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เกริ่นนำ 
 

มารู้จักโรคโควิด 19 
 

  โรคโควิด 19 คืออะไร 
  

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปวย ตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดา 
ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน ซึ่งเปนสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย์ 
กอใหเกิดอาการปวยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรก
ในการระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019 หลังจากนั้นไดมี 
การระบาดไปทั่วโลก องคการอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหมนี้ วา โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) 

 

 อาการของผูปวยโรคโควิด 19 มีอาการอยางไร  
 

อาการทั่วไป ไดแก อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ 
ไมไดกลิ่น ไมรรูส ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย 
หรืออาจเสียชีวิต 

 

 โรคโควิด 19 แพรกระจายเชื้อไดอยางไร 
 

โรคชนิดนี้มีความเปนไปไดที่มีสัตวเปนแหลงรังโรค สวนใหญแพรกระจายผาน การสัมผัสกับผูติดเชื้อ 
ผานทางละอองเสมหะจากการไอ น้ำมูก น้ำลาย ปจจุบันยังไมมีหลักฐาน สนับสนุนการแพรกระจายเชื้อ 
ผานทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแลว มาสัมผัส ปาก จมูก และตา 
 

 โรคโควิด 19 รักษาไดอยางไร 
 

ยังไมมียาสำหรับปองกันหรือร ักษาโรคโควิด 19 ผู ที ่ต ิดเช ื ้ออาจต องได รับการรักษาแบบ
ประคับประคองตามอาการ โดยอาการที่มีแตกตางกัน บางคนรุนแรงไมมาก ลักษณะเหมือนไขหวัดทั ่วไป  
บางคนรุนแรงมาก ทำใหเกิดปอดอักเสบได ตองสังเกตอาการ ใกลชิดรวมกับการรักษาดวยการประคับประคอง
อาการจนกวาจะพนอาการชวงนั้น และยังไมมียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรคโควิด 19 ไดโดยตรง 
 

 ใครบาง ที่เสี่ยงสูงตอการติดโรคโควิด 19 
 

กลุมเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ ไดแก ผูที่เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกลชิด ผูปวยสงสัย 
ติดเชื้อ กลุมเสี่ยงที่ตองระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ไดแก ผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป ผูปวยโรคเรื้อรัง เชน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ห ลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
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มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน 
(Preparation Before reopening) 

 
 

จากสถานการณการแพร ระบาดของโรคโคว ิด 19 ส งผลกระทบอย างมากต อทุกภาคส วน  
เมื่อสถานการณเปนไปในทางที่ดีขึ้น การเปดสถานศึกษาหลังจากปดจากสถานการณ โควิด 19 มีความจำเปน 
อยางยิ่งในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
เพื่อลดโอกาส การติดเชื้อและปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ใหเกิดความปลอดภัยแกทุกคน  
จึงควรมีการประเมิน ความพร อมการเปดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีมาตรการควบคุมหลักใน 
การดำเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค 6 ขอปฏิบัติในสถานศึกษา ไดแก  

1. คัดกรองวัดไข  
2. สวมหน้ากาก  
3. ลางมือ  
4. เวนระยะหาง  
5. ทำความสะอาด  
6. ลดแออัด 
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1. วิธีการตรวจคัดกรองวัดไข ้(Screening) 
 

1. ตั้งคาการใชงานเปนโหมดการวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature) ปกติเครื่องวัดอุณหภูมิ 
หนาผาก มีอยางนอย 2 โหมด คือ โหมดการวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature) ใชวัดอุณหภูมิ วัตถุ
ทั ่วไป เชน ขวดนมหรืออาหาร และโหมดการวัดอุณหภูมิร างกาย ใชวัดอุณหภูมิผิวหนัง แลวแสดงคา 
เปนอุณหภูมิรางกาย  

 
2. วัดอุณหภูมิ โดยชี้เครื่องวัดอุณหภูมิไปที่หนาผาก หรือบริเวณที่ผูผลิตแนะนํา ใหมีระยะหาง 

จากผิวหนังตามที่ผูผลิตแนะนํา โดยทั่วไปมีระยะหางไมเกิน 15 เซนติเมตร (บางรุนอาจตองสัมผัสกับผวิหนัง) 
จากนั้น กดปุมบันทึกผลการวัด โดยขณะทําการวัด ไมควรสายมือไปมาบนผิวหนังบริเวณที่ทําการวัด ไมควร 
มีวัตถุอ่ืนใดบัง เชน เสนผม หมวก หนากาก หรือเหงื่อ  
 

3. อานคาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียง หรือสัญลักษณที่แสดงวาทําการวัดเสร็จสิ้น ควรทําการวัด 
อยางนอย 3 ครั้ง หากผลการวัดไมเทากัน ใหใชคามากที่สุด หากสงสัยในผลการวัด ควรทําการวัดซ้ำดวย 
เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทยชนิดอ่ืน ๆ เชน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในชองหู (Infrared Ear 
Thermometers) 
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2. วิธีการสวมหน้ากาก (Mask) 
 

• ชนิดของหน้ากาก 
o หน้ากากผ้า :  สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ป่วย 
o หน้ากากอนามัย :  สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ออกมากับน้ำมูก 

น้ำลาย 
o หน้ากาก N95 :  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

 
• สวมหน้ากาก เมื่อออกจากบ้านทุกครั้งและในขณะที่อยู่ในสถานศึกษาตลอดเวลา 

 
• วิธีการสวมหน้ากาก 
o กรณีหน้ากากผ้า ใช้มือจับสายยางยืดคล้องใบหูทั้ง 2 ข้าง  จับขอบหน้ากากให้คลุมจมูกและปาก 

จัดให้กระชับพอดี 
o กรณีหน้ากากอนามัย เอาด้านสีเขียวเข้มออกด้านนอก และขดลวดอยู่ด้านบนสันจมูก จับขอบ

หน้ากากให้คลุมจมูกและปาก จัดให้กระชับพอดี 
 

• วิธีการถอดหน้ากาก 
• กรณีหน้ากากผ้า ถอดเก็บชั่วคราวนำมาใส่ใหม่ เช่น ช่วงพักกินอาหาร ช่วงแปรงฟัน  
   - ใช้มือจับสายยางยืด ถอดออกจากหูทั้งสองข้าง 
   - จับขอบหน้ากาก พับครึ่งและพับทบ (โดยไม่สัมผัสด้านนอกและด้านในของหน้ากาก) 
   - เก็บใส่ถุงพลาสติกปากกว้าง พับปากถุงปิดชั่วคราว 
• กรณีหน้ากากอนามัย ถอดแล้วทิ้ง 
   - ใช้มือจับสายยางยืด ถอดออกจากหูทั้งสองข้าง 
   - จับขอบหน้ากาก พับครึ่งและพับทบ (โดยไม่สัมผัสด้านนอกและด้านในของหน้ากาก) 
   - หย่อนใส่ถุงพลาสติกปากกว้าง ปิดสนิทก่อนทิ้ง แล้วทิ้งในขยะที่มีฝาปิด 
 

หมายเหตุ  หลังถอดหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
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3. วิธีการล้างมือ (Hand wash) 
 

• ล้างมือป้องกันโควิด ได้อย่างไร 
    - ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 
 

• ล้างมือ เมื่อใด 
- ก่อนกินอาหาร 
- ก่อน - หลังปรุงอาหาร 
- ก่อนสัมผัสใบหน้า 
- หลังเล่นกับเพื่อน 
- หลังไอ จาม 
- หลังออกจากห้องส้วม 
- หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง 
- เมื่อมาถึงบ้าน 
- เมื่อคิดว่ามือสกปรก 

 
• วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน 

1. ฝ่ามือถูกัน 
2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
6. ปลายนิ้วมือถูกฝ่ามือ 
7. ถูรอบข้อมือ 
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4. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
  
 การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นการลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตัวเรา 
กับบุคคลอื่น หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอยหรือการสัมผัส โดยการยืนหรือนั่งห่างกัน 
1 - 2 เมตร งดกิจกรรมที่มีการชุมนุม รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อ่ืน เช่น การจับมือ หรือโอบกอด รวมถึง
ไม่อยู ่รวมกันหนาแน่นจำนวนมาก ไม่พบปะสังสรรค์ ลดการไปในสถานที่สาธารณะ ลดการให้บริการ 
ที่ไม่จำเป็น ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการทางสาธารณสุข ช่วยลดอัตรา
ความเสี่ยงในการสัมผัสโรคป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและลดปริมาณผู้ติดเชื้อ 
  
 
แนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานศึกษา 
 

1. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ห้องเรียน ห้องเรียนร่วม  
ห้องพักครูหรือสถานที ่ต ่าง ๆ ในสถานศึกษา ต้องจัดระบบระเบียบในการนั ่ง การยืน  
เข้าแถวต่อคิว การเดิน การเล่นอย่างเคร่งครัด 

2. หลีกเลี่ยงการทักทายที่มีการสัมผัสร่างกายและใกล้ชิดกับผู้อ่ืน เช่น จับมือ การกอด หอมแก้ม 
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5. การทำความสะอาด (Cleaning) 
 
  วิธีการทำความสะอาด มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างพอเพียง ได้แก่ น้ำยาทำความสสะอาดหรือน้ำยาฟอก
ขาว อุปกรณ์ที่ใช้ในการตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม่ถูพื้น ผ้าเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์การป้องกัน
อันตรายส่วนบุคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนำมาเปลี่ยน
หลังทำความสะอาด 

 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวท่ีเหมาะสม 
- กรณีสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออไซด์ 

0.5% ในการเช็ดทำความสะอาด 
- กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโซเดียม  

ไฮโปคลอไรท์ 0.1% (น้ำยาซักผ้าขาว) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออไซด์ 0.5% 
- ตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำยาทำความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ 

รวมถึงพิจารณาการเลือกใช้น้ำยา ขึ้นอยู่กับพ้ืนผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก 
 

3.  เตรียมน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ 
 

4.  สื่อสารให้ความรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้องและเหมาะสม  
 

  ข้อควรระวัง  
- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง  

เนื้อเยื้ออ่อน ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง 
- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉัดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกระจายของเชื้อโรค 
- ไม่ควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดอ่ืนที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย 
- ไม่ควรนำถุงมือไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ใช้เฉพาะการทำความมสะอาดเท่านั้น 

เพ่ือเป็นการแพร่กระจายของเชื้อ 
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือระหว่าง 

การทำความสะอาด 
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6. การลดความแออัด (Reducing) 
 
  1. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น กีฬาสี ค่ายลูกเสือ 
  2. ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น 
  3. จำกัดจำนวนนักเรียนในการทำกิจกรรมร่วมกันและมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
  4. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด แหล่งชุมชน หรือพ้ืนที่เสี่ยง 
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กรอบแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
มิติ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. ความปลอดภัย จากการลด
การแพรเชื้อโรค 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการ
เสี่ยง ก่อนเข้าสถานศึกษา พรอมสังเกต
อาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ
ลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส 
ส ำ ห ร ั บ น ั ก เ ร ี ย น  บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถานศึกษา และผู้มาติดต่อทุกคน 

งานอนามัย 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. ให้นักเรียน บุคลากร และผู ้เข้ามาใน
สถานศึกษา ทุกคนต้องสวมหนากากผ้า
หร ือหน ากากอนามั ย  ตลอดเวลา  
เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 

งานอนามัย 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู ่และน้ำ 
หร ือเจลแอลกอฮอล  อย่างเพียงพอ  
ในบริเวณต่าง ๆ  เช่น  ทางเข้าอาคาร
ห้องเรียน โรงอาหาร 

งานอนามัย 
งานโภชนาการ 

งานอาคารสถานที่ 

4. ให้จัดเว้นระยะห่าง บุคคล อย่างน้อย 
 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่าง โต๊ะเรียน  
ที่นั ่งเรียน ที่นั ่งในโรงอาหาร ที่นั ่งพัก 
ทางเดิน จุดรอคอย ปฏิบัติอื่นตามบริบท
ความเหมาะสม โดยยึดหลัก Social 
distancing 

งานอาคารสถานที่ 

5. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศ ถ่ายเท  
ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณ
ต่าง ๆ โดยเช ็ด ทำความสะอาดพ้ืน
ผิวส ัมผ ัสของ โต ะ เก าอี ้  และว ัสดุ
อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน พักเที ่ยงและ 
หลังเลิกเรียนทุกว ัน รวมถึงจัด ให้มี 
ถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวม
ขยะออกจากหองเรียนเพื่อนำไปกำจัด
ทุกวัน 

งานอาคารสถานที่ 
ครูทีป่รึกษา /ครูผู้สอนนักเรียน 

6. ให ้พ ิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียน  
ที่ร่วมกิจกรรม ลดแออัด หรือลดเวลาทำ
กิจกรรมให้สั ้นลง เท่าที ่จำเป็น หรือ
เหลื ่อมเวลาทำกิจกรรม โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

ครูผู้สอน 
ครูผู้จัดกิจกรรมนักเรียน 
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มิติ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
2. การเรียนรู ้ 1. จัดหาสื่อความรูในการป้องกัน ควบคุม

โรคโควิด 19 สำหรับใช้ ในการเรียน 
การสอน การเรียนรูนอกห้องเรียน หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

งานประชาสัมพันธ์ 
งานอนามัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2.  เตร ียมความพร อมด านการเร ียนรู   
ของเด ็กตามว ัยและสอดคล องกับ 
พัฒนาการ ด้านสังคม อารมณ  และ 
สติปญญา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 

3.  สร างความเข มแข ็งของระบบด ูแล 
ช วยเหล ือน ักเร ียน โดยบ ูรณาการ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ดานทักษะชีวิต 
และความ เข มแข็ งทาง ใจ  เข า ใน 
การเร ียนการสอนปกติ เพื ่อช วยให
นักเรียนจัดการความเครียดและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ครูผู้สอน 

ครูที่ปรึกษา 

งานอนามัย 

3. การครอบคลุม ถึง เด็กดอย     
โอกาส      
ก. เด็กพิเศษ      
ข. เด็กในพื้นที่เฉพาะหางไกล        
    มาก 

1. จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช   และอุปกรณ
ล างม ือ เช น สบู    เจลแอลกอฮล์  
หน้ากากผ้าหรือ หนากากอนามัย 

    อยางเพียงพอ   สำหรับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีสำรอง   
โดยเฉพาะเด็กเล็กท่ีเปอนงาย   เพราะ 

    ถาชื้นแฉะจะไมสามารถ   ปองกันเชื้อได 

งานอนามยั 

 

2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให 
สอดคลองกับบริบท   การเข้าถึงการ
เรียนรู้ในสถานการณ   การระบาดของ
โรคโควิด 19 

งานวิชาการ 

 

3. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน   ไดรับ
บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน   อยางทั่วถึง  

งานอนามัย 

4. มีมาตรการการทำความสะอาด   และ
จัดสภาพแวดลอมของที่พัก   และเรือน
นอนใหถูกสุขลักษณะ  

งานหอพักนักเรียน 

 

5. มีมาตรการดูแลนักเรียนที ่มี   ความ    
บกพรอง ดานพัฒนาการ   การเรียนรู 
หรือดานพฤติกรรม   อารมณ ที่สามารถ
เรียนรวมกับ   เด็กปกติ ไดแกนักเรียนที่
ม ีภาวะ   บกพร ่องทางสต ิป ัญญา        
บกพร่องทางการเรียนรู  บกพร่องดาน   

งานนักเรียนเรียนร่วม 
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มิติ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
พฤติกรรมอารมณ รวมถึงภาวะ   สมาธิ
สั้นและเด็กออทิสติก 

4. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 1. จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเร ียน  
การสอนสำหรับนักเรียนปวย กักตัวหรือ
กรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว 

กลุ่มวิชาการ 
งานอนามัย 

2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสาร เพ่ือลด
การรังเกียจและการตีตรา ทางสังคม 
(Social stigma) 

กลุ่มเทคโนโลยี (ICT) 
กลุ่มวิชาการ 

งานประชาสัมพันธ์ 
3. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการ

ความเครียดของครู และบุคลากร 
งานอนามัย 

4. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ บุคลากรและ
นักเร ียน ตรวจสอบ เร ื ่องการกักตั ว 
ใหครบ 14 ว ัน กอนมาทำการเร ียน 
การสอน ตามปกติและทุกวันเปดเรียน 

งานอนามัย 

5. กำหนดแนวทางปฏิบัต ิตามระเบ ียบ
สำหรับบุคลากรและนักเรียนที ่สงสัย 
ต ิดเช ื ้อหร ือป วยด วยโรคโคว ิด 19  
โดยไมถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 

ทุกกลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้อง 
งานอนามัย 

5. นโยบาย 1. สื่อสารประชาสัมพันธแกครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ใหมีความร ูความเขาใจเบื้องต
นเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทักษะการล้างมือ 
การสวมหนากากผ้าหรือหนากากอนามัย 
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งการทำ
ความสะอาดอยางถูกวิธี 

ฝ่ายบริหาร 
งานประชาสัมพันธ์ 

งานอนามัย 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแบบออนไลน หรือกลุมย่อย
ตามความจำเปน 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 

3.  ม ีแผนงาน โครงการ และก ิจกรรม 
รองรับนโยบายและแนวทาง การปอง
กันโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 

4. แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ
โ ร ค โ ค ว ิ ด  1 9  ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
ประกอบด้วย ครู บุคลากร สถานศึกษา 
น ั ก เ ร ี ยน  ผ ู ้ ป กครอง  เ จ ้ าหน ้ าที่  
สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหาร 
 

5. กำหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู 
ครูอนามัยหรือบุคลากรของสถานศึกษา
ทำหนาที่ คัดกรอง วัดไขนักเรียน สังเกต 

ฝ่ายบริหาร 
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มิติ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
สอบถามอาการเสี่ยง และประสานงาน
เจาหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้บริการ
ในห้องพยาบาล ดูแล ทำความสะอาดใน
บริเวณสถานศึกษา และบริเวณจุดเสี่ยง 

6. สื ่อสารทำความเขาใจผู ้ปกครอง และ
น ักเร ียน โดยเตร ียมการก อนเปิด 
ภาคเรียนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคโควิด 
19 และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ฝ่ายบริหาร 
งานประชาสัมพันธ์ 

ครูที่ปรึกษา 

7.  สถานศ ึกษาม ีการประเม ินตน เอง  
เพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ ของกระทรวงฯ / 
Thai STOP COVID กรมอนามัย หรือ 
ต ามแบบประ เ ม ิ น ตน เ อ งสำหรั บ 
สถานศึกษาในการเตรียมความพร อม  
กอนเปดภาคเรียนเพื ่อเฝ้าระวัง และ
ป ้ อ ง ก ั น ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง  
โรคโควิด 19 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

8. มีมาตรการการจัดการด้านความสะอาด 
รถ ร ับ -  ส ง น ักเร ียน และช ี ้ แจง
ผู ้ประกอบการ เพื ่อป้องกันการแพร
ระบาดของ โรคโควิด 19 โดยถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

 

ฝ่ายบริหาร 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

9. เสริมสร้างวัคซีนชุมชนในสถานศึกษา 
โดยมาตรการ “4 สราง 2 ใช้” 
- สรางสถานศึกษาที่รูสึก... “ปลอดภัย”

(safety) 
- สรางสถานศึกษาท่ี.....“สงบ” (calm) 
- สรางสถานศึกษาที่มี..... “ความหวัง” 

(Hope)  
- สรางสถานศึกษาที่..... “เข้าใจ เห็นใจ

และให้โอกาส” (De-stigmatization) 
- ใช้ศ ักยภาพสถานศึกษาและชุมชน 

(Efficacy) เชน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แบงปัน ทรัพยากรในชุมชน 

ฝ่ายบริหาร 
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มิติ มาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
-  ใ ช ้ ส ายส ั มพ ั น ธ ในสถานศ ึ กษา 

(Connectedness) 
10.  ม ี ก า ร ก ำ ก ั บ  ติ ด ต า ม ใ ห ม ี ก า ร 

ดำเนินงานตามมาตรการเพื ่อป้องกัน
การแพร ระบาดของ โรคโคว ิด 19  
อย่างเคร่งครัด 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 

6. การบริหาร การเงิน 1.  พ ิ จ ารณาการ ใช งบประมาณของ 
สถานศึกษาสำหรับกิจกรรม การปองกัน
การระบาดของ โรคโคว ิด 19 ตาม 
ความจำเป็น และเหมาะสม 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 
งานการเงิน 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปองกันโรคโควิด 19 
สำหร ับน ัก เร ียนและ บ ุคลากรใน
สถานศ ึกษา เช ่น หน ากากผ าหรือ 
หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล สบู  
เปนตน 

ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 
งานการเงิน 
งานพัสดุ 

 
วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
 

การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื ้องตนชวงสถานการณโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที ่สำคัญ ไดแก  
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข การซักประวัติการสัมผัสในพ้ืนที่เสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
โดยมีวิธีปฏิบัติที่สำคัญพอสังเขป ดังนี้ 

 
วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข ้
 

มารูจักเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 
   คนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.5 - 37.4 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้หรือสงสัยว่า 
ติดเชื้อจะมีอุณหภูมิที่มากกวา 37.5 องศาเซลเซียส 
 
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย มี 4 แบบ ไดแก  

๑. เครื ่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว นิยมใช้วัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู ้ใหญ่หรือเด็กโต  
แต่ไม่เหมาะสำหรับใชในเด็กเล็ก 

  ขอดี : อานคาอุณหภูมิมีความนาเชื่อถือและมีความถูกตอง  
  ขอเสีย : ใชเวลาในการวัดนาน ไมเหมาะสมในการคัดกรองผูปวยจำนวนมาก  

๒. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หนาจอแสดงผลเปนแบบตัวเลข ทำใหงายตอการอานคา เครื่องมือชนิดนี้       
นิยมใชในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแรในผูใหญหรือเด็กโต รวมถึงใชในการวัดอุณหภูมิทางทวาร
ของเด็กเล็กดวย 
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  ขอดี : อานคาอุณหภูมิมีความนาเชื่อถือและมีความถูกตอง 

ขอเสีย : ใชเวลาในการวัดนอยกวาแบบแทงแกว แตยังไมเหมาะในการใชในการคัดกรองคนจำนวนมาก  
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิในชองหู ใชวัดอุณหภูมิความรอนที่แพรออกมาของรางกายโดยไมสัมผัสกับอวัยวะที่วัด      

มีหนาจอแสดงผลเปนแบบตัวเลขทำใหงายตอการอานคา บริเวณปลายมีเซ็นเซอรวัดรังสีอินฟราเรดที่ราง
กายแพรออกมา โดยเครื่องมือไดออกแบบใหวัดที่บริเวณเยื่อแกวหู  
ขอดี : อานคาอุณหภูมิไดรวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก  
ขอควรระวัง : การปนเปอนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไมเปลี่ยนปลอกหุม 

๔. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก เปนเครื่องที่พัฒนามาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อของเครื่องวัดอุณหภูมิ
ในชองหู แตยังคงวัดอุณหภูมไิดอยางรวดเร็ว เพ่ือใชในการคัดกรองผูปวยจำนวนมาก มีหนาจอแสดงผลเป
นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอรวัดรังสีอินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือไดออกแบบใหวัดที่บริเวณ
หนาผาก  
ขอดี : อานคาอุณหภูมิไดรวดเร็ว เหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก   
ข้อเสีย : หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ค่าท่ีคลาดเคลื่อนได้   

 
 
วิธีการวัดอุณหภูมิทางหนาผาก  
 

1. ตั้งคาการใชงานเปนแบบวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature)     
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก มี 2 แบบ คือ      

• แบบวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature) ใช้วัดอุณหภูมิทั่วไป เช่น ขวดนม อาหาร  
• แบบวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature) ใช้วัดอุณหภูมิผิวหนัง จะแสดงค่าเป็นอุณหภูมิ

ร่างกาย 
 

2. วัดอุณหภูมิ โดยชี ้เครื ่องวัดอุณหภูมิไปที ่บริเวณหน้าผาก  ระยะห่างประมาณ 3 เซนติเมตร  
ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่กำหนด แล้วกดปุ่มบันทึกผลการวัด ขณะทำการวัด ไม่ควรส่ายมือ 
ไปมาบนผิวหนังบริเวณท่ีทำการวัด และไมควรมีวัตถุอ่ืนบัง เชน เสนผม หมวก หนากาก เหงื่อ เปนตน  

การอานคาผลการอานคาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณ แสดงวา ทำการวัดเสร็จ  
หากอานคาผลไมชัดเจน สามารถวัดซ้ำได  คาผลการวัดไมเทากัน ใหใชคาผลมากที่สุด โดยทั่วไปอุณหภูมิ  
รางกายปกติอยูในชวงระหวาง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศา 
เซลเซียสขึ้นไป ถือวา มีไข ตองไดรับการตรวจวินิจฉัยตอไป 

 
ข้อควรระวัง 

• ศึกษาคูมือการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิกอนการใชงาน 
• เครื ่องว ัดอุณหภูมิผ ิวหนังควรอยู ในสภาวะแวดล อมของพื ้นที ่ทำการว ัดไม นอยกว า 30 นาที  

เพ่ือใหอุณหภูมิ ของเครื่องวัดเทากับอุณหภูมิแวดลอม  
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• ไมควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนสของหัวว ัด หากมีส ิ ่งสกปรกบนเลนสใหใชผานุมแหงหรือสำลี 
พันกานไมทำความสะอาด ไมควรเช็ดดวยกระดาษทิชชู 

• ผูรับการตรวจวัดควรอยูในบริเวณจุดตรวจวัดอยางนอย 5 นาทีกอนการวัด ไมควรออกกำลังกายหรือ 
อาบน้ำก ่อนถูกว ัดอุณหภูม ิเป ็นเวลาอย่างน ้อย 30 นาที การถือเคร ื ่องว ัดอุณหภู ม ิหน้าผาก 
เป็นเวลานานมีผลใหอุณหภูมิภายในของเครื่องวัดสูงขึ้น และจะสงผลการวัดอุณหภูมิรางกายผิดพลาด 

• อุณหภูมิรางกายขึ้นอยูกับการเผาผลาญพลังงานของแตละคน เสื้อผาที่สวมใสขณะทำการวัดอุณหภูมิ 
แวดลอม กิจกรรมที่ทำ  

 
ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ 

อยางใดอยางหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรรูส) และมีประวัติสัมผัสใกลชิด กับผู
ปวยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา เปนผูสัมผัสความเสี่ยง (กลุมเสี่ยง) ตองรีบแจงเจาหนาที ่สาธารณสุข
ดำเนินการตอไป 
 
ขั้นตอนการซักประวัติและสังเกตอาการเสี่ยง 
 

โดยสอบถามเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
และสังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส โดยมี
วิธีปฏิบัติดังนี้ 

1) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของสถานศึกษา พิจารณาจุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับจำนวน
นักเรียนโดยยึดหลัก Social distancing 

2) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายตามคำแนะนำของเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมทั้งอ่านค่าผล 
ทีไ่ด้ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่า มีไข้ 

3) การอานคาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณ แสดงวา ทำการวัดเสร็จ โดยทั่วไปอุณหภูมิ 
รางกายปกติอยูในชวงระหวาง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 
องศาเซลเซียส ขึ้นไป ถือวา มีไข ตองไดรบัการตรวจวินิจฉัยตอไป 

4) ใหผูรับการตรวจคัดกรองลางมือดวยสบูและน้ำ หรือใชเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ  
5) ตรวจสอบการสวมหนากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนที่เขามาในสถานศึกษา  
6) สอบถามและซักประวัต ิการเคยไปสัมผัสในพื ้นที ่ เสี ่ยง พื ้นที ่ที ่ม ีผู ปวยติดเชื ้อ หรือพื ้นที ่ที ่ม ีคน 

จำนวนมาก และสังเกตอาการเสี่ยงตอการติดเชื้อหรืออาการทางเดินหายใจ เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ 
หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรรูส เปนตน  

 
กรณี วัดอุณหภูมิรางกายได ไมเกนิ 37.5 องศาเซลเซียส และไมมีอาการทางเดินหายใจ (ไอ มีน้ำมกู เจ็บ

คอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ) ไมม่ีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในช่วง 14 วัน กอนมีอาการ ถือวาผานการคัดกรอง 
ใหเขาเรียนหรือปฏิบัติงานไดตามปกติ    
        กรณี วัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือ มีไข ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ 
 อยางใดอยางหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส) ใหปฏิบัติ ดังนี้     

• แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว 
• บันทึกรายชื่อและอาการปวย 
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• ประเมินความเสี่ยง  
• แจงผูปกครอง 
หากไม่มีประวัติเสี่ยง ให้พานักเรียนไปพบแพทย์และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

 
หากตรวจพบวา มีประวัติเสี ่ยง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติ

เดินทางไปในพื้นที ่เสี ่ยงหรือพื ้นที ่เกิดโรค ไปในพื้นที ่ที ่มีคนแออัดจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ   
ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจำแนกเป็น กลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงที่มี
ประวัติเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  

กลุมเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง  
-  แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว  
-  บันทึกรายชื่อและอาการปวย 
-  แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรยีน แลวพาไปพบแพทย  
-  แจงเจาหนาทีส่าธารณสุข ประเมินสถานการณการสอบสวนโรค  
-  ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ  
-  เก็บตัวอยาง 
-  กักตัวอยูบาน ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 
-  ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ 

 
    กลุมเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ 

-  แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว  
-  บันทึกรายชื่อและอาการปวย 
-  แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไปพบแพทย  
-  แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-  ทำความสะอาด จุดเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ  
-  ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 
-  ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวข้อง 
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แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา 
 

 ผู้ที่มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง อาทิ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขดำเนินการต่อไป 

 
หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

  1. คัดกรอง (Screening)  ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัด  
       อุณหภูมิร่างกาย 
         

2. สวมหน้ากาก (Mask)   ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ 
      อยู่ในสถานศึกษา 

        

3. ล้างมือ (Hand Washing)  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้ 
      เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงรวมทั้งไม่ 

       ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
         

4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร รวมถึง 
      การจัดเว้นระยะห่างสถานที่ 

        

5. ทำความสะอาด (Cleaning)  เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด 
      ห้องเรียนและบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืน 
      ผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วง 
      พักเทีย่ง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะ 
      มูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพ่ือ 
      นำไปกำจัดทุกวัน 

        

6. ลดแออัด (Reducing)  ลดระยะเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อม 
      เวลาทำกิจกรรมและหลักเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็น 
      กลุ่มลดความแออัด 
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แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

๑. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
๒. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย ครู 

นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที ่สาธารณสุข ทองถิ ่น ชุมชน และผู เกี ่ยวของ พรอมบทบาทหน้าที่ 
อยางชัดเจน 

๓. ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 
(Emergency operation for infectious disease outbreaks) 

๔. สื่อสารประชาส ัมพ ันธ การป องก ันโรคโคว ิด 19 เก ี ่ยวก ับนโยบาย มาตรการ แนวปฏ ิบ ัติ   
และการจัดการเรียนการสอนใหแกครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่าน
ช่องทางสื ่อที ่เหมาะสม และติดตามขอมูลขาวสารที ่เกี ่ยวของกับโรคโควิด 19 จากแหล่งขอมูล 
ที่เชื่อถือได 

๕. สื่อสารทำความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
๖. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณทางเขาไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แกนักเรียน ครู 

บุคลากร ผูมาติดตอ จัดใหมีพื้นที่แยก และอุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจลแอ
ลกอฮอล อย างเพียงพอ รวมถึงเพิ ่มช องทางการส ื ่อสารระหว างคร ู น ักเร ียน ผู ปกครอง และ 
เจาหนาทีส่าธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย 

๗. ควรพิจารณาการจัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที ่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท 
อยางตอเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดสถานศึกษา การจัดให มีการเรียน
ทางไกล สื่อออนไลน การติดตอทางโทรศัพท Social media โดยติดตามเปนรายวันหรือสัปดาห 

๘. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษา  
ใหรีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที ่ เพื ่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปดสถานศึกษา  
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

๙. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป องกันการแพรระบาดของ 
โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
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แนวปฏิบัติสำหรับครู ผูดูแลนักเรียน 

 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการปองกันตนเอง และลด
ความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข  ไอ มีน ้ำมูก เจ ็บคอ หายใจลำบาก เหนื ่อยหอบ  
ไมไดกลิ่น ไมรู รส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวย 
โรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที ่เสี ่ยงและอยู ในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหน้าที่
สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. แจงผูปกครองและนักเรียน ใหนำของใชสวนตัวและอุปกรณ ปองกันมาใชเปนของตนเองพร้อมใช เช่น          
ชอน  สอม แกวน้ำ หนากากผาหรือหนากากอนามัย เปนตน 

4. สื่อสารความรู คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ ในการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพร
กระจายโรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือให้ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าและหน้ากาก
อนามัย การเวน  ระยะหางทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกัน จำนวนมาก
เพ่ือลดความแออัด 

5. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใชงาน 
6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหางระหวาง

บุคคล   อยางนอย 1 – 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับใหนักเรียนสวมหนา
กากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ 

7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลมุเสี่ยงตอการติดโรคโค
วิด 19 และรายงานตอผูบริหาร 

8. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข ามาในสถานศึกษาในตอนเชา ใหกับนักเรียน ครู บุคลากร  
และผูมาติดตอ โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื ่อยหอบ ไมไดกลิ ่น ไมรูรส โดยติด
 สัญลักษณสติ๊กเกอร หรือตราปั๊ม แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว 
➢ กรณีพบนักเรียนหรือผู มีอาการมีไข  อุณหภูมิร างกายตั ้งแต  37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป 

รวมกับอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพื ้นที ่แยกสวน ใหรีบแจง 
ผูปกครองมารับและพาไปพบแพทย ใหหยุดพักที ่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจง 
เจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณและดำเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาการปดสถานศกึษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

➢ บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
➢ จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอล์  สบูลางมือบริเวณอาง          

ลางมือวางไวบริเวณทางเข้า 
9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสั ้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมี

พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเขาขอมูลที่สังเกตพบในฐานขอมูลดาน  
พฤติกรรมอารมณ สังคมของนักเรียน (หรือฐานขอมูล HERO) เพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับ         
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตตอไป 
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10. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนดดวยการแกปัญหา             

การเรียนรูใหม่ใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” 
11. ครูสื่อสารความรูเกี่ยวกับความเครียด วาเปนปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นไดในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติใหกลมกลืนและเหมาะสมกับ
นักเรียนแตละวัยรวมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน 
ไดแก ทักษะชีวิต    ดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน 

12. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ กำ
กับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดโรคโควิด 19 เปนบทบาทสำคัญ อาจจะสรางความเครียด วิตก
กังวล ทั้งจากการเฝาระวังนักเรียน และการปองกันตัวทานเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมี
ความเครียด จากสาเหตุตางๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
12.1  ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไมกระจางชัดเจน แนะนำใหสอบถามกับผูบริหาร หรือ

เพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติที่ตรงกัน 
12.2  ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไมสบายใจ รองขอสิ่งจำเป็น 

สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการปองกันการติดโรคโควิด 19 เชน สถานที่ สื่อการสอน 
กระบวนการเรียนรู การสงงานหรือตรวจการบาน เปนตน หากทานเปนกลุมเสี่ยง มีโรคประจำตัว 
สามารถเขาสูแนวทางดแูลบุคลากรของสถานศึกษา 

12.3  จัดใหมีการจัดการความเครียด การฝึกสติ เปนกิจวัตรกอนเริ ่มการเรียนการสอน เพื ่อลด 
ความวิตกกังวล ตอสถานการณที่ตึงเครียดนี้ 
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แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 

 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี ่ยง คำแนะนำการป้องกัน
ตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข  ไอ มีน ้ำมูก เจ ็บคอ หายใจลําบาก เหนื ่อยหอบ  
ไมไดกลิ่น ไมรรูส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 
หรือกลับจากพื้นที่เสี ่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยาง     
เครงครัด 

3. มีและใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับผูอ่ืน เชน ชอน สอม แกวน้ำ หนากากผา หรือหนากากอนามัย และทํา
ความสะอาดหรือเก็บใหเรียบรอย ทุกครั้งหลังใชงาน 

4. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
5. หมั่นลางมือบอย ๆ ด้วยวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม    

หลีกเหลี่ยงใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน รวมถึงสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับเพ่ือน เมื่อ
กลับมาถึงบาน ตองรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันท ี

6. เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในการทํากิจกรรมระหวางเรียน ชวงพัก และหลังเลิก
เรียน เชน นั่งกินอาหาร เลนกับเพ่ือน เขาแถวตอคิว ระหวางเดินทางอยูบนรถ 

7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหลงชุมชนที่เสี่ยงตอการติดโรคโควิด 19 
8. กรณีนักเรียนดื ่มน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทําเครื ่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะ  

ไมใหปะปนกับของคนอ่ืน 
9. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู และผักผลไม 5 สี   

เสริมสรางภูมิคุมกัน ควรเสริมอาหารเชาจากบาน หรือใหผูปกครองจัดเตรียมอาหารกลอง (Box set)    
กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงออกกําลังกาย อยางนอย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอยางเพียงพอ  9 - 11     
ชั่วโมงตอวัน 

10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ ปรึกษาครู เชน 
การเรียนการสอน สื่อออนไลน อานหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทําแบบฝึกหัดที่บาน 

11. หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะกอใหเกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในกลุ่มนักเรียน 
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บทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 

 
นักเรียนที่มีจิตอาสา เปนอาสาสมัครชวยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกันหรือดูแลรุนนองดวย เชน สภา

นักเรียน เด็กไทยทำได้ อย.น้อย ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) 
 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง และลด
ความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. ชวยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในตอนเชา บริเวณทางเขา  
โดยมีครูดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด เนนการจัดเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร 

3. ตรวจดูความเรียบรอยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย หากพบ
นักเรียนไมไดสวม ใหแจงครู ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดหาหนากากผาหรือหนากากอนามัยสํารองให 

4. เฝาระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ  
ไมไดกลิน่ ไมรรูส ใหรีบแจงครูทันที 

5. จัดกิจกรรมสื่อสารใหความรูคําแนะนําการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายโรคโควิด 19 
แกเพื่อนนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การทําหนากากผา การสวมหนากาก การถอดหนา
กากผา กรณีเก็บไวใชตอ การทําความสะอาดหนากากผา การเวนระยะหางระหวางบุคคล จัดทําปาย
แนะนําตาง ๆ 

6. ตรวจอุปกรณของใชสวนตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุนนอง ใหพรอมใชงาน เนนไมใชรวมกับผูอ่ืน เชน จาน 
ช้อน สอม แกวน้ำของตนเอง 

7. จัดเวรทําความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงทุกวัน เชน ลูกบิดประตู กลอน
ประตู ราวบันได สนามเด็กเลน อุปกรณกีฬา เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร 

8. เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคโควิด 19 ดวยการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารใชจาน ชอน สอม แกวน้ำของตนเอง การเวนระยะหาง เปนตน โดยถือปฏิบัติ  
เปนสุขนิสัยกิจวัตรประจําวันอยางสม่ำเสมอ 
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แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 

 
1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คําแนะนําการปองกัน

ตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
2. สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการไข  ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื ่อยหอบ  

ไมไดกลิ ่น ไมรู รส ใหรีบพาไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอื ่น ใหพักผอนอยูที ่บาน 
จนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป วยดวยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื ้นที ่เสี่ ยง  
อยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา ของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. จัดหาของใชสวนตัวใหบุตรหลานอยางเพียงพอในแตละวัน ทําความสะอาดทุกวัน เชน หนากากผา  
ชอน สอม แกวน้ำ เป็นต้น 

4. จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกํากับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร และหลังใช 
สวม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน และสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับเพ่ือน 
และเมื่อกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที 

5. หลีกเลี ่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี ่ยงตอการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัดที ่มีการรวมกัน 
ของคนจํานวนมาก หากจําเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ ด้วยวิธีการล้างมือ 
7 ขั้นตอนด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม  สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ  
5 หมู ่ และผักผลไม้ 5 สี ควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ใหแกนักเร ียนในช วงเช าแทนการซื้อ 
จากโรงเรียน (กรณีที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าจากบ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกําลังกาย อยางนอย 60 
นาทีทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 – 10 ชั่วโมงต่อวัน 

7. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรใหความรวมมือกับครูในการดูแล จัดการ
เรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทํากิจกรรม เปนตน 
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แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 

 
๑. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คําแนะนําการปองกัน

ตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค จากแหลงขอมูลที่เชื่อถอืได 
๒. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น  

ไมรรูส ใหหยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 หรือกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด   

๓. ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ กอน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจําหนายอาหาร หลังสัมผัสสิ่ง
สกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใชสวม ควรลางมือดวยสบูและน้ำหรือใชเจลแอลกอฮอล และ
หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

๔. ขณะปฏิบัติงานของผูสัมผัสอาหาร ตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน ถุงมือ สวมหนากากผาหรือหนา
กากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง 

๕. ปกปดอาหาร ใสถุงมือและใชที่คีบหยิบจับอาหาร หามใชมือหยิบจับอาหารพรอมกินโดยตรง และจัดให
แยกกิน กรณีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปพรอมกิน ไมควรใชมือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารกอนตัก
อาหาร 

๖. จัดเตรียมเมนูอาหารใหครบ 5 หมู และผักผลไม 5 สี เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน ปรุงสุกใหม ใหนักเรียนกิน 
ภายในเวลา 2 ชั ่วโมง หากเกินเวลาดังกล าว ใหนําอาหารไปอุนจนรอนจัดหรือเดือด แลวนํามา 
เสิรฟใหม กรณีที่ไมสามารถจัดเหลื่อมเวลาสําหรับเด็กในมื้อกลางวัน ใหเตรียมอาหารกลอง (Box set) 
แทนและรับประทานที่โตะเรียน 

๗. จัดเตรียมกระดาษสําหรับสั่งรายการอาหาร หรือชองทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อลดการพูดคุยและสัมผัส 
๘. ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ตองใสอุปกรณปองกันตนเอง เชน สวมหนากากผา 

หรือหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพ้ืนยางหุมแขง 
๙. การเก็บขยะ ควรใชปากคีบดามยาวเก็บขยะใสถุงขยะ ปดปากถุงใหมิดชิด และนําไปรวบรวมไวที่พักขยะ  
๑๐. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ตองลางมือบอย ๆ และเมื่อกลับมาถึงบาน ควรรีบอาบน้ำ สระผม 

เปลี่ยนเสื้อผาใหมทันท ี
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 การกำหนดครูผู้รับผิดชอบประจำห้อง 
 

อาคาร 29 ป ี

 
  

 
อาคาร 25 ปี 

ห้อง  231 
ห้องปฏิบัติการ

ภาษาไทย 
นางแกว้ตา 

ห้อง  232 
 

 นางนุชจรี 

 ห้อง  233 
ภาษาไทย 

น.ส. อรพิณ    

ห้อง  234 
ภาษาไทย 

น.ส.สุกัญญา 

ห้อง  235 
ภาษาไทย 

นายปิยวัฒน์ 

ห้อง  236 
คณิตศาสตร ์
น.ส. อัจฉริยา 

 ห้อง  237 
คณิตศาสตร ์
นายผดุงศักดิ์  

ห้อง  238 
พระพทุธศาสนา 

น.ส.อธิชา 

ห้อง  221 
ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 

นางดุษฎี 

ห้อง  222 
ญี่ปุ่น 

น.ส.ปวันรัตน์ 

ห้อง  223 
คณิตศาสตร ์
นายกมล 

ห้อง  224 
คณิตศาสตร ์
น.ส. จุรีพร 

ห้อง  225 
คณิตศาสตร ์
น.ส.กษมา  

ห้อง  226 
คณิตศาสตร ์
นายวีระพันธ์   

ห้อง  227 
คณิตศาสตร ์

นางเสาวลักษณ์   

ห้อง  228 
ห้องปฏิบัตกิารคณิต ฯ 

นายกิจติกร 

ห้อง211 
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

น.ส.สุทธิพร 

ห้อง212 
ภาษาจีน 
น.ส.สุวิมล 

ห้อง213 
ห้องอาเซียน 
น.ส.อุไรพร 

ใต้ถุนอาคาร  25 ปี 
นายอำพน 

 ห้อง  217  
 ห้องพยาบาล 

น.ส.วารุณี 

ห้อง  218   
ห้องเกษตร 
นายสืบชาติ   

 

ห้อง331 
วิทยาศาสตร์ 4 
น.ส.ทิพย์วรรณ 

ห้อง332 
วิทยาศาสตร์ 5 
นายยอดทรัพย์ 

 ห้อง333 
ภาษาอังกฤษ 6 

นางพรวิภา 

ห้อง334 
สังคมศึกษา 1 

นายทวิช 

ห้อง335 
สังคมศึกษา 2 

 ..........................   

ห้อง336 
สังคมศึกษา 3 
 ………………… 

 ห้อง337 
สังคมศึกษา 4 
นายภาณุพงศ์   

ห้อง338 
สังคมศึกษา 5 

นายเกริกเกียรติ 
ห้อง 321 

ห้องกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

นายยอดทรัพย์ 

ห้อง 322 
ห้องคอมพวิเตอร์ 4 

ว่าที่ รต.วรกรร   

ห้อง  323 
ห้องไร้พรมแดน 

นายธนพล 

ห้อง  324 
คอมพิวเตอร์ 3 

นายกัมพล 

ห้อง  325 
คอมพิวเตอร์ 2 
นายพันธกานต์ 

ห้อง  327 
คอมพิวเตอร์ 1 

นายธนพล 

ห้อง  328 
คลินิกคอมฯ 
นายธนพล/ 

นายพันธกานต์ 
 

ห้อง 311    ห้องโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย    
นายสาธิต  

 
ห้องเรียนรวม 

นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม 

ห้อง 312 
ประกันคุณภาพ ฯ 

นายวีระพันธ ์

ห้อง 313 
วิชาการ 
นางนุชจรี  
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อาคารผึ้งหลวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้อง  131 
 ผู้อำนวยการ/ ห้องธุรการ 

นายสันติภาพ    

ห้อง  132 
ถ่ายเอกสาร 

นายสันติภาพ  

ห้อง  133 
ห้องบุคคล 

น.ส.จิตรลดา 

 ห้อง  134 
ภาษาต่างประเทศ 1 

น.ส.ชนิดา 

ห้อง  135 
ภาษาต่างประเทศ 2 

น.ส.จิตรลดา 

ห้อง 136 
ภาษาต่างประเทศ 3 

นางสมลักษณ์ 

ห้อง  137 
การงานอาชพี 
นางกาญจนา 

 ห้อง  138 
วิทยาศาสตร์ 3 
น.ส.สายพิณ 

ห้อง 121 
 เคม ี

นางปาริชาติและน.ส. สุภาลักษณ์ 

ห้อง 122 
แนะแนว 
น.ส.ศศิธร 

ห้อง123 
เรียนร่วม 

น.ส.สายพิณ 

ห้อง  124   
วิทยาศาสตร์ 1 

นางสุนีย์ 

ห้อง  125  
วิทยาศาสตร์ 2 

น.ส. วารุณี   

ห้อง  126  
 ชีววิทยา 

น.ส.สุทธิพร    

ห้อง  127   
วิทยาลัยชุมชน 

ห้อง 128  
ห้องการเงิน
และพัสด ุ

นางกาญจนา 

 111 
ธนาคารขยะ 
น.ส.สายพิณ    

112 
เก็บเคร่ืองมือ 1 

นายปรีชา 

ห้อง113 
เก็บเคร่ืองมือ 2 

นายปรีชา 

ห้อง  114   
เก็บพัสด ุ1 
น.ส.จุรีพร 

ห้อง  115 
เก็บพัสดุ 2 
น.ส.จุรีพร 

ห้อง 116 
พัสด ุ  

น.ส.จุรีพร 

ห้อง 117  
ดนตรี 

นายสาธิต  
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 อาคารชานกะเล                                                    อาคารศิลปะ                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                        ด้านหลังอาคารผ้ึงหลวง                                     โรงจอดรถยนต์           
    

 

 

 

      

 

 

 

ห้องที่ 1 นายปรีชา 
ห้องที่ 2-3 นายทวีชัย 
ห้องที่ 4 ครูปรีชา 

ห้องที่ 5-6 น.ส.มารสิา 
     ห้องที่ 7  นายรังษี 

 
อาคารชานกะเล 

 

         1. นายณรงค์ฤทธิ ์
         2. นายณัฐพงษ์ 
 

 
 

โรงจอดรถคณะครู 3 
นายอำพล 

โรงจอดรถยนตโ์รงเรียน 1 
นายชุมพล 

โรงจอดรถยนต์โรงเรียน 2 
 นายชุมพล 

โรงจอดรถคณะครู 4 
 นายชุมพล 

โรงฝึกงาน 

อาคารห้องสมุด 

โรงฝึกงาน(ใหม่) 

อุตสาหกรรม 
นายทวีศักดิ ์

 
อุตสาหกรรม 

นายจักรกฤษณ ์
 

 

 

ห้องสมุด 
น.ส.นภสันันท์/ 
นายปิยวัฒน ์

ภูมิปัญญา 
น.ส.อุไรพร 

สิ่งแวดล้อม 
นางสุภาลักษณ ์

Samsung Smart 
Learning Center 

น.ส.อุไรพร 
 

อาคาร  กพด. 

กพด 1 
นายไพรตัน ์

กพด 2 
น.ส.สโรชา 

กพด 3 
นายณรงค์ฤทธ์ิ 

กพด 4 
นายธงชัย 

 

คหกรรม 
น.ส.กญัญารัตน ์

 
คหกรรม 

นางเครือวนั 
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มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

สถานศึกษาเปนสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันจำนวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผูปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อและ
ผู้ประกอบการร้านค้ากรณีที่นักเรียนตองทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน ทำใหมีโอกาสใกลชิดกันมาก ทำใหเกิดความ
เสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อโรคไดงาย จึงควรมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้ 

 
1. หองเรียน และห้องปฏิบัติการ   
 

 ห้องเรียน 
1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควรคํานึงถึงสภาพ

บริบทและขนาดพื้นที่ และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน กรณีหองเรียนไม่เพียงพอใน   
การจัด  เวนระยะหางระหวางบุคคล ควรจัดใหมีการสลับวันเรียนแตละชั้นเรียน การแบงจํานวน
นักเรียน หรือการใชพ้ืนที่ใชสอยบริเวณสถานศึกษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอ่ืน
ตามบริบทความเหมาะสมโดยยึดหลัก Social distancing 

2) จัดใหมีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุมยอย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ และ      
เนนใหนักเรียน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 

3) จัดใหมีการระบายอากาศที ่ด ี ให อากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หลีกเล ี ่ยงการใช 
เครื่องปรับอากาศ หากจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ  

 เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง และทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 
4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครู ใชประจําทุกหองเรียนอยาง  

เพียงพอ 
5) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ของใชรวมทุกวัน 
 อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชากอนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีการยายหองเรียน ตองทําความสะอาด

โตะ  เกาอ้ี กอนและหลัง ใชงานทุกครั้ง 
6) การเดินออกจากห้องเรียนเพื่อไปเรียนที่ห้องเรียนรวมหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือการเดินขึ้นลง

บันไดให้เดินเรียงแถวชิดด้านขวามือตลอดเส้นทาง โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างการเดินและให้รักษา
เวลาในการเดินทางให้เร็วที่สุด 

 

ห้องปฏิบัติการ 
1)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าห้องเรียน 
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า - ออก ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3. จัดให้มีสบู่บริเวณอ่างล้างมือภายในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
    พร้อมทั้งติดข้อแนะนำขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี บริเวณอ่างล้างมือ 
4. ใช้การเข้า – ออก ทางเดียวเพื่อสะดวกต่อการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ   
5. จัดโต๊ะปฏิบัติติการทดลอง จำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่าง  
    1.5 เมตร/กลุ่ม ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
6. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
7. ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยเช่น โต๊ะ, เกา้อ้ี ภายในห้องปฏิบัติการด้วย 

           แอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งที่เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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 2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 1. ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุก 2 คาบ/ชั่วโมง  และเปิดหน้าต่างระบายอากาศ 
 2. การเดินออกห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร  และ 
      ควรงดการพูดคุยและการสัมผัสซึ่งกันและกัน 
 3. งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
 4. การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- จัดที่นั่งเรียนเพ่ือใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เว้นระยะห่างประมาณ 1 - 2 เมตร   
 5. มีเจลล้างมือบริการให้นักเรียนก่อนเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหลังออกจาก 
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 6. เน้นย้ำเรื่องการดูแลตนเองและการปลุกฝังเรื่องที่ควรจะปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียนและนอก 
     โรงเรียน 
 7. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าห้องเรียน 
 

3)  ห้องดนตรี 
1. ให้นักเรียนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อน 

เข้าตึก  
2. นักเรียนนั่งแบบเว้นระยะห่าง 1 เมตร เรียงหน้ากระดาน แถวละ 5 คน  
3. ครูยืนรับนักเรียนหน้าอาคาร เดินเว้นระยะห่างในการเข้าดนตรี  
4. ครูใส่หน้ากากอนามัยหรือFace shield ขณะปฏิบัติการสอนทุกครั้ง 
5. ครูเลี่ยงการจัดเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มหรือการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด (Social  

Distanced) ระหว่างครู-นักเรียนหรือนักเรียน-นักเรียน  
 

2. หองสมุด 
 1) ห้องสมุดเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 น. - 16.30 น. 

2) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหน่ง
ชัดเจน  รักษาระยะห่าง 1 - 2 เมตร  ในขณะค้นหาหนังสือและใช้บริการยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ  

3) จัดใหมีการระบายอากาศที ่ด ี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หากจําเปนตองใช 
เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศทุก           
1 ชั่วโมง และทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครู บรรณารักษ นักเรียน และผูใชบริการ บริเวณ
ทางเขาดานหนาและภายในหองสมุดอยางเพียงพอ 

5) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในห้องสมุดทุก ๆ 2 ชั่วโมง  โดยทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และ
จุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุกวัน  

6) การจํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด ไม่เกิน 20 - 25 คนและใหนักเรียนและ 
ผูใชบริการทุกคน สวมหนากากผ้า หรือหนากากอนามัยขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา 
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3. หองประชุม หอประชุม 
1) จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายและลงชื่อการเข้าใช้ก่อนเขาหองประชุม/หอประชุม หาก

พบผูมีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส แจงงด รวม
ประชุมและแนะนําใหไปพบแพทยทันท ี

2) จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทําสัญลักษณแสดงจุด
ตําแหนงชัดเจน 

3) ผูเขาประชุมทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา  โดยจำกัดจำนวน     
ผู้ร่วมประชุม 50 คน และผู้จัดกิจกรรมไม่เกิน 10 คน 

4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผู เขาประชุม บริเวณทางเขาภายในอาคาร 
หอประชุม บริเวณทางเขาดานหนาและดานในของหองประชุม อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

5) งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม 
6) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยงรวม เชน ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์สื่อ 

กอนและหลังใชหองประชุมทุกครั้ง 
7) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กอนและหลังใชหองประชุม 

ทุกครั้ง หากจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด - ปดเครื่องปรับอากาศ เปดประตู     
หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง และทําความสะอาดอยางสมำ่เสมอ 

 
4. สนามกีฬา  และอาคารชานกะเล 

1) จัดพื้นที่ทํากิจกรรมและเลนกีฬา ลดความแออัด อาจจัดใหเลนกีฬาเปนรอบ หรือใหมีการเว้นระยะ   
หางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 

2) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการ บริเวณทางเข้าและ
บริเวณ   ดานในอาคารอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

3) ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องเลนแตละชนิด กอนหรือหลังเลนทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
4) จัดใหมีการระบายอากาศ ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง เปดพัดลม 
5) จํากัดจํานวนคนจํานวนเวลาในการเลนกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 
6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมหรือมีการปะทะกันอยางรุนแรง เชน 
 วอลเลยบอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เปนตน 
7) หากมีการใช้สนามเพี่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคาบพลศึกษา  ต้องงดการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบกลุ่มและงดการสัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสร่วมกัน  และนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ครึ่ง 

 

5. หองสวม 
1) เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำ 
2) เข้าคิวเว้นระยะห่างเข้าห้องน้ำ 1-2 เมตร 
3) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
4) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการครั้งละไม่เกินกับจำนวนของห้องน้ำ 
5) ล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ 
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6) จัดเตรียมอุปกรณทำความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว      
อุปกรณการตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไมถูพื้น คีบดามยาวสำหรับเก็บขยะ ผาเช็ดทำความสะอาด และ      
อุปกรณ์ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากผา เสื้อผาที่จะ
นำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด 

8) การทำความสะอาดหองน้ำ หองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พ้ืน     
หองสวมให้ฆ่าเชื้อโดยใชผลิตภัณฑฆาเชื้อที่มีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (รจูักกันในชื่อ “น้ำยา
ฟอกขาว”) โดยนำมาผสมกับน้ำ เพ่ือใหไดความเขมขน 0.1% หรือ 1000 สวนในลานสวน หรือผลิต
ภัณฑฆาเชื้อที่มีสวนผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซด โดยนำมาผสมกับน้ำ เพ่ือใหไดความเขมขน 
0.5% หรือ 5000 สวนในลานสวน ราดน้ำยาฆ่าเชื้อทิ้งไวอยางนอย 10 นาที เนนเช็ดบริเวณที่รอง
นั่งโถสวม ฝาปิดโถสวม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิด หรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ 
อางลางมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ ที่วางสบู ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ำยาฟอกขาว หรือใชแอลกอฮอล 
70% หรือ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% 

9) หลังทำความสะอาด ควรซักผาเช็ดทำความสะอาดและไมถูพื้น ดวยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยา 
ฆาเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดใหแหง 

 
6. หองพักครู 

1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควรคํานึงถึงสภาพ
บร ิบทและขนาดพื ้นท ี ่  อาจพิจารณาใช ฉากก ั ้นบนโต ะเร ียน และจ ัดท ําส ัญล ักษณ แสดง 
จุดตำแหนงชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อยางเครงครัด 

2) ใหครูสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา 
3) จัดให มีการระบายอากาศที ่ด ี  ให อากาศถ ายเท เช น เปดประตูหน าต าง หลีกเล ี ่ยงการใช

เครื่องปรับอากาศ หากจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ     
เปดประตหูนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง และทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

4) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู อุปกรณ คอมพิวเตอร 
โทรศัพท์ เปนตน เปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูและผูมาติดตอ บริเวณทางเขาด้านหนาประตู 
และภายในหองอยางเพียงพอและท่ัวถึง  

 
7. ห้องพยาบาล 

1) จัดหาครูหรือเจ้าหนาที่ เพ่ือดูแลนักเรียนในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอ ผูปกครองมารับ 
2) จัดใหมีพื้นที่หรือหองแยกอย่างชัดเจน ระหวางนักเรียนป่วยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนป่วยจาก

สาเหตุอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค 
3) อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยเข้ารับบริการเท่านั้น  โดยจำกัดการเข้ารับบริการครั้งละ  
    ไม่เกิน 2 คน  
4) นักเรียนจะต้องถอดรองเท้าไว้นอกอาคาร และแต่งกายให้เรียบร้อย 
5) นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อรับการบริการห้องพยาบาล 
6) นักเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองจากครูอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โดยการวัดอุณหภูมิ 
    ร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
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7) ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ชื่อ ชั้น เลขที่  และอาการเจ็บป่วย ลงในแบบฟอร์มของห้องพยาบาล 
8) กรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียนให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างละเอียด 
9) รับบริการยาสามัญประจำบ้าน / การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
10) หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยในช่วงระหว่างเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนเพื่อมารับบริการ 
11) ครอูนามัยให้ยารักษาเพ่ือบรรเทาอาการ หรือนอนพัก  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม (ในกรณีท่ี 
      นอนพักให้เว้นระยะเตียงนอนตามที่กำหนดไว้ และให้นักเรียนนำใบอนุญาตนอนพัก ส่งครูประจำ 
      วิชา) 
12) ให้นักเรียนนอนพักไม่เกิน 2 ชั่วโมง  หากอาการยังไม่ดีขึ้น จึงแจ้งผู้ปกครองให้มารับเพื่อพบแพทย์ให้ 
      การรักษาที่ถูกต้อง หรือนอนพักท่ีบ้านของตนเองทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน 
13) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหนาประตูและภายในหองพยาบาล 
      อย่างเพียงพอ 

 
กรณีพบนักเรียนมีอาการเสี่ยง 

  กรณพีบนักเรียนที่มีอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือ มีไข ร่วมกับมีอาการ
ทางเดินหายใจ อยางใดอยางหนึ่ง ( ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรรูส ) จะ
ดำเนินการ ดังนี้     
  - แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว 
  - บันทึกรายชื่อและอาการปวย 
  - ประเมินความเสี่ยง  
  - แจงผูปกครอง 

 หากตรวจพบวา มีประวัติเสี่ยง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติ
เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่เกิดโรค ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ  ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (เสี่ยงสูง  และ เสี่ยงต่ำ) 

กลมุเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง       กลมุเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ 
-  แยกนักเรียนไปไวทีห่องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว   -  แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
-  บันทึกรายชื่อและอาการปวย    -  บันทึกรายชื่อและอาการปวย 
-  แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไป  -  แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไป 
   พบแพทย          พบแพทย์ 
-  แจงเจาหนาที่สสจ.ประเมินสถานการณ์     -  แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การสอบสวนโรค      -  ทำความสะอาด จุดเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ 
-  ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ   -  ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 
-  เก็บตัวอยาง      -  ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหาร 
-  กักตัวอยูบาน ติดตามอาการใหครบ 14 วัน     สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 
-  ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา                
   และผเูกี่ยวของ  
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8. โรงอาหาร   
 การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั ่งกินอาหารร วมกันของผู ใชบริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ  
อุปกรณ ตูกดน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำและผูสัมผัสอาหาร อาจเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค จึงควรมีการดูแล เพ่ือลด
และป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
 
 1) หนวยงานที่จัดบริการโรงอาหาร กําหนดมาตรการการปฏิบัติใหสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(1) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู สําหรับใหบริการแกผูเขามาใชบริการโรงอาหาร บริเวณ 
     กอนทางเขาโรงอาหาร 
(2) ทุกคนที่จะเขามาในโรงอาหาร ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
(3) จัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในพื้นที ่ตาง ๆ เชน  

          ที่นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผู 
     สัมผัสอาหาร 

      (4) การจำหน่ายคูปองอาหาร นักเรียนสามารถซ้ือคูปองอาหารตามเวลาที่กำหนด  
     (เช้า เวลา 06.00 – 07.30 น.) และ ( บ่าย เวลา 16.00 – 17.00 น.)  
(5) ช่วงเวลารับประทาน (เช้า เวลา 06.00 – 07.30 น.) และ 

                 (กลางวัน  ม.ต้น เวลา 11.00 – 11.50 น. / ม.ปลาย เวลา 11.50 – 12.40 น.) 
(5) ทําความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนที่ตั้งตกูดน้ำดื่ม และพ้ืนที่บริเวณท่ีนั่ง 

          กินอาหารใหสะอาด ดวยน้ำยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดใหมีการฆาเชื้อ   
         ดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน 1,000 สวนในลานสวน  
         (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% อัตราสวน 1 ชอนโตะตอนํา 1 ลิตร) 

(6) ทําความสะอาดโตะและท่ีนั่งใหสะอาด สําหรับนัง่กินอาหาร ดวยน้ำยาทําความสะอาด  
     หรือจัดใหมีการฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% โดยหยดแอลกอฮอลลงบนผาสะอาดพอ 
     หมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากผูใชบริการทุกครั้ง 
 (7) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยน้ำยาลางจาน และใหมี 
     การฆาเชื้อดวยการแชในน้ำรอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที หรือแชดวย 
     โซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน 100 สวนในลานสวน  
     (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% อัตราสวนครึ่งชอนชาตอน้ำ 1 ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ำ 
     ใหสะอาด และอบหรือผึ่งใหแหง กอนนําไปใชในอาหาร 
 (8) ทําความสะอาดตูกดน้ำดื่ม ภายในตูถังน้ำเย็น อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเช็ด  
     ภายนอกตู้ และก๊อกน้ำดื่มใหสะอาดทุกวัน และฆาเชื้อดวยการแชโซเดียมไฮโปคลอไรท  
     (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน 100 สวนในลานสวน เปนเวลา 30 นาที ทุกครั้ง     
     กอนบรรจุน้ำใหม ในกรณีที่มีเครื่องกรองน้ำ ควรทําความสะอาดดวยการลางยอน  
     (Backwash) ทุกสัปดาห และเปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลากําหนดของผลิตภัณฑ และ 
     ตรวจเช็คความชํารุดเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช  สายดิน  ตรวจเช็คไฟฟูารั่วตามจุด   
     ตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณกอกน้ำที่ถือเปนจุดเสี่ยง เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใชงาน 
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(9) จัดบริการอาหาร เนนป้องกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน อาหารปรุงสําเร็จสุกใหม 
            ทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการจําหนายอาหารเสี่ยง เชน อาหารประเภทกะทิ หรืออาหารปรุง    

           ขามวัน การปกปดอาหารปรุงสําเร็จ การใชภาชนะท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร และ 
         จัดใหมีภาชนะอุปกรณสําหรับการกินอาหารอยางเพียงพอเป็นรายบุคคล เชน จาน  
                 ชอน สอม แกวน้ำ เปนตน 

(10) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั ้นตอน 
            การล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่ 

       สะอาด เป็นต้น 
(11) กรณีมีการใชบริการรานอาหารจากภายนอก จัดสงอาหารใหกับสถานศึกษา ควรให  
       ครูหรือผูรับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของรานอาหาร โดย 
       กําหนดขอตกลงการจัดส่งอาหาร ปรุงสุกพรอมกิน ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ  
       และมีการปกปดอาหาร เพ่ือป้องกันการปนเปอน สิ่งสกปรกลงในอาหาร 
(12) พ ิจารณาทางเล ือกให ้ผ ู ้ปกครองสามารถเตร ียมอาหารกลางว ัน (Lunch box)  

            ให้นักเรียนมารับประทานเอง เพ่ือป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ 

 2) ผูสัมผัสอาหาร ตองดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพรกระจาย                
เชื้อโรค ดังนี้ 

(1) กรณีมีอาการป่วย ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส  
          ใหหยุดปฏิบัติงาน และแนะนําใหไปพบแพทยทันท ี

(2) ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากันเปอน 
     และอุปกรณปองกัน การปนเปอนสูอาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
(3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อนปฏิบัติงาน และ 
     ขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญ 
     หรือธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือร่วมด้วย  
     หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
(4) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
(5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน  ใชอุปกรณในการปรุง 
     ประกอบอาหาร เชน เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหวางอาหารสุก อาหาร 
     ประเภทเนื้อสัตวสด ผัก ผลไม และไมเตรียมเครื่องปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
 (6) จัดเมนูอาหารที ่จําหนาย โดยเนนอาหารปรุงสุกดวยความรอน โดยเฉพาะเนื ้อสัตว  

         ปรุงใหสุก ดวยความรอนไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจําหนายอาหาร 
     บูดเสียงาย เชน อาหารประเภทกะทิ และอาหารที่ไมผานความรอน เชน ซูชิ เปนตน 
(7) อาหารปรุงส ําเร ็จ จ ัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกป ดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืน 

         ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสําเร็จ รอการจําหนาย ใหนํามาอุนทุก 2  
     ชั่วโมง 
(8) การใช ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช ครั้งเด ียวทิ ้ง ต องสะอาดมีค ุณภาพเหมาะสม 

         กับการบรรจุอาหารปรุงสําเร็จ และไมควรใชโฟมบรรจุอาหาร 
(9) ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 
(10) ควรพิจารณาใหมีระบบชําระเงินออนไลนสําหรับผูบริโภค 
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 3) ผูที่เขามาใชบริการโรงอาหาร ตองดําเนินการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค  
ดังนี้ 

(1) ลางมือบอย ๆ ดวยสบู และน้ำ หรือใช เจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดมือทุกครั้ง 
กอนเขาไปในโรงอาหาร กอนกินอาหารภายหลังซื้ออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร
หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก หรือหลังออกจากหองสวม 

(2) ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที ่อยู ในโรงอาหารหรือ 
เขาไปในสถานที่จําหนายอาหาร 

(3)  เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จสุกใหม หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว เครื่องในสัตวที่
ปร ุ ง ไม ส ุก และตรวจสอบค ุณภาพของอาหารท ันท ี  เช น สภาพอาหาร กลิ่น  
ความสะอาดและความเหมาะสมของภาชนะบรรจ ุ  ม ีการปกป ดอาหารม ิดชิด  
ไมเลอะเทอะ ไมฉีกขาด เปนตน 

  (4)  การนั่งรับประทานอาหาร โต๊ะรับประทานอาหารมีฉากก้ันระหว่างบุคคล มีการจำกัด 
                  เวลาการรับประทานอาหาร ( 30 นาที ) นักเรียนไม่สามารถนั่งเล่นหรือพูดคุยระหว่าง 
                  รับประทานอาหารและดูแลความสะอาดบริเวณท่ีนั่งรับประทาน  

  (5)  เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหาร ขณะรออาหาร  
        นั่งรับประทานอาหาร หรือขณะรอซ้ือน้ำดื่ม 
(6)  ครู  บุคลากร และนักเรยีนรับประทานอาหารเสร็จแล้วนำภาชนะไปคืนที่โรงล้างภาชะ   

 โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ส่วนขยะมีการนำไปกำจัดตามวิธีทุกวัน 
 

9.  หอพักนักเรียน 
1) การจัดการหอพักนักเรียน  
โดยการซักประวัติการเดินทางของนักเรียนและคนในครอบครัว จัดให้มี 

จุดคัดกรองนักเรียนบริเวณด้านหน้าหอพัก มีจุดล้างมือ ล้างเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน          
เข้า- ออกหอพัก สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่หอพักและทั้งเข้า-ออก หากนักเรียนมีความเสี่ยง เมื่อ
นักเรียนมีอาการไข้ ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันทีและนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล 

2) การเว้นระยะห่างของที่นอน 
จัดให้มีระยะห่างของที่นอน 1 - 2 เมตร และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ิมจุดพัดลม 

ในหอพักและทำความสะอาดที่นอนและทุกวัน 
 

3) การใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
จัดให้ทำความสะอาดห้องน้ำทั้งช่วงเช้า ช่วงพักเท่ียง และเย็น ทำความสะอาดลูกบิดประตู เน้น 

การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน จุดหน้าห้องน้ำ มีสบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อ ไว้ล้างมือก่อนเข้าและหลัง 
เข้าทุกครั้ง 

4) การรับประทานอาหาร 
การรับประทานอาหารให้นักเรียนตักอาหารใส่ภาชนะของตัวเอง ห้ามนักเรียนรับประทานอาหาร 

ใน ภาชนะหรือดื่มน้าในภาชนะร่วมกัน ให้มีภาชนะส่วนตัว จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับประทานเวลา 
11.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับประทานเวลา 12.00 น. เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 
1 - 2 เมตร 
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5)-ด้านอ่ืน ๆ 
1. จัดอบรมครู รอบรู้สุขอนามัยในหอพักเพ่ือรองรับสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

โดยบุคลากรสาธารณสุข 
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค และการ 

ปฏิบัติตน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) 
     3. ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน เพ่ือลดความแออัด และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 

ในการจัดกิจกรรมที่จำเป็นของหอพัก 
4. จัดให้มีการเข้า-ออกหอพักทางเดียว เพ่ือสะดวกต่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019  (โควิด 19) 
5. จัดให้มีเวรทำความสะอาดหอพักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง รวมถึงอุปกรณ์ภายในหอพัก เช่น  

ลูกบิด ประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ 
6. เมื่อเข้าหอพักแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้าน จนกว่าสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส 

2019  (โควิด 19) จะเป็นปกติ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยม หรือพบปะนักเรียนโดยตรง แต่ให้ ติดต่อ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อผ่านครูประจำหอพักได้  
 
10. รถรับ - สงนักเรียน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทําความสะอาดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เชน 
ราวจับ ที่เปดประตู เบาะนั่งที่วางแขน ดวยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาทําความสะอาดที่มีส
วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกผาขาว) และปฏิบัติตามคําแนะนำ บนฉลาก
ผลิตภัณฑ (เชน ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 6% ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ตอน้ำ 
1 ลิตร) 

2. นักเรียนที่ใชบริการรถรับนักเรียน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู
บนรถ ลดการพูดคุยกัน เลนหยอกลอกัน รวมถึงกําหนดจุดรับ - สงนักเรียนสําหรับผูปกครอง 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการจัดที่นั ่งบนรถรับนักเรียน ใหมีการเวนระยะหางระหวาง
บุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ทั้งนี้ควรคํานึงถึงขนาดพ้ืนที่ของรถ จํานวนที่นั่ง พิจารณาตาม
บริบทคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนง ชัดเจน โดย
ยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 

4. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเปดหนาตาง ประตู ระบายอากาศ ใหอากาศถายเทไดสะดวก 
กอนและหลังใหบริการรับนักเรียนแตละรอบ  

5. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับใชทําความสะอาด บนรถรับ
นักเรียน 

 
11. การเขาแถวเคารพธงชาติ 

1. การจัดพื้นที่เขาแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมภาคเช้าบนชั้นเรียนของตนเอง  โดยนักเรียน
ต้องยืนประจำที่โต๊ะของตนเอง  ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร  

2. ครูและนักเรียนทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขาแถวเคารพ
ธงชาติ 



คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขุนยวมวิทยาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19       

38 

 

 
     โรงเรียนขุนยวมวิทยา   อ าเภอขุนยวม   จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๔ 

 

 

3. ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหนาเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธควรใชชองทาง   
อื ่น ๆ เชน เสียงตามสาย ผานสื ่อออนไลน Line Facebook E-mail แจงในหองเรียน          
เปนตน 

4. ทําความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใชงานทุกครั้ง เชน เชือกที่   
เสาธง ไมโครโฟน เปนตน 

 
12. การติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ  
 งานธุรการ 

1) ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานธุรการทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา  
2) ติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบ e – office  และใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพ  ลดการติดต่อระหว่างกันโดยตรง 
3) ปรับเปลี ่ยนการลงเวลาจากการสแกนลายนิ ้วมือเป็นการลงลายมือชื ่อ และจัดเตรียมเจล

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือก่อนและหลังลงลายมือชื่อที่ห้องธุรการ 
 

งานการเงิน 
1) ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา  
2) นักเรียนและผู้ปกครองสามารถชำระเงินระดมทรัพยากรผ่านทางช่องทางต่างๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

หรือติดต่อครูที่ปรึกษา โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับทางโรงเรียน 
 

 13. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
   สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษา 

ควรมีการกํากับ ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นที่ อย่าง
ต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 


