
 
 

ประกาศโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ครู และบุคลากร 

อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
................................................................................................... 

 เนื่องจาก ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)  
ได้รายงานข้อมูลการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย พบว่ามียอดผู้ติดเช้ือรายใหม ่
มีจ านวนเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
จึงประกาศแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยให้ถือหลักปฏิบัติ ดังนี ้

๑. คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมริ่างกาย 
๒. สวมหน้ากาก (Wearing Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 

ที่อยู่ในสถานศึกษา 
๓. ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ านานอย่างน้อย ๒๐ นาที หรือใช้ 

เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบรเิวณจุดเสี่ยงโดยไมจ่ าเป็น 
๔. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร รวมถึง

การจัดเว้นระยะห่างของสถานที ่
๕. ท าความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ใหอ้ากาศถ่ายเท หากจ าเป็นต้องใช้

เครื่องปรบัอากาศก าหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรบัอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ 
ทุก ๑ ช่ัวโมง และท าความสะอาดห้องเรียนและบรเิวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาด 
พื้นผิวสัมผสัของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดอุุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง และหลงัเลิกเรียนทกุวัน 
รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมฝีาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทกุวัน 

๖. ลดแออัด (Reducing time & space) : ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลง เท่าทีจ่ าเป็น 
หรือเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
๑. จัดต้ังจุด/บรเิวณคัดกรองบรเิวณทางเข้าสถานศึกษา 

๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (อุณหภูมเิท่ากบัหรือมากกว่า ๓๗.๕   ข้ึนไป ถือว่ามีไข้) 
๓. ให้ผู้ถูกคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ 
๔. ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลทุกคนทีเ่ข้าสถานศึกษา 



๕. ซักประวัติเสี่ยง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ ามูก เจบ็คม หายใจล าบาก  
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และบันทกึผลในแบบบันทกึการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

๕.๑ กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ต่ ากว่า ๓๗.๕   ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีประวัติสัมผสั
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้ติดสญัลกัษณ์หรอืสติ๊กเกอร์เข้าเรยีน หรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๕.๒ กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย เท่ากบัหรือมากกว่า  ๓๗.๕   ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึง่ และ/หรือมีประวัติสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ป่วยยืนยัน ให้แยกนักเรียนหรือบุคลากรนั้น
ไว้ในห้องหรือบริเวณทีจ่ัดเตรียมไว้ แจ้งผูป้กครอง แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อสอบสวนโรค  
และด าเนินการตามค าแนะน า 

๖. ผู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมลูรายงานผลใหผู้้ผูบ้รหิารสถานศึกษาทราบ 
แนวปฏิบัติส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

๑. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดต้ังคณะท างานด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒. ทบทวน ปรบัปรุง ซอ้มปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
๓. มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เกี่ยวกับ

นโยบาย มาตรการการปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนใหก้ับผูเ้กี่ยวข้อง และลดการตีตรา 
ทางสงัคม (Social Stigma) 

๔. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บรเิวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) 
๕. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท 

ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนกัเรียนขาดเรียน ลาป่วย 
๖. กรณีพบนกัเรียน ครู บุคลากร หรอืผูป้กครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรอืผูป้่วยยืนยัน เข้ามาในสถานศึกษา

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในพื้นทีท่ันท ี
๗. ควบคุม กับกับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ง 

แนวปฏิบัติส าหรับครูและผู้ดูแลนักเรียน 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

จากแหล่งข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้ 
๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึง่ ให้หยุดปฏิบัติงาน  

และรบีไปพบแพทย์ทันท ี
๓. ปฏิบัติตามมาตรการการปอ้งกันโรคอย่างเครง่ครัด ได้แก่ ล้างมือบอ่ยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลกีเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด  
หรือแหลง่ชุมชน 

๔. แจ้งผูป้กครองและนักเรียน ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง 
๕. สื่อสารความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง  

จากการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  



๖. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสมัผสัเสี่ยงทุกครัง้หลังใช้งาน 
๗. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง

น้อย ๑-๒ เมตร 
๘. ตรวจสอบ ก ากบั ติดตาม การเรียนของนักเรียน 
๙. ตรวจคัดกรองสุขภาพทกุคนที่เข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน 
๑๐. สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปญัหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไมร่่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทีโ่รงเรียน

ก าหนดเพือ่ให้ได้รบัการช่วยเหลอื 
๑๑. สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับความเครียด กระบวนการจัดการความเครียด ให้แก่นกัเรียนและบุคลากร 

ในโรงเรียน 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้ 

๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยา่งใดอย่างหนึง่ รีบแจ้งครหูรอืผูป้กครอง 
๓. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช่ร่วมกับผู้อื่น 
๔. ปฏิบัติตามมาตรการการปอ้งกันโรคอย่างเครง่ครัด ได้แก่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

สแกนหน้าวัดอุณหภูมกิ่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และวัดอุณหภูม ิ
ก่อนข้ึนตึกเรียนด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ 
ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน 

๕. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรงุสกุ ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ และผกั ผลไม ้
๖. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกกัตัว นักเรียนต้องติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๗. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

จากแหล่งข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้ 
๒. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ใหร้ีบพาไป 

พบแพทย ์
๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน 
๔. จัดหาอปุกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ ก ากบัให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการปอ้งกันโรค

อย่างเครง่ครัด ได้แก่ ล้างมอืบ่อย ๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชน 

๕. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรงุสุกใหม่ 
๖. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล 

การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ติดตามนักเรียนผ่านทาง Application Student care  
 



แนวปฏิบัติส าหรับผู้จ าหน่ายอาหารและผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

จากแหล่งข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้ 
๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึง่ ให้หยุดปฏิบัติงาน 

และรบีไปพบแพทย์ทันท ี
๓. ล้างมือบ่อยๆ ก่อน-หลงัปรุงและประกอบอาหาร ขณะจ าหนา่ยอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก 
๔. ขณะปฏิบัติงานของผู้สมัผสัอาหาร ต้องสวมหมวกคุมผมผ้ากนัเปื้อนถุงมือ สมหน้ากากผ้า 

หรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
๕. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร 
๖. จัดระยะห่างการเข้าแถวซื้ออาหาร 
๗. จัดที่นั่งรับประทานอาหารโต๊ะละ ๔ คน 
๘. ผู้ปฏิบัตงิานท าความสะอาด ผู้ปฏิบัตงิานเกบ็ขนขยะ ต้องใสอุ่ปกรณ์ป้องกันตนเองและปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนตามขั้นตอนการท าความสะอาดให้ถูกตอ้ง 
แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๑. ห้องเรียน สถานทีส่ าหรบัการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถานศึกษา  
ห้องประชุม ห้องพกัครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องสุขา เป็นต้น ให้ด าเนินการตามหลัก
ปฏิบัติการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเครง่ครัด 
ได้แก่ 

๑.๑ โต๊ะ เก้าอี้ หรอืที่นั่ง ใหม้ีการเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร 
๑.๒ มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มยอ่ย 
๑.๓ จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท และท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อปุกรณ์ 
การเรียนทุกครั้ง และจุดสมัผสั เสียง ก่อน – หลังใช้งาน 
๑.๔ จัดให้มเีจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ 
๑.๕ จ ากัดจ านวนผู้ใช้ หรือลดระยะเวลาท ากิจกรรม หรอืเหลื่อมเวลาการใช้งาน 

๒. โรงอาหาร 
๒.๑ จัดบรกิารอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ 
ทุกครั้ง 
๒.๒ พิจารณาทางเลือกให้ผูป้กครองสามารถเตรียมอาหาร กลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียน 

๓. ห้องพยาบาล 
 ๓.๑ จัดหาครหูรอืเจ้าหน้าทีเ่พื่อดูแลนักเรียน ในกรณีทีม่ีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผูป้กครอง 

มารับและมกีารบันทึกรายช่ือและอาการของนกัเรียน 
 ๓.๒ จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัด 

กับนักเรียนป่วยจากสาเหตอุื่นๆ 
 



๔. รถรับ – ส่งนักเรียน  
๔.๑ ท าความสะอาดรถรับส่งนักเรียนและบรเิวณจุดสมัผสัเสี่ยง 
๔.๒ นักเรียนที่ใช้บริการรถรับนกัเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
๔.๓ การจัดที่นั่งบนรถรบันักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 
๔.๔ ก่อนและหลงัใหบ้ริการรบันักเรียนแตล่ะรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศ  
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
๔.๕ จัดให้มเีจลแอลกอฮอลส์ าหรับใช้ท าความสะอาดมือ  
๔.๖ ประชุมผู้ประกอบกจิการรถรบั – ส่ง ในการท าความเข้าใจมาตรการปอ้งกัน 
การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  กรณีเกิดการระบาด  
(เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย ๑ ราย ท่ีคิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา) 

๑. ปิดสถานศึกษา ช้ันปี/ช้ันเรียน เพือ่ท าความสะอาด เป็นระยะเวลา ๓ วัน 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส ารวจการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บรเิวณทางเข้า

สถานศึกษา และด าเนินการข้ันตอนที่ก าหนด หากพบผูเ้ข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง  
NP Swab ส่งตรวจหาเช้ือ  

๓. ผู้สมัผสักลุ่มเสี่ยง High Risk ให้ด าเนินการเกบ็ตัวอย่าง NP Swab ส่งตรวจเช้ือ 
๔. ผู้สมัผสักลุ่มเสี่ยงต่ า Low Risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 

(Self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
๕. เมื่อเปิดเรียน ให้มกีารคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมอีาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง และพิจารณา

ความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผูป้่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
๖. ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผูส้ัมผสัทุกวันจนครบก าหนด  

การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
 โรงเรียนมกีารก ากับติดตาม ทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบรบิท
พื้นที่ อย่างต่อเนือ่ง กรณีพบผูม้ีอาการเสี่ยงหรือป่วย โรงเรียนจะรบีแจง้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และรายงานต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัดทราบทันที   
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
         
 
       ( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

 


