
 
 
 
 
 
 
ค ำแนะน ำกำรป้องกันตนเองและกำรปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน 

จ านวนมากอยู่รวมกัน ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้นควรมีการดูแลเพ่ือ
ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งให้ค าแนะน า
แก่ผู้บริหาร เจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค 

1. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้บริหำร เจ้ำของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก  
1) แจ้งให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ   

หรือกลับจากพื นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน หยุดเรียน รวมทั งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน   
ให้ปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

2) จัดให้มีการคัดกรองเด็กบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมี
อาการไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กแยกเด็กออกมา และแจ้ง
ผู้ปกครองเพ่ือพาไปพบแพทย ์

3) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี  
- ให้ท้าความสะอาดห้องและบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกันทุกวัน ได้แก่ ห้องเรียน 

สถานที่ส้าหรับรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องเด็กเล่น ด้วยน ้าผงซักฟอกหรือน ้ายา 
ท้าความสะอาด ทั งนี  ให้ใช้ตามค้าแนะน้าของผลิตภัณฑ์นั น  

- กรณีที่มีรถ รับ-ส่ง เด็ก ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตู
เพ่ือถ่ายเท ระบายอากาศภายในรถออก และท้าความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย 
ได้แก่ ราวจับ  ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน ้าผงซักฟอกหรือน ้ายาท้าความ
สะอาด และ   ฆ่าเชื อด้วยแอลกอฮอล์ 70% 

- ห้องที่มีการใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ ห้องเรี ยน สถานที่ส้าหรับรับประทานอาหาร 
ห้ องนอน  ห้ อง เด็ ก เล่ น  ให้ เปิ ดประตู  หน้ าต่ า ง  เ พ่ื อระบายอากาศ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ท้าความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่้าเสมอ  

 

 



4) จัดให้มีการดูแลผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่ส้าหรับรับประทาน
อาหาร ดังนี  
- ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ไอ จามรดอาหาร และล้างมืออย่างสม่้าเสมอด้วยสบู่และน ้า ก่อนหยิบ

หรือจับอาหาร สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม    
มีน ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที 

- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและปากคีบหยิบจับอาหาร ไม่ใช้มื อหยิบจับอาหารที่พร้อม
รับประทานโดยตรง และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน 

- ท้าความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร ด้วยน ้ายาท้าความสะอาด รวมถึง        
ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจ้าทุกวัน  

5) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี  
- ท้าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั ง ได้แก่ พื นห้องส้วม       

โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช้าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง   
ฝาปิดชักโครก ก๊อกน ้าอ่างล้างมือ ด้วยน ้ายาท้าความสะอาดและน ้ายาฆ่าเชื อ  

- ซักผ้าส้าหรับเช็ดท้าความสะอาดและไม้ถูพื น ด้วยน ้าผสมผงซักฟอกหรือน ้ายาฆ่าเชื อ      
แล้วซักด้วยน ้าสะอาดอีกครั ง และน้าไปผึ่งตากแดดให้แห้ง  

6) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังนี  
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด

ปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่ ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้า        
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื อโรค ต้องมีการป้องกันตนเอง และท้าความ
สะอาดมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน ้า หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก      
โดยไม่จ้าเป็น และอาจใช้หน้ากากป้องกัน 

- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ  ให้ใช้หน้ากากอนามัย        
สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ 
และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น้าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาด      
ทุกครั งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควร
อาบน ้าและเปลี่ยนเสื อผ้าทันที 

7) ค้าแนะน้าส้าหรับครู ผู้ดูแลเด็ก ดังนี  
- ส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน ้า หรือแอลกอฮอลล์

เจล  ทุกครั งก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าส้วม รวมทั งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น 

- หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ้านวนมาก  
- สอนเด็กไม่ให้ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน และส่งเสริมให้ เด็กมีของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน ้า     

แปรงสีฟัน อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น  
- หมั่นท้าความสะอาดเครื่องเล่น/ของเล่น จุดสัมผัสเสี่ยงในบ้านเรือน เช่น ลูกบิดประตู  

ราวบันได ห้องน ้า เป็นต้น ด้วยน ้ายาท้าความสะอาด และฆ่าเชื อด้วยแอลกอฮอล์ 70% 



- ควรให้ความรู้ ค้าแนะน้า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
การแพร่กระจายเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็ก เช่น       
สอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี การใส่หน้ากากอนามัย ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัว  เป็นต้น  

 
2. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปกครองในกำรดูแลบุตรหลำน 

1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจาก
พื นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือกลับจากพื นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้าของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน ้า ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และ
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น และสร้างสุขนิสัยให้บุตรหลาน
อาบน ้าหลังกลับจากโรงเรียน 

3) หมั่นท้าความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน ้ายาท้าความสะอาด หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
70% 

4) ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ้านวนมาก  
5) จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และเพ่ิมผัก ผลไม้ ที่มีวิตามินซี   
 

******************************************** 
Key message 

1) ท้าความสะอาดจุดเสี่ยงส้าคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ห้องเรียน สถานที่ส้าหรับรับประทาน
อาหาร ห้องนอน ห้องเด็กเล่น ของเล่น  

2) มีของใช้ส่วนตัวที่จ้าเป็น แยกเด็กป่วยให้หยุดเรียน  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 

 


