ผลการตรวจประเมินเพือ่ การเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาด
สาหรับกิจกรรม/กิจการทีไ่ ด้รับการผ่อนคลาย

ผล Rapid Surveyสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
53.89

46.11

สารวจระหว่างวันที่ 14 – 31 ก.ค. 63
จานวน สพด. ทีส่ ารวจต่อจังหวัด
สุ่ม ≈ 4-6 แห่ง/จังหวัด
(4-6 จังหวัด / เขต)

ดาเนินการได้ครบ 16 ข้อ
ไม่สามารถดาเนินการได้ครบ 16 ข้อ
N = สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจานวน 360 แห่ง

การประเมินเพือ
่ เฝ้าระว ังและป้องก ันการแพร่ระบาด COVID-19

ผลการปฏิบ ัติตาม 9 มาตรการหล ักของ ศบค.
3 มาตรการหลักที่ควรเน้ นยา้

105.00
100.00

100.00

99.72

99.72

98.33

99.72
98.06

97.50

1) ผูด้ แู ลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้ องกัน
ควบคุมโรคสาหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย
2) ให้แยกกลุม่ เด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จานวนเด็ก ตามขนาดพืน้ ที่ ไม่น้อยกว่า 2
ตร.ม. ต่อคน และให้แบ่งกลุม่ ทากิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจานวน ผูด้ แู ลเด็ก 1 คน

95.00
90.56
90.00

86.11
85.00

3) ให้มกี ารควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ดว้ ย
การบันทึกข้อมูล และรายงานด้วย (ลงทะเบียน บันทึกเป็ นเอกสาร และรายงาน
ต้นสังกัดประมาณทุก 1-2 สัปดาห์

80.00

3 มาตรการหลักที่ดาเนินการได้ดี

75.00

1) ทาความสะอาดพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทัง้ ก่อนและหลัง
การเรียนการสอน รวมถึง ห้องสุขา และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2) ให้ผปู้ ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ผูด้ แู ล ผูป้ กครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา

N = สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจานวน 360 แห่ง

3) ให้มจี ุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชือ้ โรค และให้
ผูด้ แู ลเด็กหรือครู พีเ่ ลีย้ งพาเด็กไปล้างมือให้บอ่ ยครัง้ โดยเฉพาะก่อนรับประทาน
อาหาร

กรณี ดาเนินการไม่ได้เนื่ องจาก....
ประเด็น

สิ่งที่ได้จากการสารวจ

ข้อเสนอเพื่อการดาเนินงานต่อไป

ผูด้ แู ลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้าน 1) ครู/ผูด้ แู ละเด็ก ไม่ทราบช่องทางการฝึกอบรมในหลักสูตรด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้ องกันควบคุม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้ องกันควบคุมโรคสาหรับเด็ก
โรคสาหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย
ปฐมวัย
2) ไม่มกี ารกากับดูแลจากเจ้าของกิจการ
3) ครู/ผูด้ แู ลเด็ก มีความสับสน ไม่เข้าเกีย่ วกับมาตรการในข้อนี้
4) การสื่อสารประสัมพันธ์ ช่องทางการฝึกอบรม ยังไม่ครอบคุลม
5) มีมาตรการหลักสูตรทีห่ ลากหลายจากหลายหน่วยงาน บางครัง้
มีความซ้าซ้อน

1) เน้นช่องทางการสื่อสารข้อมูลเรื่องการปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีถ่ ูกต้องผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook
Website
2) ควรเฝ้ าระวังและให้คาแนะนาตามมาตรการหลักอย่าง
ต่อเนื่อง (ศบค. จังหวัด, เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข)
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการป้ องกันควบคุมโรคสาหรับเด็กปฐมวัย
ของกรมอนามัย

ให้แยกกลุม่ เด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์
จานวนเด็ก ตามขนาดพืน้ ที่ ไม่น้อยกว่า 2
ตร.ม. ต่อคน และให้แบ่งกลุม่ ทากิจกรรมไม่
เกิน 5 คนต่อจานวน ผูด้ แู ลเด็ก 1 คน

1) ให้คาแนะนา หาอาสาสมัครในชุมชน เช่น ผูป้ กครอง
ผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก มาช่วยดูแลเด็กในสถานประกอบการ
2) สื่อสารประชาสัมพันธ์ เน้นยา้ ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการลดความแออัด และการเว้นระยะห่าง

1) เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ (ปั ญหาในด้านงบประมาณ)
2) พืน้ ทีจ่ ากัด

ให้มกี ารควบคุมทางเข้าและออก และ
1) ศูนย์มที างเข้าออกทางเดียวประตูเดียว
ลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานทีด่ ว้ ย 2) ผูป้ กครองไม่ได้ให้ความร่วมมือ
การบันทึกข้อมูล และรายงานด้วย
3) มีการลงทะเบียน แต่ไม่ได้รายงานต้นสังกัด
(ลงทะเบียน บันทึกเป็ นเอกสาร และรายงาน
ต้นสังกัดประมาณทุก 1-2 สัปดาห์

มีการควบคุมกากับดูแล และให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ าม
มาตรการหลักอย่างต่อเนื่อง

การประเมินเพือ
่ เฝ้าระว ังและป้องก ันการแพร่ระบาด COVID-19

่ งทางเข้าถึงข้อมูลมาตรการผ่อนปรน
ชอ
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

41.11
12.78

35.83
9.17

0.56

0.56

จุดเด่น / Best Practice
➢ ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียน และยืนยัน
➢ หลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกาหนด
โรคสาหรับเด็กปฐมวัย ของกรมอนามัย
รวมทั้งกากับดูแล รับผิดชอบดาเนินการ ตามมาตรการป้องกัน
จัดทาโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โรคที่ทางราชการกาหนด โดยเคร่งครัด
(http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=1
(https://stopcovid.anamai.moph.go.th/)
COVID)

จุดเด่น / Best Practice
➢โครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
(youtube.com/watch?v=paj6n7LL9Eg&feature=youtu.be)

จุดเด่น / Best Practice
➢ การจัดทา QR code โดยใช้เป็ นฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน

➢ พัฒนาสูตรจัดทาเจลล้างมือทาเอง ผสมกลิน่ ใบเตย

➢ มีสมุดบันทึกข้อมูลการวัดไข้ การเดินทางมาจากต่างจังหวัด

➢ แบบบันทึกการคัดกรองซักประวัตบิ ุคคลเข้า-ออก

➢ มีทางเดินสาหรับเด็กทีช่ ดั เจน/มีฉากกัน้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าเด็ก/แบบบันทึกการรับเด็กกรณีเด็ก
ป่ วย

➢ ทาฉากกัน้ เพือ่ แบ่งกลุม่ เด็กแต่ละ Bubble 1:5 (ครู1 เด็ก5คน)

➢ QR code ตรวจสุขภาพก่อนรับส่งเด็ก

➢ การสร้างพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารเว้นระยะห่างสาหรับเด็ก 1-2 เมตร

➢ มีการจดบันทึกลงสมุดประจาวันของศูนย์ และสมุดประจาตัวเด็ก รายงานให้ผูด้ แู ลทราบ
ทุกวัน

➢ จัดโปสเตอร์ แผ่นพับให้ความรู้ การปฏิบตั ติ วั ป้ องกันโควิด

➢ มาตรการควบคุมCOVID-19/มาตรการควบคุมป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ/การเฝ้ าระวังและ
ส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการ

➢ ไม่อนุ ญาตให้ผปู้ กครองเข้า มีทางเข้า ออก คนละทางมีทพ่ี กั ผูป้ กครอง

➢ ทีก่ นั ้ ทีน่ อนเด็ก/ทีก่ นั ้ โต๊ะเรียนเด็ก
➢ นวัตกรรมฉากกัน้ ทีน่ อน,ทีร่ บั ประทานอาหาร,จุดคัดกรองทีช่ ดั เจน,ฉากกัน้ จุดวัดอุณหภูมิ
➢ แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิ ดภาคเรียนเพือ่ ป้ องกัน COVID-19

➢ ทีเ่ หยียบเจลล้างมือ

➢ มีการเว้นระยะห่างในส่วนของใช้ของนักเรียน
➢ การสอนวิธลี า้ งมือ7ขัน้ ตอนโดยร้องเพลงช้างประกอบ

➢ มี อสม.จิตอาสา มาช่วยคัดกรองซักประวัตเิ ด็กและผูป้ กครองก่อนเข้า
สพด.ทุกวัน

➢ หน้ากากหมูเว้นระยะห่าง 1 เมตร

➢ กาหนดทิศทางในการเดินเข้าศูนย์ฯ มีการให้จดั เก็บรองเท้าด้วย
ถุงพลาสติก และช่องเก็บส่วนตัว

➢ แบบประเมินตนเองสาหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดเรียนเพือ่ เฝ้ าระวัง
และป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19

➢ การเว้นระยะห่างโดยใช้ฮลู าฮูป

➢ การล้างมือก่อนและรับส่งเด็ก

➢ มีการจัดทาผ้าปิ ดจมูกแจกผูป้ กครองและเด็กพร้อมสอนการปฏิบตั ติ วั เพือ่
ป้ องกันโควิด

จุดเด่น / Best Practice
➢ การดูแลนักเรียนกลุม่ เฉพาะความพิการโดยการจัดให้มพี น้ื ทีใ่ นการเรียนเป็ นของตนเอง (มุม)
ไม่มกี ารนอนกลางวันและนอนประจา จัดการงบประมาณอาหารกลางวันให้ผปู้ กครองในแต่ละ
วันแยกเป็ นรายหัวเพือ่ ลดการอยูร่ ว่ มกันหลายคน รวมถึงการใช้อุปกรณ์รว่ มกัน

➢ มีคมู่ อื แจกสาหรับพนักงานขับรถ-ส่งนักเรียน

➢ มีหอ้ งแยกเด็กตามช่วงอายุ

➢ การทาความสะอาดของเล่นเด็กทุกครัง้ หลังใช้งาน

➢ มีสติกเกอร์สแี ดงติดบอกระยะห่าง 1 เมตรทุกกิจกรรม

➢ ตารางการตรวจเช็ดทาความสะอาด เช้า-บ่าย (ห้องน้ า)

➢ สามารถจัดคิวเวลารับส่งเด็กของผูป้ กครองทีล่ ะ 5 คน แยกของใช้ของเล่นของเด็ก
และงดกิจกรรมกลุม่

➢ การบริหารจัดการเชิงระบบ การเรียนการสอนโดยมีการเว้นระยะห่างของเด็ก
(แบ่งกลุม่ เด็กนักเรียนสลับเรียนวันเว้นวัน โดยกลุม่ ที่ 1 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์
กลุม่ ที่ 2 เรียนวันอังคาร พฤหัส เสาร์) มีการจัดการแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
ผูป้ กครอง

➢ สร้างความรอบรูพ้ อ่ แม่ผเู้ ลีย้ งดูเด็กผ่านชมรมผูป้ กครอง ในเรื่องมาตรการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้
➢ ครูพเ่ี ลีย้ ง มีการประชุมเตรียมความพร้อมผูป้ กครองเพือ่ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคCovid-19 สถานทีส่ ะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก
➢ ทางผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีม่ นี วัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบนั มี app เฉพาะของ
โรงเรียนทีผ่ ปู้ กครองสามารถคัดกรองบุตรหลานทีบ่ า้ นก่อนนาบุตรหลานมาส่ง ในวันถัดมา

➢ มีการเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเด็กเมื่อรับเข้ามาทีศ่ นู ย์ และอาบน้ าเด็กหลังตื่นนอน ก่อนกลับ
บ้าน

➢ มีการผลิตสื่อให้ความรูโ้ ควิค 19 โดยใช้ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ
➢ จุดเว้นระยะห่างการรอคอยใช้แนวทาง BBL มาช่วยให้เด็กเรียนรูพ้ ฒ
ั นาสมอง
เช่น ช่องตัวเลข อักษรไทย-อังกฤษ สี ภาพ

➢ คุณครูมกี ารเยีย่ มบ้านจัดทาประวัตคิ รอบครัวของนักเรียน

➢ มีการลงตรวจจากคณะกรรมการโควิทระดับอาเภอ จนท.รพ.สต. สสอ.ไทรโยค เทศบาล มา
ตรวจเยีย่ ม เตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดเรียน ซึง่ ดาเนินการได้มากกว่า 90%

➢ มีป้ายประชาสัมพันธ์ มีมุมเรียนรูส้ อนการปฏิบตั ติ วั และเปิ ดจอ LCD การดูแล
ตนเองป้ องกันโควิด-19

➢ จัดเวลารับประทานอาหารเหลื่อมกัน

➢ ผลิตทีก่ ดสบูล่ า้ งมือเพือ่ ใช้เอง

➢ ทาง สพด.ให้นาของใช้สว่ นตัว ได้แก่ แก้วน้ า ,แปรงสีฟัน และอื่นๆขของนักเรียน กลับบ้านทุก
วัน

➢ การมีสว่ นร่วมของชุมชน อสม. ช่วยคัดกรอง และเคาะประตูให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ

ต ัวอย่าง วิธ/
ี นว ัตกรรมป้องก ันโรคเพือ
่ ให้บริการ
รูปแบบวิถช
ี วี ต
ิ ปกติใหม่

ต ัวอย่าง วิธ/
ี นว ัตกรรมป้องก ันโรคเพือ
่ ให้บริการ
รูปแบบวิถช
ี วี ต
ิ ปกติใหม่

การประเมินเพือ
่ เฝ้าระว ังและป้องก ันการแพร่ระบาด COVID-19
แสดงมาตรการข้อทีค่ วรเน้นยา้ ตามรายศูนย์เขต
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มาตรการข้อที่ 6 แยกกลุ่มเด็กเล็ก
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มาตรการข้อที่ 8 ผ่านการฝึ กอบรม
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มาตรการข้อที่ 9 ควบคุมทางเข้า-ออก

N = สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจานวน 360 แห่ง
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Thank you

