับบ้าน และให้หลีกเลี่ยงการพาเด็ก
ไปในพื้นที่เสี่ยง หมั่นสังเกตตนเอง บุคคลในบ้าน และเด็กอย่างสม�่ำเสมอ ว่ามีอาการผิดปกติใดๆ อาทิ
มีไข้ ไอ จาม น�้ำมูลไหล เหนื่อยหอบ หรือไม่
		 3. ส่งชุดเครื่องนอน และผ้าเช็ดตัว ของเด็กแก่ผู้ปกครองเพื่อให้ท�ำความสะอาดก่อนน�ำมาใช้
ทุกครั้งเป็นประจ�ำ

ส่วนที่ 10 การฆ่าเชื้อ และดูแลความสะอาด
			 (ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย & ครู/ผู้ดูแลเด็ก)
แนวทางปฏิบัติ
			ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

และ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท�ำความสะอาดบริเวณสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อยครั้ง เช่น ปากกา ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล
โทรศัพท์ ปุม่ กดลิฟท์ ซึง่ เป็นพืน้ ผิวขนาดเล็ก บริเวณจุดสัมผัสของสนามเด็กเล่นทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
สิ่งของ เครื่องใช้สื่อพัฒนาการเด็ก ยานพาหนะ ห้องน�้ำ ห้องส้วมท�ำความสะอาดชุบน�้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้
หรือ แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ไซด์ 0.5% เช็ดท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(ตามค�ำแนะน�ำกระทรวงสาธารณสุข)
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19

สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพ
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติ
คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองด้านมาตรฐานการดำเนินงาน
การเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ควบคุม กำกับ ดูแล ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

!

จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ปกครองในการเตรียมตัว
ก่อนนำเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและระหว่างอยู่ในสถานเด็กปฐมวัย
กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้ผู้บริหารแจ้งหน่วยงานทางการแพทย์
ในพื้นที่ทันที เพื่อรับทราบคำแนะนำการดำเนินการต่อไป
กำหนดจุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือบริเวณทางเข้า
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ก่อนการเปิดให้บริการ จัดให้มก
ี ารดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ สิง่ ของเครือ
่ งใช้
บริเวณจุดสัมผัส ระบบระบายอากาศ และยานพาหนะ ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และทำอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีการกำกับดูแลผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร และควบคุมขั้นตอน
การปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณจุดสัมผัส
ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

1-2 เมตร

จัดให้มม
ี าตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 1-2 เมตร

เผยแพร่ :

พฤษภาคม 2563

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
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คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติ

คำแนะนำครู และผู้ดูแลเด็ก
เมื่อพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการ ไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
(ตามประกาศพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมโรคติดต่อ) ให้หยุดงานทันทีและปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ก่อนการปฏิบัติงานควรเปลี่ยนชุด ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ เจลแอลกอฮอล์
ใส่หน้ากากผ้าขณะปฏิบต
ั งิ านและให้ความรูแ
้ ก่เด็กทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 2 ปี ในการใส่การถอด
และการเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ
ช

ญ

ญ

สอนเด็กไม่ให้ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และเก็บรักษาอย่างถูกต้อง

ช

ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด 19
ให้แก่ผู้ปกครอง และเด็ก

ส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครอง ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

x

1-2 เมตร

x

1-2 เมตร

x

จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย
(จำนวนไม่เกิน 3 5 คน) และให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม

ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด
ขณะรับประทานอาหารให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
หรือมีฉากกั้นระหว่างบุคคล

เผยแพร่ :

1-2 เมตร

พฤษภาคม 2563

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
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คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติ

คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
36 40

หากเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียน
และพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
(ตามประกาศพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ) และอยู่ในช่วงกักตัว
ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เตรียมอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารต้องปรุงสุกใหม่
จัดให้มีการออกกำลังกายทุกวัน รวมถึงการดูแลด้านการแปรงฟัน
และให้เด็กพักผ่อนด้วยการนอนหลับวันละ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน

หลังกลับเข้าบ้านทุกครั้งควรล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่
หรืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่

เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวแบบรายวันที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า หน้ากากผ้า เป็นต้น
เพื่อให้เด็กนำไปใช้และเปลี่ยนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ไม่พาเด็กไปสถานที่แออัดหรือมีคนจำนวนมาก
หากมีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากผ้าและเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

เผยแพร่ :

พฤษภาคม 2563

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 http://covid19.anamai.moph.go.th/th/
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