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ค ำน ำ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไดป้ระกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะ
ฉุกเฉนิทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะน า
ให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ส าหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสีย
ชวีีตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวโน้ม ทีจ่ะเกดิการแพร่
ระบาดในสถานศกึษา ดงันั้น การสรา้งความตระหนัก รู้เท่าทนั และเตรยีมความพร้อมในการ รับมือกับการระบาด
ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกนัไม่ให้ สงผลกระทบตอสุขภาพ
นักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการ ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใน
อนาคต  

โรคเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงไดพั้ฒนาจัดท า “คูมื่อการปฏิบัตใินการปองกนัการแพรระบาดของโรค
โควดิ 19โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ” เพ่ือเป็นนแนวทางปฏิบัตส าหรบัครู บุคคลกร นักเรียนและผู้ปกครอง ใน
การปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคลองกับบริบทของสถานศกึษา และ
เอ้ืออ านวยให้เกิดการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในสถานศึกษาสามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถน าไปบริหารจัดการ 
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
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   เกริ่นน ำ 
มำรจัูกโรคโควิด 19 

 
มำรูจักโรคโควิด 19 คืออะไร 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disesse 2019 (COVID-19)) เปนตระกูล

ของไวรัสที่กอใหอาการปวยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึง โรคท่ีมีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดิน

หายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรนุแรง (SARS-CoV) เป็นสายพันธ์ใุหม่ที่

ไม่เคยพบมาก่อน ในมนษุย ก่อใหเกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่ เชื้อจากคนสู่คนได

โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป

หลังจากนั้นไดมีการระบาดไปทั่วโลก องคการอนามัยโลกจึงตั้งชื่อ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมนี้วา โรคโค

วิด 19  

อำกำรของผูปวยโรคโควิด 19 มีอำกำรอยำงไร 

          อาการท่ัวไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไมได

กลิ่น ไมรรูส ในกรณีท่ีอาการรุนแรงมาก อาจท าใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรือ

อาจเสียชีวิต  

โรคโควิด 19 แพรกระจำยเชื้อไดอยำงไร 

          โรคชนิดนี้มีความเปนไปไดที่มีสัตวเปนแหลงรังโรค สวนใหญแพรกระจายผาน การสัมผัสกับผูุ้ติดเชื้อผ่าน

ทางละอองเสมหะจากการไอ น้ ามูก น้ าลาย ปัจจบุันยังไมมี่หลักฐาน สนับสนุนการแพรกระจายเชื้อผ่านทางการ

พ้ืนผิวสมัผัสทีมุ่่ไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมกูและ ตา สามารถแพรเชื้อผานทางเชื้อที่ถูกขับถายออกมากับอุจจาระ

เขาสูอีกคนหนึ่งโดยผาน เขาทางปาก (Feco-oral route) ไดดวย  

โรคโควิด 19 รักษำไดอยำงไร 

          ยังไมมียาส าหรับปองกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผูที่ติดเชื้ออาจตองไดรับ การรักษาแบบประคบประคอง

ตามอาการ โดยอาการทีมุ่่แตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือนไขห้วัดทัว่ไป บางคนรุนแรงมาก ท าใหเ

กิดปอดอักเสบได ต้องสังเกตอาการ ใกลชิดรวมกับการรักษาดวยการประคับประคองอาการจนกวาจะพนอาการช

วงนั้น และยังไมมียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรคโควิด 19 ไดโดยตรง  
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ใครบำง ที่เสี่ยงสูงตอกำรติดโรคโควิด 19 

กลุม่เสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ ได้แก่ ผู้ทีุุ่พ่ึงกลบัจากพ้ืนที่เสี่ย่ง สัมผัสใกล้ชิด ผูปวยสงสัยติดเชื้อ กลุมเสี่ยง

ที่ตองระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ไดแก ผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป ผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ เด็กเล็กอายุต่ ากวา 5 ปี  
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กำรเตรียมควำมพรอมกอนเปดภำคเรียน (Reopening) 
 

มำตรกำรกำรเตรียมควำมพรอมกอนเปดภำคเรียน 

(Preparation before reopening) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควดิ 19 สงผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ

เปนไปในทางที่ดีขึ้น การเปดสถานศึกษาหลังจากปดจากสถานการณ โควิด 19 มีความจ าเปนอยางยิ่งในการ 

เตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือลดโอกาส การติด

เชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรมีการประเมิน ความพร้อม

การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งองคการเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคีได้เสนอ กรอบแนวทาง   

6 มิติ ไดแก การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย การเรียนรู การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส สวัสดิภาพและการ      

คุมครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดในการสรางความเชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพ่ือ

ป้องกันการแพรระบาดของโควดิ 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) (ศบค.) อันจะเปนการวางแผนที่จะชวยสรางเสริมความเขมแข็ง ดานการคุมครองสุขภาพและ

ความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการ

แพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติใุนสถานศึกษา ได้แก คัดกรองวัดไข 2. สวมหน้ากาก 3. ลางมือ 4. เวนระยะหาง        

5. ท าความสะอาด 6. ลดแออัด 
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 ควำมเชื่อมโยง 6 มิตกิับมำตรกำรกำรเตรียมควำมพรอมกอนเปดภำคเรียน 
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 การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ( Preparing the reopening of schools) หลังจาก 

ปิดสถานศกึษาเนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคโควดิ 19 เป็นสถานการณไ์ม่ปกตไิม่เคยเกดิขึน้มาก่อน 

มีความไม่แนนอน อาจต้องปิดหรือเปิดตามสถานการณ สถานศึกษาควรมีการประเมนิความพร้อมของตนเอง เพื่อ

เตรียมความพรอมกอนเปดเรียน ผานระบบออนไลนของกระทรวงศึกษาธิการ และ THAI STOP COVID กรม

อนามัย มีกลไกการตรวจรับรองการประเมินจากหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในพ้ืนที่ เชน คณะกรรมการ สถานศึกษา

หรือหนวยงานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ เปนตน แนะน าใหมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนและ บุคลากรทุ่เกีย่วข้อง

ก่อนเปิดภาคเรียน ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา และแบบประเมินตนเองของ นักเรียน (ภาคผนวก)  
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนคัดกรองและสงตอนักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ            

ในกำรปองกันควบคุมกำรแพรระบำดของโรคโควิด 19 
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วิธีกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ 

 การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนชวงสถานการณโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่ส าคัญ ไดแก การ

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข การซักประวัติการสัมผัสในพ้ืนที่เสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงตอ การติดเชื้อ 

โดยมีวิธีปฏิบัติที่ส าคัญพอสังเขป 

วิธีกำรวัดอุณหภูมิทำงหนำผำก  

1. ตั้งคำกำรใชงำนเปนแบบวัดอุณหภูมิรำงกำย (Body Temperature)      

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก มี 2 แบบ คือ      

- แบบวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature) ใช้วัดอุณหภูมิวัตถุทัว่ไป เช่น ขวดนม อาหาร      

- แบบวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature) ใช้วัดอุณหภูมิผิวหนงั จะแสดงคา่เป็นอุณหภูมิร่างกาย  

     2. วัดอุณหภูมิโดยชี้เครื่องวัดอุณหภูมิไปทีบ่ริเวณหน้ำผำก ระยะห่างประมาณ 3 เซนติเมตร ทั้งนุ้ ขึ้นอยู่กับ

ผลิตภัณฑ์ตามค าแนะน าทที่ก าหนด แล้วกดปุ๋มบันทึกผลการวัด ขณะท าการวัด ไม่ควรส่ายมือไปมาบน ผิวหนัง

บริเวณที่ท าการวัด และไมควรมีวัตถุอ่ืนบัง เชน เสนผม หมวก หนากาก เหงื่อ เปนตน การอานคาผลการอาน      

คาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณ แสดงวา ท าการวัดเสร็จ หากอานคาผลไมชัดเจน สามารถวัดซาได

คาผลการวัดไมเทากัน ใหใชคาผลมากที่สุด โดยทั่วไปอุณหภูมิ รางกายปกติอยูในชวงระหวาง 36.1-37.2 องศา

เซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต องศาเซลเซียสขึ้นไป ถือวามีไขตองรับการตรวจวินิจฉัยตอไป 

ขอควรระวัง 

>>ศึกษาคูมือการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิกอนการใชงาน  

>>เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังควรอยู ในสภาวะแวดลอมของพ้ืนที่ท าการวัดไมนอยกวา 30 นาที เพ่ือใหอุณหภูมิ   

ของเครื่องวัดเทากับอุณหภูมิแวดลอม  

>>ไมควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนสของหัววัด หากมีสิ่งสกปรกบนเลนสใหใชผานุมแหง หรือ ส าลีพันกานไม      

ท าความสะอาด ไมควรเช็ดดวยกระดาษทิชชู  

>>ผูรับการตรวจวัดวัดควรอยู ในบริเวณจุดตรวจวัดอยางนอย 5 นาที กอนการวัด ไมควรออกก าลังกายหรือ 

อาบน้ า ก่อนถูกวัดอุณหภูมิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที  การถือเครื่องวัด อุณหภูมิหน้าผากเป็นเวลานานมีผล    

ใหอุณหภูมิภายในของเครื่องวัดสูงขึ้น และจะสงผลการวัดอุณหภูมิรางกายผิดพลาด  

>>อุณหภูมิรางกายขึ้นอยูกับการเผาผลาญพลังงานของแตละคน เสื้อผาที่สวมใสขณะท าการวัดอุณหภูมิ แวดลอม 

กิจกรรมที่ท า  
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 ผู้ทีุ่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมกายได้ ต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ 

อยางใดอยางหนึ่ง (มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส) และมีประวัติสัมผัสใกลชิด    

กับผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา เปนผูสัมผัสความเสี่ยง (กลุมเสี่ยง) ตองรีบแจงเจาหนาที่ 

สาธารณสุขด าเนินการตอไป 

ขั้นตอนกำรซักประวัติและสังเกตอำกำรเสี่ยง  
 สอบถามเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสในพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อหรือพ้ืนที่ที่มีคนจ านวนมากและ
สังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการทางเดินหายใจเช่นไปมีน้ ามูกเจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้
กลิ่นไม่รู้รสเป็นต้นโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1  จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษาโดยยึดหลัก Social distancing 
 2  วัดอุณหภูมิตามค าแนะน าของเครื่องมือวัดอุณหภูมิตามผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมอ่านค่าผลที่ได้ 
(มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสถือว่ามีไข้) 
 3  ให้ผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ 
 4  ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลที่เข้ามาในสถานศึกษา 
 5  สอบถามและซักประวัติการเคยไปสัมผัสในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีคนจ านวนมากและสังเกตอาการเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเช่น  การไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสเป็นต้น บันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจ
คัดกรอง 
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายได้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสและไม่มีอาการทางเดินหายใจไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการถือว่าผ่านการคัดกรองให้เข้าโรงเรียนได้ตามปกติ 
กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

>>แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
>>บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
>>ประเมินความเสี่ยง 
>>แจ้งผู้ปกครอง 
หากไม่มีประวัติเสี่ยงให้พานักเรียนไปพบแพทย์และให้หยุดจนกว่า หายเป็นปกติ 
หากตรวจพบว่ามีประวัติเสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติเดินทางไปใน

พ้ืนที่เสี่ยง พื้นที่คนแออัดจ านวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง โดยจ าแนกเป็น 
กลุ่มเสี่ยงมีประวัติสูง และกลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ า ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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กลุ่มเสี่ยงท่ีมีประวัติเสี่ยงสูง 
>>แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 

 >>บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 >>แจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนแล้วพาไปพบแพทย์ 
 >>แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์สอบสวนโรค 
 >>ท าความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ 
 >>กักตัวอยู่บ้าน 
 >>ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
 >>ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเสี่ยงท่ีมีประวัติเสี่ยงต่ ำ 

>>แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกถึงจะเตรียมไว้ 
>>บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
>>แจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนแล้วพาไปพบแพทย์ 
>>แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
>>แจ้งท้องถิ่นท าความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ 
>>ติดตามอาการให้ครบ 4 วัน 
>>ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
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แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำระหว่ำงเปิดภำคเรียน 
 

แนวปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรเจ้ำของสถำนศึกษำ 
 
1. ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในสถานศึกษา 
2. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วยครูนักเรียน
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่ 
3. ทบทวนปรับปรุงซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิช 19 เกี่ยวกับนโยบายมาตรการแนวปฏิบัติและการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ครู นักนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. สื่อสารท าความเข้าใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม  กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา
นักเรียนหรือผู้ปกครองติดเชื้อโรค covid-19 
6.  มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคนบริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษาและจัดให้มีพ้ืนที่แยกโรคอุปกรณ์ป้องกัน 
7. ควรพิจารณาการจัด ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่าง
ต่อเนื่องตรวจสอบติดตามนักเรียนขาดเรียนลาป่วยการปิดสถานศึกษาการจัดให้มีการเรียนทางไกลสื่อออนไลน์การ
ติดต่อทางโทรศัพท์โดยติดตามเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 
8. กรณีพบนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในสถานศึกษาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการสอบสวนโลกและพิจารณาปิดสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  
9. มีรายการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิ์ที่ควรได้รับกรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว 
10. ควบคุมก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรค covid-19 ใน
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
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แนวปฏิบัติส ำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน 
 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพ้ืนที่เสี่ยงค าแนะน าการป้องกันตนเองและลดความ
เสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้  มีน้ ามูก เจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสให้หยุด
ปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรค covid-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงแล้วอยู่
ช่วงกลางตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
3. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้น าของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง 
4. สื่อสารความรู้และค าแนะน าประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรค covid-19 
ให้แก่นักเรียนเช่นสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัย ค าแนะน าการปฏิบัติตน การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมร่วมกันจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด 
5. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน  
6. ควบคมุดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างบคุคล 
อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และก ากับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ  
7. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค โควิด 
19 และรายงานต่อผู้บริหาร  
8. ท าการตรวจคดักรองสุขภาพทกุคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเชา ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ 
โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มี
น้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์หารอืตราปม แสดงใหเห็น
ชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว  

>>กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการมีไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับ อาการ
ระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพ้ืนที่แยกสวน ใหรีบแจงผูปกครองมารับและ พาไปพบแพทย
ใหหยุดพกัที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือประเมิน สถานการณและด าเนินการ
สอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพื่อพิจารณาการปดสถานศึกษาตามมาตรการ แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  

>>บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
>>จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทางเขา สบูลา

งมือบริเวณอางลางมอื 
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9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูงหากมีพฤติกรรมดูที่มือหรือกัดเล็บ
กูสามารถติดตามอาการและน าเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคมของนักเรียนเพื่อให้
เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 
10. วิธีการปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้
ใหม่ให้ถูกต้องนั่นคือ สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
11. ครสูื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติท่ีเกิดข้ึนในสภาวะวิกฤตที่มีการแพร่ระบาดของโรค 
covid-19 ได้น ากระบวนการจัดการความเครียดการฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย ร่วมกับ
การฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียนได้แก่ทักษะชีวิตด้านอารมณ์สังคมและความคิด
เป็นต้น 
12. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเองเนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจ านวนมากและก ากับให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 เป็นบทบาทส าคัญอาจจะสร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการ
เฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสเชื้อโรคดังนั้นเมื่อคุณมีความเครียดจากสาเหตุต่างๆมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาท่ีไม่กระจ่างชัดเจนแนะน าให้สอบทานกับผู้บริหารหรือเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน 

 2) ความวิตกกังวลกลัวการติดเชื้อในสถานศึกษาพูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจร้องขอสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการเกิดโรค covid-19 เช่นการสื่อการสอนกระบวนการเรียนรู้
การส่งงานหรือการตรวจการบ้านเป็นต้นหากท่านเป็นคนเชียร์มีโรคประจ าตัวสามารถเข้าสู่งานทางดูแลบุคลากร
ของสถานศึกษา 

 3) จัดให้มีการจัดการความเครียดการฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพ่ือลดความเครียดวิตก
กังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ 
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แนวทำงปฏิบัติส ำหรับนักเรียน 
 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 พ้ืนที่เสี่ยงค าแนะน าการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค covid-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้  ไอ  มีน้ ามูก เจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสรีบ

แจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ก็ดีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค covid-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสีย
และอยู่ในช่วงปรับตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. มีแล้วใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืนเช่นช้อนส้อมแก้วน้ าแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าหน้ากากอนามัยและ
ท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน 

4.  กรณีนักเรียนดื่มน้ าบรรจุขวดควรแยกเฉพาะตนเองและท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้ปะปนกับ
ของคนอ่ืน 

5.  มันล้างมือบ่อยๆด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างน้อย 20 นาทีก่อนกินอาหารหลังใช้ส้วมเกลี้ยงใช้มือสัมผัส
ใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จ าเป็นรวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพื่อนเมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ าสระ
ผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมทันที 

6.  ระยะห่างระวังบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรในการท ากิจกรรมระหว่างเรียนช่วงพักและหลังเลิกเรียนเช่นนั่งกิน
อาหารเล่นกับเพ่ือนเข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 

7. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
8.  หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่ Airport หรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 
9.  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดอาหารครบ 5 หมู่และผักผลไม้ 5 สีเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันควรเสริมอาหารเช้าจากบ้านหรือให้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่องกินที่โรงเรียนแทนรวมถึงออก
ก าลังกายอย่างน้อย 60 นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-11 ชั่วโมง 

10.  กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัวควรติดตามความคืบหน้า เสมอปรึกษาครูเช่นการสอนออนไลน์อ่าน
หนังสือทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหัดที่บ้าน 

11.  หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติอาการไม่สบายของเพ่ือนเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวมาก
เกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรค covid-19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน 
บทบำทหน้ำที่ของนักเรียนแกนน ำด้ำนสุขภำพ 

นักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องด้วยเช่นสภา
นักเรียนเด็กไทยท าได้อย.น้อย.ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุวอสม.) 

 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพ้ืนที่เสี่ยงค าแนะน าป้องกันตนเองและลด
ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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 2) ช่วยครูตรวจคัดกรองไว้ร่างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในตอนเช้าทางเข้าโดยมีครูดูแลให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 

 3) ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหากพบ
นักเรียนที่ไม่ได้สวมให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยส ารองให้ 

 4) เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียนหากมีอาการไข้  ไอ  มีน้ ามูกเจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้
กลิ่นไม่รู้รสให้รีบแจ้งครูทนัที 

  5) จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้ค าแนะน าการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค 
covid-19 แก่เพ่ือนนักเรียนเช่นสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากการถอดหน้ากากกรณีเก็บไว้ใช้ต่อการ
ท าความสะอาดหน้ากากผ้าการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจะท าป้ายแนะน าต่างๆ 

 6) ตรวจอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุ่นน้องให้พร้อมใช้งานเน็ตไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืนเช่นจาน
ช้อนส้อมแก้วน้ าแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือของตนเอง 

 7) จัดเวรท าความสะอาดห้องเรียนโรงเรียนร่วมและบริเวณจุดสัมผัสเสียงทุกวันเช่นลูกบิดประตูกลอน
ประตูราวบันไดอุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรี  

 8) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรค covid-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยล้างมือบ่อยๆกินอาหารใช้จานช้อนส้อมแก้วน้ าของตนเองการเว้นระยะห่างเป็นต้นโดยถือปฏิบัติเป็นนิสัย
กิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
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แนวทำงปฏิบัติส ำหรับผูป้กครอง 
 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิน 19 พ้ืนที่เสี่ยงค าแนะน าการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโลกจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
2.  สังเกตอาการป่วยของบุตรหลานหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูกเจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้กินไม่รู้รถ

ให้รีบพาไปพบแพทย์ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอ่ืนให้พักผ่อนอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติคงมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคโคลิค 19 คือกลับจากพ้ืนที่เสียงอยู่ในช่วงปรับตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3.  จัด จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวันท า จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่าง
เพียงพอในแต่ละวันท าความสะอาดทุกวันเช่น จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวันท า
ความสะอาดทุกวันเช่นนั้น จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวันท าความสะอาดทุกวัน
เช่นหน้ากากช้อนส้อมแก้วน้ าแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัว 

4.  จัดหาสบู่หรือเจลกอฮอลและก ากับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆก่อนกินอาหารหลังใช้ส้วมหลีกเลี่ยงการใช้
มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จ าเป็นและสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือนแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านควร
อาบน้ าสระผมและเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 

5.  ดูแลสุขภาพบุตรหลานจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ส่งเสริมให้กินอาหารร้อนสะอาดครบหลัก 5 หมู่และผัก
ผลไม้ 5 สีและควรจัดอาหารกล่องให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างโครงการ
ออกก าลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-10 ชั่วโมงต่อวัน 

6.  หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค covid-19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน
จ านวนมากหายายเพ็ญต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ 7 ขั้นตอนด้วยสบู่และน้ านาน
เกิน 10 วินาที(ให้นักเรียนร้องเพลง Happy Birthday 2 ครั้งพร้อมกับล้างมือ)หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 

7. กรณมีีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียนเช่นการส่งการบ้านการร่วมท ากิจกรรมเป็นต้น 
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แนวปฏิบัติส ำหรับแม่ครัวผู้จ ำหน่ำยอำหำรและผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด 
 
1. เรื่องติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 พ้ืนที่เสี่ยงค าแนะน าการป้องกัน

ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโลกจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
2.  สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ไอมีน้ ามูกเจ็บคอหายใจล าบากเหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสให้

หยุดปฏิบัติงานจะรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค covid-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสียง
เพราะอยู่ในช่วงเดือนให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3.  ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ าก่อน-หลังปรุงอาหารและประกอบอาหารคณะจ าหน่ายอาหารหลังสัมผัสสิ่ง
สกปรกเมื่อจะเปลี่ยนหรือธนบัตรดังใช้ส้วมควรล้างมือด้วยสบู่หรือน้ าโดยใช้เจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการ
ใช้มือสัมผัสหน้าตาปากจมูกโดยไม่จ าเป็น 

4.  ในขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผมผ้ากันเปื้อนถุงมือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยและปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

5.  ปกปิดอาหารใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหารห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกันโดยตรงและจัดให้แยก
ชิ้นส่วนกรณีร้านจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปพร้อมกินไม่ควรใช้มือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารก่อนอาหาร 

6. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู่และผักผลไม้ 5 สีพระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนกินภายใน
เวลา 2 ชั่วโมง หาจับเวลาดังกล่าวให้น าอาหารไปอุ่นจนเดือดแล้วน ามาเสิร์ฟใหม่กรณีท่ีไม่สามารถจัดเรือเวลา
ส าหรับเด็กในมื้อกลางวันให้เตรียมอาหารกล่องแทนและรับประทานที่โต๊ะเรียน 

7.  จัดเตรียมกระดาษส าหรับสั่งรายการอาหารหรือช่องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือลดการพูดคุยสัมผัส 
8.  ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะกล่องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นสวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยสวมถุงมือยางผ้ายางกันเปื้อนรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง 
9. การเก็บขยะควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดและน าไปรวบไว้ที่พักขยะ 
10.  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้งต้องล้างมือบ่อยและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รีบอาบน้ าสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 
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แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
  
1. ห้องเรียนห้องเรียนรวมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรี 
 1.1 จัดโต๊ะ จัดโต๊ะเก้าอ้ีหรือที่นั่งให้ได้จัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนกรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการ
จัดเป็นระยะห่างระหว่างบุคคลควรจัดให้มีการสลับวันเปลี่ยนแต่ละชั้นเรียนการแบ่งจ านวนนักเรียนหรือการใช้
พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษาตามความเหมาะสมทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติงานอื่นตามบริบทความเหมาะสม
โดยยึดหลัก Social distancing 
 1.2 จัดให้มีการเลือกเวลาเรียนการเรียนกลุ่มย่อยหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์และเน้นให้
นักเรยีนท าหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยขนาดเรียนตลอดเวลา 
 1.3 จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีให้อากาศถ่ายเท เช่นเปิดประตูหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก าหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศทุก 1 ชั่วโมง
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 1.4 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักเรียนและครูใช้ประจ าทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
 1.5 ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ีอุปกรณ์และจุดสัมผัสเสียงเช่นลูกบิดประตูเครื่องเล่นของใช้ร่วมทุกวันอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้งเช้าก่อนเรียนพักเที่ยงหรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องท าความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ีก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้ง 
 2. ห้องสมุด 
 2.1 จัดโต๊ะเก้าอ้ีหรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรและจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุด
ต าแหน่งที่ชัดเจน 
 2.2 จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีให้อากาศถ่ายเท เช่นเปิดประตูหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก าหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศทุก 1 ชั่วโมง
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 2.3 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับ ครูบรรณารักษ์นักเรียนและผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า
ด้านหน้าและภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
 2.4 ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุกวัน วันละ 2 
ครั้ง (เช้าก่อนให้บริการ พักเที่ยง) 
 2.5 การจ ากัดจ านวนคนจ ากัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุดและให้นักเรียน ผู้บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา 
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3. ห้องประชุมหอประชุม 
 3.1 จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมห้องประชุมหากพบว่ามีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก
เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสแจ้งงดร่วมประชุมแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที 
 3.2 จัดโต๊ะเก้าอ้ีหรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2  เมตร  แล้วจะท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่ง
ชัดเจน 
 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าดีและการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย
ขนาด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยขณะประชุม 
 3.4 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับผู้เข้าประชุมบริเวณทางเข้าภายในอาคารหอประชุม
บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 3.5 งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 
 3.6 ให้มีการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่นลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์ก่อนและหลังใช้
ห้องประชุมทุกครั้ง 
 3.7 จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
หากจ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องกรรมการประตูหน้าต่างระบายอากาศทุก 1 ชั่วโมง 
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
4. โรงยิมสนำมกีฬำ 
 4.1 จัดพื้นที่ท ากิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัดอาจจัดให้เล่นเป็นรอบหรือให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
4.2 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการบริเวณทางเข้าและบริเวณด้าน
ในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 4.4 จัดให้มีการระบายอากาศอากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง เปิดพัดลม 
 4.5 จ ากัดจ านวนคน จ านวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 
 4.6 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
 5. ห้องส้วม 
 5.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเพียงพอได้แก่น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฟอกขาวอุปกรณ์การตวง
ถุงขยะถังน้ าไม้ถูพ้ืนด้ามยาวส าหรับเก็บขยะผ้าเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
กับการปฎิบัติงานเช่นถุงมือหน้ากากผ้าเสื้อผ้าที่จะต้องกลับมาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด 
 5.2 การท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไปพ้ืนห้องส้วมให้ฆ่า
เชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ โดยน ามาผสมกับน้ าเพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.1 
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% หรือ 5,000 ในล้านส่วน ราดน้ ายาฆ่าเชื้อทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีเน้นเช็ดบริเวณท่ีรองนั่งโถส้วมฝาปิดโถส้วมที่
กดชักโครกสายช าระเราจับลูกบิดหรือกลอนประตูที่แขวนกระดาษช าระอ่างล้างมือขันน้ าก๊อกน้ าที่วางสบู่ผนังซ่อม
ประตูด้วยผ้าชุบน้ ายาฟอกขาวหรือใช้แอลกอฮอล์ 70 % 
 5.3 หลังจากท าความสะอาดควรซักผ้าเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพ้ืนด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาฆ่าเชื้อแล้ว
ซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งและน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 
 6. ห้องพักครู 
6.1 จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรควรค านึงถึงสภาพบริบทและ
ขนาดพ้ืนที่ อาจพิจารณาใช้ฉากก้ันบนโต๊ะเรียน และจัดท าสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งชัดเจนโดยถือปฏิบัติตามหลัก 
Social distancing อย่างเคร่งครัด 
6.2 ให้ครูสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
6.3 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประต ูหน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศหาก
จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศทุก 1 
ชั่วโมง และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
6.4 ให้มีการท าความสะอาด โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประต ูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท ์เป็นต้น เป็นประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
6.5 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ ส าหรับครูและ กผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้าหน้าประตูและ 
ภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
7. จัดห้องพยำบำล 
7.1 จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
7.2 จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจะมีอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอ่ืนเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
7.3 ท าความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 
7.4 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาลอย่าง
เพียงพอ 
 8. โรงอำหำร 

การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการรวมถึงอาหารภาชนะอุปกรณ์ตู้กด
น้ าดื่ม ระบบกรองน้ าและผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคจึงควรมีการดูแลและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคดังนี้ 
8.1 หน่วยงานที่จัดบริการโรงอาหาร หนดมาตรการการปฏิบัติให้สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะดังนี้ 
1) จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ส าหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหารบริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหาร 
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2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย 
3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ที่นั่งกินอาหารส ารับอาหาร จุด
รับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ าดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร 
4) จัดเหลื่อมเวลาซื้อและกินอาหาร เพ่ือลดความแออัดพ้ืนที่ภายในโรงอาหาร 
5) ท าความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนที่ตั้งตู้กดน้ าดื่ม และพ้ืนที่บริเวณที่นั่งกินอาหารให้สะอาดด้วย
น้ ายาท าความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้าน
ส่วน(ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 1 ลิตร) 
6) ท าความสะอาดโต๊ะหน้าที่นั่งให้สะอาด ส าหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือจัดให้มีการฆ่าเชื้อ
ด้วยแอลกอฮอล์70%โดยแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพรมหินเช็ดไปในทิศทางเดียวกันหลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง 
7) ท าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้สะอาดด้วยน้ ายาล้างจานและให้มีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ า
ร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วินาทีหรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 1000 ส่วนในล้าน
ส่วน(ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วนครึ่งช้อนชาต่อน้ า 1 ลิตร) 1นาทีและล้างน้ าให้สะอาดและอบแห้งก่อน
น าไปใส่อาหาร 
8) ท าความสะอาดตู้กดน้ าดื่ม ภายในตู้ถังน้ าเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเช็ดภายนอกตู้และก๊อกน้ าดื่มให้
สะอาดทุกวันและฆ่าเชื้อด้วยการแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วนเป็นเวลา 30
นาที ทุกครั้งก่อนบรรจุน้ าใหม่ในกรณีที่มีเครื่องกรองน้ าควรท าความสะอาดด้วยการล้างย้อนทุกสัปดาห์และเปลี่ยน
ไส้กรองตามระยะเวลาที่ก าหนดของผลิตภัณฑ์ และควรตรวจเช็คความช ารุดเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้ สายดิน
ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ าที่ถือเป็นจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน 
9) จัดบริการอาหารเน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารประเภทกะทิ หรืออาหารปรุงข้ามวัน การ
ปกปิดอาหารปรุงส าเร็จ การใช้ภาชนะท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ส าหรับการกิน
อาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ า เป็นต้น 
10) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลการเลือก การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น 
 11) กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก จัดส่งอาหารให้กับสถานศึกษา ควรให้ครูหรือผู้รับผิดชอบตรวจ
ประเมินระบบสุขาภิบาลของอาหารของร้านอาหาร โดยการก าหนดข้อตกลงการจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกิน
ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสรจ็ และมีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกในอาหาร 
12) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนมารับประทานเองเพ่ือป้องกันเชื้อ
และลดการแพร่กระจาย 
8.2 ผู้สัมผัสอาหารต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลมีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคดังนี้ 



28 
 

1) หากมีอาการป่วยไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและ
แนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที 
2) ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลมีการป้องกันตนเองแต่งกายให้สะอาดสวมใส่ผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันการ
ปนเปื้อนอาหารในการปฏิบัติงาน 
3) รักษาความสะอาดของมือด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า ก่อนปฏิบัติงาน และขนาดเตรียมอาหาร
ประกอบอาหารและจ าหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญและธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรกใช้แอลกอฮอล์
ท าความสะอาดมือร่วมด้วย เช่น การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
4) สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
5) ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร
แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม้ และไม่เตรียม ปรุงประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
6) จัดเมนูอาหารที่จ าหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่
น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส อาหารบูดเสียง่าย เช่น อาหารประเภทกะทิ และอาหารที่ไมผ่่านความร้อน เช่นซูชิ
เป็นต้น 
7) อาหารปรุงส าเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 cm กรณีอาหาร
ปรุงส าเร็จรอการจ าหน่ายให้น ามาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต้องสะอาดมีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุอาหารปรุงส าเร็จ
และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
9) ระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
10) ควรพิจารณาให้มีระบบช าระเงินออนไลน์ส าหรับผู้บริโภค 

8.3 ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหารต้องด าเนินการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางนี้ 
1) ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปในโรงอาหารก่อนกิน
อาหาร ภายหลังซื้ออาหาร หลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก หรือหลังออกจากห้องส้วม 
2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหาร หรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
3) เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ สุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุกและ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ
อาหาร มีการปกปิดมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เบื้องต้น 
4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรในการซื้ออาหาร รออาหาร นั่งกินอาหาร และรอกดน้ า
ด่ืม  
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9. กำรรับ-ส่งนักเรียน 
9.1 ท าความสะอาดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ลาวจับ ที่เปิดประต ูเบาะนั่ง ที่วางแขน ด้วยน้ าผสม
ผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์และปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ (เช่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6% ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ตอน้ า 1 ลิตร) 
9.2 นักเรียนที่ใช้บริการรถรับนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลดการ
พูดคุยการเล่นหยอกล้อกัน รวมถึงก าหนดจุดรับ-ส่งนักเรียนส าหรับผู้ปกครอง 
9.3 การจัดที่นั่งบนรถรับนักเรียนควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งนีค้วรค านึงถึง
ขนาดพ้ืนที่ของรถ จ านวนที่นั่ง ทพิจารณาตามบริบทคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดท าสัญลักษณ์แสดง
จุดต าแหน่งที่ชัดเจนโดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
9.4 ก่อนและหลังให้บริการรับนักเรียนแต่ละรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประต ูระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
9.5 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือบ่อยๆ บนรถรับนักเรียน 

10. กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
10.1 การจัดพ้ืนที่เข้าแถวให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร กรณีมีพ้ืนที่จ ากัดไม่เพียงพอ
อาจพิจารณาสลับชั้นเรียนเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง หรือจัดให้มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง เช่น หน้า
ห้องเรียน ลานเอนกประสงค ์ลานสนามกีฬา หอประชุม เป็นต้น 
10.2 ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
10.3 ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงมี กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ควรใช้ช่องทางอ่ืน เช่น เสียงตาม
สาย ผ่านนออนไลน์  Line  Facebook  e-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น 
10.4 ท าความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกท่ีเสาธง ไมโครโฟน
เป็นต้น 
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มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิต 19 กรณีเกิดกำรระบำด 
กรณีเกิดกำรระบำดในสถำนศึกษำ 

นิยามเหตุกำรณ์ระบำด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 รายที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อ
ในสถานศึกษา 

นิยำม 
1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI=Patient Under Investigation) หมายถึงผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัด

อุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ( น้ ามูก ไอ เจ็บคอ
หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมี
อาการ 

2. ผู้ป่วยยืนยันหมายถึงผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงหมายถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
- ผู้ที่เรียนร่วมห้องผู้ที่นอนร่วมห้องหรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน 
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอจามจากผู้ป่วยโดยไม่

มีการป้องกัน 
-ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิดไม่มีอากาศถ่ายเทเช่นในรถปรับอากาศในห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่าง

จากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน 
4. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า หมายถึง ผู้ที่ท ากิจกรรมอ่ืนร่วมกับผู้ป่วยแต่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เสี่ยง 
5. ผู้ที่ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่ได้มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนป่วย 
6. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง หมายถึง ที่มีภูมิต้านทานต่ าหรือ มีโรคประจ าตัว หรือผู้สูงอายุ 
กิจกรรมกำรเฝ้ำระวังกำรระบำด 
1. ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาหากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติให้

รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 
2. ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่ามีเด็กที่มีไข้จ านวนมากปกติให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ 
3. โรงพยาบาลให้ มีการบันทึกรายชื่อรายการของนักเรียนที่ป่วย 
กิจกรรมเมือ่มีกำรระบำด 
1. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพ่ือท าความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน 
2. ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าสถานศึกษาโดยใช้ hangheld 

thermometer และด าเนินการตามแผนผัง 

 หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน(PUI)ให้เก็บตัวอย่างNP swab ส่งตรวจหาเชื้อ 



31 
 

3. ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเชื้อ 
4. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเจ็บตัวอย่างแต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานรายการทุกวันหาก

พบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
5. เมื่อเปิดเทอม ให้มีการคัดกรองให้ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าได้กับPUIให้เก็บตัวอย่างและพิจารณา

ความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
6. ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก าหนด 

ขัน้ตอนกำรคัดกรองนักเรียนและเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 

 
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
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กำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผล 
 สถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษาควรมีการก ากับติดตาม
และทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ ์และบริบทพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มี
อาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง 
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