
 

 

 

  

  

 

ประกาศโรงเรียนรพีเลิศวิทยา 

เร่ือง  การใช ้๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา 

-------------------------------------------------  

โดยกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (Who Thailand) องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 

และองค์กรภาคี ได้เสนอกรอบแนวทาง ๖ มิติ เช่ือมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) (ศบค) เพื่อคุ้มครอง

สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 

ทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประกาศใช้ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 ในสถานศึกษา ดังน้ี 

๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเส่ียงก่อนเข้าสถานศึกษา 

๒. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

๓. จัดจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 

๔. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร 

๕. ทำความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตูระบายอากาศ 

๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหล่ือมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม 

จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน ได้มีการ

เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

        ดังนั้นทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยาจึงประกาศ ใช้ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด -19 ในสถานศึกษา  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  

    

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑2  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  

 

 

 

     (นายวาทิตย์  ต้ังรพีเลิศ)                                                                           

ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา  
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 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

 

 

มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา-๑๙  (COVID-19) ในสถานศึกษา  

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

  ตามประกาศโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เร่ือง  การใช้ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด -๑๙ ในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ น้ัน 

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร และลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้นำมาตรการหลัก ๖  ข้อของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุขมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ศึกษา

รายละเอียดเพ่ือทำความเข้าใจและยืดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังน้ี 

๑. คัดกรองวัดไข้ (Screening)  ผู้ท่ีเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองเพ่ือวัด

อุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

๒. สวมหน้ากาก (Mask wearing) ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 

๓. ล้างมือ (Hand washing) จัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ 

หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 

จมูก โดยไม่จำเป็น 

๔. เว้นระยะห่าง (Social distancing) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร รวมท้ังการเว้น

ระยะห่างของสถานท่ี ทำให้เหลือนักเรียนประมาณ 20-25 คนต่อ

ห้อง 

๕. ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดพ้ืนผิวท่ีสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี และพ้ืนท่ีท่ีใช้ร่วมกัน

บ่อยๆ เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนเข้าเรียนและหลัง

เลิกเรียนทุกวัน เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และกำจัดขยะ

ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ 

๖. ลดการแออัด (Crowded 

reducing) 

เหล่ือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน ลดและหลีกเล่ียงการทำ

กิจกรรมท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

 

โดยมาตรการหลักท้ัง ๖ ข้อ มีรายเอียดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 
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๑.  แนวปฏิบัติในการคัดกรอง (Screening) 

๑.๑  การวัดไข้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางกลับจาก

ต่างประเทศ มีอาการไข้ และ/หรือมีอาการทางเดินหายใจ เป็นต้น งดการติดต่อกับโรงเรียนทางกายภาพ

จนกว่าจะพ้นระยะการกักตัวหรืออาการเจ็บป่วยหายเป็นปกติ 

 

 

 

 

คัดกรองวัดไข,นักเรียน บุคลการ หรือผู,มาติดต<อ  

ณ จุดคัดกรองที่กำหนดก<อนเข,าโรงเรียน 

การคัดกรอง 

๑. วัดไข,ด,วยเทอรEโมมิเตอรE 

๒. ล,างมือด,วยสบู<หรือเจลแอลกอฮอลE 

๓. ตรวจการสวมใส<หน,ากากผ,าหรือ

หน,ากากอนามัย 

๔. กรณีผู,มาติดต<อ บันทึกข,อมูลชื่อ

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทE 

อุณหภูมิ น+อยกว.า 

37.5ºC และ ไม.มี 

อาการทางเดินหายใจ 

อุณหภูมิ มากกว.า 

37.5ºC หรือ มี

อาการทางเดินหายใจ 

แยกนักเรียนไว,ใน

บริเวณที่กำหนด 

บันทึกข,อมูล 

แจ,งผู,ปกครองให,รับ

กลับบ,านและให,หยุด

เรียนจนกว<าอาการจะ

หายเปVนปกต ิ

เข,าเรียนได,ตามปกต ิ

ครูประจำชั้นติดตาม 

ข,อมูลนักเรียนและ

รายงานให, 

ผู,อำนวยการทราบ 

ติดสัญลักษณE 

ผ.าน การคัดกรอง 
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๑.๒  การเตรียมความพร้อม ณ จุดคัดกรอง  

๑.๒.๑ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, หน้า 6. 

 

๑.๒.๒ ติดป้ายประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกต้อง ๗ ข้ันตอน 

๑.๒.๓ จัดให้มีอ่างน้ำเพื่อล่างมือ สบู่ และเจอแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 

๑.๒.๔ จัดให้มีเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ อย่างน้อยจุดคัดกรองละ ๒ เคร่ือง 

๑.๒.๕ เตรียมสัญลักษณ์การเว้นระยะ ๑-๒ เมตรบนพ้ืน ระหว่างการรอรับการวัดไข้ 

๑.๒.๖ เตรียมสัญลักษณ์แสดงการ “ผ่าน” การคัดกรอง  

๑.๒.๗ แต่งต้ังบุคลากรเพ่ือทำหน้าท่ีคัดกรองท่ีจุดคัดกรองอย่างน้อยจุดละ ๒ คน 

๒.  แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้สอดคล้องกันมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) และมาตรการลดการแออัด (Crowded 

reducing) ทางโรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๒.๑ จัดการเรียนการสอนแบบ On-site หรือการเรียนที่โรงเรียน สัปดาห์ละ ๕ วัน จันทร์ถึงศุกร์ 

วันละ ๖ คาบ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 

๒.๒ จัดการเรียนการสอนให้เป็นนักเรียนกลุ่มเล็ก ห้องเรียนละประมาณ ๒๐-๒๕ คน โดยจัดเว้น

ระยะหว่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร 

๒.๓ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือหลีกเล่ียงการรวมตัวกันของนักเรียนเป็นจำนวนมาก 

๒.๔ งดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที ่มีความเสี ่ยงต่อการรวมกลุ ่ม เช่น วิชาลูกเสือ 

กิจกรรม และชมรม เป็นต้น 

๒.๕ งดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในตอนเช้าและตอนเย็น โดยใช้การ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น เสียงตามสายหรือส่ือ

ออนไลน์ 
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๓.  แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ  

๓.๑  แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร 

๓.๑.๑ ผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองท่ีกำหนด ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน 

๓.๑.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

๓.๑.๓ กำชับนักเรียนให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

๓.๑.๔ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวของนักเรียน เช่น การล้างมือ ๗ ขั้น การเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า 

ตา จมูก ปาก เป็นต้น 

๓.๑.๕ สังเกตหรือสอบถามอาการของนักเรียนที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจต่อไปนี้ มีไข้ ไอ 
เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก หากพบว่ามีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน

ทันที 

๓.๑.๖ ควบคุมดูแลความสะอาดในห้องเรียนและการจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ 

เมตรเสมอ 

๓.๑.๗ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา-๑๙  (COVID-19) ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 

๓.๒ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 

๓.๒.๑ ผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองท่ีกำหนด ทุกเช้าก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนทุกวัน 

๓.๒.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

๓.๒.๓ จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวมาโรงเรียนทุกวัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามั 

๓.๒.๔ การล้างมือ ๗ ข้ันบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำ หลีกเล่ียง

การสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น  

๓.๒.๕ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

๓.๒.๖ ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากพบว่ามีอาการป่วย โดยเฉพาะอาหารของระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้แจ้งครูหรือเจ้าหน้าท่ี

พยาบาลทันที 

๓.๒.๗ อาบน้ำ สระผมเม่ือกลับถึงบ้านหรือท่ีพัก และเปล่ียนเส้ือผ้าชุดใหม่ 

๓.๒.๘ ไม่ล้อเลียนอาการป่วยของเพ่ือนซ่ึงอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกและวิตกกังวลมากเกินไป 

๓.๒.๙ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-๑๙  (COVID-19) ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 

 

 

 



หน้า ๕ 

 

 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

๓.๓ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ 

๓.๓.๑ ผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองท่ีกำหนด กรณีท่ีจะติดต่อธุระกับทางโรงเรียน 

๓.๓.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

๓.๓.๓ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การ
อาบน้ำสระผมทันทีเม่ือกลับถึงบ้าน การไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก และจมูก เป็นต้น 

๓.๓.๔ จัดหาของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและกำชับให้นักเรียนนำมาโรงเรียนทุกวัน เช่น 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

๓.๓.๕ สังเกตอาการเจ็บป่วยของนักเรียน ให้รีบพานักเรียนไปพบแพทย์และแจ้งให้ครูประจำช้ัน
ทราบ และให้พักรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

๓.๓.๖ ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ 

๓.๓.๗ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา-๑๙  (COVID-19) ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 

๓.๔ แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีธุรการ–การเงิน 

๓.๔.๑ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในบริเวณโรงเรียน 

๓.๔.๒ วัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงเรียน ณ จุดคัดกรองที่กำหนด และบันทึกข้อมูลหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการ 

๓.๔.๓ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อมีการสัมผัสธนบัตรหรือเอกสารต่างๆ จาก 
ผู้ท่ีมาใช้บริการ 

๓.๔.๔ จัดทำแผงกันพลาสติกบนโต๊ะทำงานบริเวณท่ีมีการติดต่อธุระกับผู้มาใช้บริการ 
๓.๔.๕ ส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย เช่น การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน  
๓.๔.๖ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน เรื่อง การใช้ ๖ มาตรการหลักในการป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙ ในสถานศึกษา ลงเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประจำจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน 

๓.๕ แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถและครูประจำรถตู้รับส่งนักเรียน 

๓.๕.๑ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที ่ปฏิบัติหน้าท่ีและล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์บ่อยๆ 

๓.๕.๒ ทำความสะอาดภายในรถตู้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น มือ
จับประตู ขอบหน้าต่าง และเบาะที่นั่ง ทุกวันก่อนและหลังการให้บริการทั้งรอบเช้าและ

รอบเย็น 

๓.๕.๓ วัดไข้นักเรียนและให้นักเรียนล้างมือด้วยมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนข้ึนรถตู้ทุกคร้ัง 
๓.๕.๔ เปิดหน้าต่างและพัดลมระบายอากาศขณะเดินทางเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 



หน้า ๖ 

 

 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

๔.  แนวปฏิบัติด้านการจัดอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  

๔.๑ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

๔.๑.๑ จัดโต๊ะให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุด

ตำแหน่งให้ชัดเจน 

๔.๑.๒ จัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช ่น การเปิดประตูหน้าต่าง งดการใช้

เคร่ืองปรับอากาศ  

๔.๑.๓ ทำความสะอาดห้องเรียนโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได้ 
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อยวันละ ๓  ครั้ง คือ เช้าก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และ

หลังเลิกเรียน 

๔.๑.๔ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล้์างมือบริเวณหน้าห้องเรียนเพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ 

๔.๑.๕ กรณีเด็กเล็กที่มีการนอนกลางวันที่โรงเรียน ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ 

เมตร  จัดท่ีนอนไม่ใหศี้รษะชนกัน  

๔.๒ ห้องพักครู 
๔.๒.๑ จัดโต๊ะให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุด

ตำแหน่งให้ชัดเจน 

๔.๒.๒ จัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช ่น การเปิดประตูหน้าต่าง งดการใช้

เคร่ืองปรับอากาศ  

๔.๒.๓ ทำความสะอาดห้องเรียนโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได้ 
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อยวันละ ๓  ครั้ง คือ เช้าก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และ

หลังเลิกเรียน 

๔.๒.๔ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าห้องเพื ่อให้บริการสำหรับผู ้มาติดต่ออย่าง
เพียงพอ 

๔.๓ ห้องประชุม 

๔.๓.๑ จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่น่ัง ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร  

๔.๓.๒ จัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น การเปิดประตูหน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ หากมีความจำเป็นให้กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้ชัดเจน 

๔.๓.๓ ทำความสะอาดห้องประชุมโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี ้
อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ของท่ีใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังการใช้หอ้งประชุมทุกคร้ัง 

๔.๓.๔ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าห้องประชุมเพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างเพียงพอ 



หน้า ๗ 

 

 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

๔.๓.๕ จัดให้มีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความเสี่ยง 
ให้งดการเข้าร่วมประชุมและแนะนำกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือไปพบแพทย์ 

๔.๓.๖ ผู้ใช้ห้องประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 

๔.๔ ลานกิจกรรม พ้ืนท่ีน่ังพักนอกอาคาร 
๔.๔.๑ จำกัดจำนวนคน และจำกัดเวลาในการใช้พื้นที่ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  

๑-๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งให้ชัดเจน 

๔.๔.๒ ทำความสะอาดลานกิจกรรม และที่น่ัง อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

๔.๕ ห้องน้ำ 
๔.๕.๑ ทำความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อยวันละ ๔ ครั้ง คือ ตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ก่อนพักกลางวนั 

หลังพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 

๔.๕.๒ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหนง่

ให้ชัดเจน 

๔.๖ ห้องพยาบาล 

๔.๖.๑ ทำความสะอาดเตียง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ อย่าง

น้อย ๒ คร้ัง คือ ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน 

๔.๖.๒ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าห้องพยาบาลสำหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
๔.๖.๓ จัดพื้นที่แยกระหว่างนักเรียนที่ป่วยด้วยอาการไข้หวัดและนักเรียนที่ป่วยจากสาเหตุอื่นให้

ชัดเจน 

 

๕.  แนวปฏิบัติสำหรับโรงอาหารและผู้ประกอบอาหาร  

๕.๑ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ 

๕.๑.๑ เว้นระยะหว่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร และนั่งในตำแหน่งที่ระบุไว้บนโต๊ะ

อาหาร 

๕.๑.๒ ให้ครู บุคลากร และนักเรียน เตรียมช้อนส้อมและแก้วน้ำมาเองทุกคร้ังท่ีใช้บริการ 
๕.๑.๓ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการของโรงอาหาร สามารถถอดออกได้

ขณะรับประทานอาหาร 

๕.๒ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบอาหาร 
๕.๒.๑ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

๕.๒.๒ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เช่น แต่งกายให้สะอาดเหมาะสม สวม
ผ้ากันเป้ือน สวมหมวกคลุมผม สวมถุงมือ และตัดเล็บให้ส้ัน  



หน้า ๘ 

 

 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

๕.๒.๓ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ขณะปฏิบัติงาน 

๕.๒.๔ ล้างมือ ๗ ขั้นตอนก่อนและหลังทำอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก 

ปากโดยไม่จำเป็น 

๕.๒.๕ จัดเก็บอาหารท่ีปรุงสำเร็จในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด โดยเก็บให้สูงจากพื้นอย่างน้อย  
๖๐ เซนติเมตร  

๕.๒.๖ อาหารที่ปรุงสำเร็จ ให้รับประทานภายใน ๒ ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นำอาหารมา

อุ่นจนเดือดอีกครั้งก่อนนำมารับประทาน 

๕.๒.๗ ทำความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหารและภาชนะบรรจุอาหารด้วยน้ำยาล้างจาน อบฆ่าเช้ือ 
ก่อนนำไปผึ่งให้แห้งทุกวัน 

๕.๒.๘ ทำความสะอาดบริเวณประกอบอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 

๕.๒.๙ ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวันหลังปิด
ให้บริการ 

๕.๓ โรงอาหาร 
๕.๓.๑ จัดโต๊ะอาหารและที่น่ังรับประทานอาหารให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร  

๕.๓.๒ จัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งที ่นั ่งบนโต๊ะอาหารและสัญลักษณ์การเว้นระยะและ
แนวทางเดินบนพื้นให้ชัดเจน  

๕.๓.๓ จัดทำแผงกั้นพลาสติกบนโต๊ะอาหารและแผงพลาสติกกั้นบริเวณแถวรับอาหารและโต๊ะ
รับประทานอาหาร 

๕.๓.๔ จัดให้มีภาชนะใส่อาหารส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 

๕.๓.๕ จัดให้มีการระบายอากาศเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ เปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศ
และงดการใช้เคร่ืองปรับอากาศ  

๖.  แนวปฏิบัติในการทำความสะอาด  

๖.๑ พนักงานทำความสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กระจังหน้า (Face-shield) หมวก

คลุมผมและถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ 

๖.๒ ใช้น้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาดพ้ืนผิว โดยผสมในอัตราส่วนดังน้ี 

๖.๒.๑ พื้นผิวทั่วไป เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙๙ ส่วน   (ความ

เข้มข้น ๐.๐๕% หรือเท่ากับ ๕๐๐ ppm) หรือสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕% 

๖.๒.๒ พื้นผิวที่มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สานคัดหลั่ง เช่น ห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ ใช้น้ำยา
ฟอกขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙ ส่วน (ความเข้มข้น ๐.๕%) ราดท้ิงไว้อย่างน้อย ๑๕ นาท ี

แล้วล้างทำความสะอาดพื้นอีกคร้ังด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ 



หน้า ๙ 

 

 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน 

๖.๒.๓ พื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้ เช่น ราวบันได ลูกบดิ

ประตู และขอบหน้าต่าง 

๖.๓ สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า เช่น เสื้อผ้า ปอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน เป็นต้น   ทำความ
สะอาดโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส กับผงซักฟอก หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจางกบั

น้ำยาฆ่าเช้ือ ๑ ส่วนในน้ำ ๙๙ ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้ ๓๐ นาที ก่อนซักปกติ 

๖.๔ เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก เม่ือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว
ทำความสะอาด 

๖.๕ การทำความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่พ่นด้วยสเปรย์เนื ่องจากจะทำให้ละออง
เสมหะ น้ำมูก น้ำลายท่ีตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายข้ึนมา 

๖.๖ การเช็ดทำความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเน่ือง และเป็นแนวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดละออง 

๖.๗ ฆ่าเช้ืออุปกรณท์ำความสะอาดที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ำยาฟอกขาว 
๖.๘ ทำความสะอาดถังถูพื้น โดยแช่ในน้ำยาฟอกขาวหรือล้างในน้ำร้อน 

๖.๙ ล้างมือ ๗ ข้ันตอนด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 

๖.๑๐ จัดเตรียมถังขยะติดเช้ือสำหรับใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าท่ีใช้แล้ว 
๖.๑๑ กรณีต้องทิ้งอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด 

 
 


