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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 
สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กรมอนามัย  (10 พฤษภาคม 2565) 
 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษาสำหรับเด็ก
มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แรกเกิด-6 ปี) จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวน
มากและมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและครูผู้ดูแล จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมักติดเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัวและบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จากนั้นนำเชื้อมาแพร่กระจายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการใช้สิ่งของหรือมีการสัมผัสร่วมกัน 
เช่น ของเล่น/อุปกรณ์ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค 
เช่น การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือการร่วมกันอยู่ในอาคารปิด เป็นต้น กระทรวง
สาธารณสุข จึงได้ออกมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยหลักการ COVID Free 
Setting และ Universal Prevention ผู้ประกอบกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้ง
ลงทะเบียนประเมินรับรองตนเองบนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus อย่างต่อเนื่อง และมี Certificate 
รับรองการประเมินตนเอง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งครอบครัวและเด็ก รวมถึงบุคลากรให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย และเพ่ือให้ประกอบกิจการเปิดดำเนินได้อย่างปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป 

1.แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) 
 1.1 แนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย   
  (1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสร่วมและท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ ได้แก่ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้ง
ก่อนและหลังการเรียนการสอน และทำความสะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังปิดให้บริการ รวมถึงให้
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
  (2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ญาติ เด็ก (ที่อายุมากกว่า 2 ปี และไม่มีข้อ
ห้าม) ใหส้วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (ยกเว้นตอนนอนหลับ)  
  (3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้บริการอย่าง
เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งานและให้ผู้ดูแลเด็ก/ครูพ่ีเลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง  โดยเฉพาะก่อน
รับประทานอาหาร                 
  (4)  ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการ
ใช้แอพพลิเคชั่นของทางราชการหรือใช้การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
   (5)  กรณีมีการประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับ
สถานที่ประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม  
  (6) มีการจัดทำมาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 (โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือจากหน่วยงานราชการที่จัดทำไว้
แล้วมาใช้) 
  (7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ 
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์  สอบสวนโรคตามแนวทาง ที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม อาการป่วย
ของเด็กท่ีบ้านได้ อย่างทั่วถึง(รายงานทันที)  
  (8) จัดให้มีการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปกครอง หรือญาติ ก่อนส่งเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงให้มี การตรวจตรา ควบคุม กำกับการ
ให้บริการและ ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
 1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง 
  (1) ในการทำกิจกรรมทุกประเภท (ท้ังเด็กและบุคลากร)  ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง  
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
  (2) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ
และส่งเด็กเล็ก ก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมถึงท้ังบริเวณจุดรับประทานอาหารและห้องน้ำ 
  (3) ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็ก ตามขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2 ตาราง
เมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจำนวน ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง 1 คน (Small 
Bubble)   เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค  
            (4)ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิใหแ้ออัดและรวมกลุ่ม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม
เท่าท่ีจำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
  (5) ควรงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
บนรถรับส่งเด็ก ในกรณีท่ีมีการรับส่งเด็กโดยใช้รถรับส่งเด็กให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของการ
ขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด 
 1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ  
  (1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงภายในห้องสุขา  หรือเปิดพัดลมระบาย
อากาศในห้องตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ( ให้
ทำความสะอาดทุก 3 เดือนหรือตามคำแนะนำผู้ผลิต ) เปิดประตู/ หน้าต่างก่อนและหลังให้บริการ  อย่างน้อย 
1 ชั่วโมง  
 1.4 มาตรการอ่ืนๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563    และ  ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563 
 
2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personnel)  
 2.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
  (1) ผู้ดูแลเด็กต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกัน
ควบคุมโรค สำหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย (https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19) 
  (2) มีการกำกับ ติดตามบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTTA (เว้น
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ระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด -19 และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น ไทย
เซฟไทย  ) อย่างเคร่งครัด 
   (3) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้อง 
 2.2 การมีภูมิคุ้มกัน  
  (1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด
โดยได้รับวัคซีน 100% ของบุคลากรทั้งหมด (ปรับตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร) หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน 
 2.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ  
  (1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) /RT-
PCR ครบ 100% ของบุคลากรทั้งหมด ก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่เกิน  1-3 วัน (ปรับตามดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) และเม่ือเปิดดำเนินการแล้ว แนะนำดังนี้ 
  บุคลากรที่อาศัยอยู่ในทุกพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง
(สีเหลือง) ควรตรวจ Antigen Test Kit (ATK) /RT-PCR ทุก 7-14 วัน (ปรับตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  กำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเมื่อมีอาการ) 
  (2) กรณีบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ   หรือมีความ
ความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
   ก) กรณีมีอาการ  (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศา เซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มี
น้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) 
   - หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ 
   ข) กรณีไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วม
บ้านกับผู้ป่วยยืนยัน(ทั้งที่มีและไม่มีอาการ) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อตามการสัมผัสโรคดังนี้ 
    1.1 ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อโคโร
นา 2019 ในระยะ 2 เมตรเป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย 
    1.2 ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก รวมกับผู้ติดเชื้อเข้า
ข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับ
อากาศ 
  โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือมีการสัมผัสโรคในข้อ 1.1 หรือ 1.2 ร่วมกับการไม่ใส่เครื่องป้องกันที่
เหมาะสม เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
   - ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำ
เบื้องต้น  ให้งดปฏิบัติงาน 10 วัน เพ่ือสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแบบ ATK /RT-PCR จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  
   ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 5  วัน 
   ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 10  วัน   
  กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำคือไม่มีการสัมผัสโรคในข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือสัมผัสแต่ใส่เครื่อง
ป้องกันที่เหมาะสม ให้ทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค  (อาจพิจารณาไม่ต้องกักตัวแต่ให้ตรวจ ATK ซ้ำ
ในวันที่ 5 และ 10 หรือเมื่อมีอาการ เน้นมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดในช่วงเวลา 10 วันหลัง
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การสัมผัสโรค แนะนำให้สวมหน้ากากท่ีแนบสนิท (well-fitting mask) เช่น สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากาก
อนามัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และให้หยุดปฏิบัติงานหากมีอาการ) 
  (3) ทุกกรณีที่มีผล ATK/RT-PCR เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู่ 
  (4) กรณีท่ีป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อรักษาครบตามกระบวนการ
และไม่มีอาการของการติดเชื้อเฉียบพลันแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรอง
แพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน 
 2.4 มาตรการอ่ืนๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563    และ  ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563  
 
3.แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID-FREE Customer) 
 3.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค  
  (1) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว  ในการให้เด็กมารับบริการที่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็นลำดับ
แรก) 
  (2) เดก็ปฐมวัยหรือสมาชิกในครอบครัวทุกคน ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
/RT-PCR ครบ 100% (ก่อนเปิดไม่เกิน 1-3 วัน) (ปรับตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร) 
  (3) เด็กปฐมวัยและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุก
วันผ่าน Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง หาก
พบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอพพลิเคชั่นอ่ืนที่ทาง
ราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน) 
  (4) เด็กปฐมวัยและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลมาตรการ 
DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด มุ่ง
ลดการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึดหลัก Universal Prevention  
 3.2 การมีภูมิคุ้มกัน  
  (1) สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัย ที่ใช้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้อง
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด (ปรับตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)  (ข้อมูลหรือคำแนะนำการให้วัคซีน ติดตามได้กระทรวงสาธารณสุข  ปัจจุบันควร
ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็มและเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 
เดือน) 
  (2) เด็กปฐมวัย (ข้อมูลหรือคำแนะนำการให้วัคซีนในเด็ก ติดตามได้จากราชวิทยาลัยกุมาร
แพทยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข) 
 3.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ 
  (1) การตรวจ ATK/RT-PCR ของสมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัย (ยกเว้นเด็ก)   ใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
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 เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในทุกพื้นที่  ทั้งพ้ืนที่นําร่องด้านการ
ท่องเที่ยว(สีฟ้า) และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) ควรตรวจ Antigen Test Kit (ATK) /RT-PCR ทุก 7-14 วัน 
(ปรับตามดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  กำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเมื่อมี
อาการ) 
            (2) กรณเีด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
             ก) กรณีเด็กมีอาการ     
   -หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   -ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ 
   ข) กรณีเด็กท่ีมีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยยืนยัน ทั้งท่ีมีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติดังนี้  
   - ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำ 
เบื้องต้น  หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK/RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง โดย 
   ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  
   ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 5 วัน 
   ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 10 วัน  
   ค) ทุกกรณีท่ีมีผล ATK/RT-PCR เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู่ 
     ง) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อรักษาครบตาม
กระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้มารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของ
สถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน 
 3.4 มาตรการอ่ืนๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563   และ  ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563  
 
มาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเม่ือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1.ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 1-3 วัน เพ่ือประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกัน 
การแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (High risk Contact) ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพ่ือกักตัว 10  วัน และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงสาธารณสุข  
 2.ทำความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 กระทรวงสาธารณสุข  
 3.เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้  ต้องปฏิบัติตาม”แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย”อย่างเคร่งครัด 
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*เมื่อกลับมาเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกครั้ง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-3  
 
หมายเหตุ  
1.”แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID 
Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”ฉบับนี้  ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร  ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค และบริบทของพ้ืนที่ 
2..การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (ชนิด รูปแบบ แหล่งจำหน่าย วิธีการตรวจ ฯลฯ)  ให้ยึดถือ  หลัก/ 
คำแนะนำ/มาตรฐาน ขององค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  
3.มาตรการแผนเผชิญเหตุฯ และการปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายห้อง รายชั้นเรียน  หรือรายสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และการอนุญาตกลับมาเปิดดำเนินการ อยู่ในดุลพินิจ คณะกรรมการสอบสวนโรค  ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
……………………………… 
ที่มา   สรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ “การเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความปลอดภัย” วันที่ 7 
กันยายน พ.ศ.2564 โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค  กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
   
เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม 
1.“คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ 
มิถุนายน 2563 
2.”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 
2563 ) 
https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19 

 
3.Thai stop Covids: https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype2.php?group=11 

 
5.WHO COVID-19 Guidance for Operating Early Care and Education/Child Care Programs 
Updated Jan. 28, 2022 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/child-care-guidance.html 

https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype2.php?group=11
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
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6.นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 กรมควบคุมโรค  (สีบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2565) 
 


