


คำนำ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้สถานที่ต่างๆต้องมี
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด หนึ่งสถานที่ ที่ทางภาครัฐได้ออกมาตรการอย่างเข้มข้น คือ โรงเรียน ซึ่งในขณะ
นี้ได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษา 2564 ไปเป็นเดือน มิถุนายน เนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งรวมของบุคคคล
จำนวนมาก ไม่ว่า นักเรียน ครู บุคลากรด้านต่างๆ รวมทั้งแม่ค้าจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการ ที่อยู่ในโรงเรียน 
และรวมถึงผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้าไปติดต่อราชการตลอดเวลา ในขณะอยู่ในโรงเรียนก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ 
และมักจะเป็นกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ง่าย สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และพร้อมกันนี้จะต้องจัดทำ
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เล่มนี้ขึ้น เพ่ือได้เป็น
คู่มือ ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษา องค์ความรู้ เรื ่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  แนวทาง
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และ การปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งได้มีแผนรองรับ 
หากเกิดสถานการณม์ีผู้ติดเชื้อขึ้นในโรงเรียน 
 

        นายธรรมดล หงษ์ทอง 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

1)  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 1.1  โรงเร ียนบางสวรรค์วิทยาคม ต ั ้งอยู ่ที่  หมู ่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84210 โทรศัพท์ 077-365012 โทรสาร 077- 365011 ต่อ 102 Website www.bswschool.ac.th 
E-mail bsw_info@bswschool.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
เน้ือที่ 46 ไร่  3 งาน  90 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน ได้แก่   

 หมู่ที่    1  บ้านเกาะน้อย 
 หมู่ที่    2  บ้านใต้โตน 
 หมู่ที่    3  บ้านบางสวรรค ์
 หมู่ที่    4  บ้านสระแก้ว 
 หมู่ที่    5  บ้านฝ่ายท่า 
 หมู่ที่    6  บ้านหมาก 
 หมู่ที่    7  บ้านอุดมมิตร 
 หมู่ที่    8  บ้านถ้ำครอบน้ำ 
 หมู่ที่    9  บ้านคลองโหยน 
 หมู่ที่    10  บ้านบางเตา 
 หมู่ที่    11  บ้านห้วยแห้ง 
 หมู่ที่    12  บ้านหน้าเขา 
 หมู่ที่    13  บ้านน้ำผุด 

หมู่ที่    14   บ้านถ้ำฆ้อง 
 
        1.2  ประวัติของโรงเรียน 

โรงเร ียนบางสวรรค์วิทยาคม ต ั ้งอยู ่หมู ่ท ี ่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี           
จำนวน 48 ไร่ 37.1 ตารางวา ติดกับถนน สุราษฎร์ธานี-กระบี่ เป็นที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน 15 สิงหาคม 2526  
นายมนูญ พยุงพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ได้นำหลักฐานก่อตั้งโรงเรียนเสนอต่อนายนภา กาญจนกีรณา 
นายอำเภอพระแสง เพื่อขอสนับสนุนและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล 1 มกราคม 2527 กรมสามัญ
ศึกษามอบหมายให้นางสาวธัชวาลย์  ศรเกษตริน เจ้าหน้าที่กองการมัธยมมาดูสถานที่ก่อสร้างและเก็บรวมรวมข้อมูล
ต่าง ๆ  เพื่อเสนอกรมสามัญศึกษา 2 มีนาคม 2527 กรมสามัญศึกษาไดป้ระกาศเปิดโรงเรียน โดยให้รับนักเรียนจำนวน 
2 ห้อง จำนวน 90 คนมอบให้นายเตโช นาคทองคง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยา รักษาการในตำแหน่งครใูหญ่ 
กรมสามัญศึกษาให้ช่ือว่า  "โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม"  ใช้อักษรย่อ "บ.ส.ว." โดยมอบให้นายมนูญ พยุงพันธ์ ช่วย
ดำเนินการเปิดรับนักเรียนโดยใช้สถานที่วัดบางสวรรค์เป็นที่เรียนช่ัวคราวและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์ 
กองมณี เป็นครูใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 ย้ายจากวัดบางสวรรค์ มาเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมใน
ปัจจุบัน เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

2 มีนาคม 2527   นายณรงค์ กองมณี  ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
1 มิถุนายน 2530  นายประสิทธิ์ เทพเล่ือน   ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
1 พฤศจิกายน 2532  นายอนุศักดิ์ น่ิมพิศาล     ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
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8 ธันวาคม 2536  นายวชิร  ศรเกษตรนิ  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  
28 ธันวาคม 2538  นายวชิร ศรเกษตริน   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
3 กุมภาพันธ์ 2543  นายเจนจัด ภักดีไทย     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
8 พฤศจิกายน 2547  นายชัยยุทธ ศรีขจร       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
10 สิงหาคม 2550  นายนรินทร์ มงกุฎสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
8 มกราคม 2552  นายมนตรี พรหมมา      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
8 มกราคม 2556  นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
13 พฤศจิกายน 2559  นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วทิยาคม 
3  ธันวาคม  2562   นายธรรมดล  หงส์ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

  
 ปัจจุบัน จัดการศึกษาในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2564  มีนักเรียน
จำนวน 40 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,444  คน มีผู้บริหาร จำนวน 4 คนครูจำนวน 73 คน ครูต่างชาติ 2 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว 12  รวมบุคลากร 90 คน  
 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝันเมื่อปี 2555 และได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบที ่ 3 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประ เมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.                   
เมื ่อวันที ่  มกราคม 2556 และได ้ร ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
ด้าน มัธยมศึกษา จาก สมศ.   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในปี 2559   

2) กรรมการสถานศึกษา 
1. นายนัตธพร  อุไรโรจน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายพลรัตน์  จิตรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3. นายวิญญา  ทองรอด   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4. นายนำพล  ฉิมเรือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5. นายฉลอง  นาคะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6. นายดุสิต  สุขประสิทธิพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. นายสุนทร  หนูพริก   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายประสาร  ชัยนาคิน   ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถ่ิน  กรรมการ 
9. นางสายบัว  สุขสวัสดิ์   ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน   กรรมการ 
10. นางอาภรณ์  คงสุวรรณ์   ผู้แทนองค์กรชุมชุน      กรรมการ 
11. นายชานนท์  เพ็ชรโตรม   ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
12. พระปลัดนนทณัฏฏ์ ชินวโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
13. พระปลัดโฆษิต  โฆษิโต   ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
14. นายชวน  เก้ือทองส้ัน   ผู้แทนครู    กรรมการ 
15. นายธรรมดล  หงษ์ทอง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ     
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3) ข้อมูลผู้บริหาร 
   3.1  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   นายธรรมดล หงษ์ทอง  ดำรงตำแหน่งตัง้แต่ ธันวาคม  2562  จนถึงปัจจุบัน 
   3.2  รองผู้อำนวยกาสถานศึกษา  
  -  นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
  -  นายไกรสร แก้วโลก   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
       และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   -  นายนพพร คงทอง   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4) ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที่ สายงานและหน้าที่ 
จำนวน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหาร 3 1 4  
2 ข้าราชการครู 15 52 67  
3 พนักงานราชการ 4 1 5  
4 ครูอัตราจ้าง  2 1 3 ต่างชาติ 2 
5 นักการภารโรงและยาม 3 3 6  
6 ลูกจ้าง - 4 4  
7 พนักงานขับรถ 1 - 1  

รวม 28 62 90  
  
5) ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน ปีการศึกษา  2564 ( ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 ) 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง รวม 

ม.1 9 341 

ม.2 8 331 

ม.3 8 281 

ม.4 5 183 

ม.5 5 154 

ม.6 5 154 

รวมทั้งหมด 40 1,444 
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6) ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 1) อาคารเรียน   1 แบบ  208 ล (คสล)  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2528 จำนวน  1  หลัง 
       2) อาคารเรียน  2 แบบ  216 ล (คสล)  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2537 จำนวน  1  หลัง 
      3) อาคารเรียน  3 แบบ  318ล/38 (พิเศษ) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2540 จำนวน  1  หลัง   
 4) อาคารโรงฝึกงาน  แบบ  102/27 (คสล) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2531จำนวน  1  หลัง 
 5) อาคารโรงฝึกงาน แบบ  102/27 (คสล)  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2536จำนวน  1  หลัง 
 6) อาคารหอประชุม  แบบ  100/27 (คสล) ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2537 จำนวน  1  หลัง 
          7)  บ้านพักครู แบบ  5 ห้องนอน (คสล)   ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2527 จำนวน  1 หลัง 

ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2558จำนวน  1 หลังก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2560 จำนวน  1  หลัง 
           8) บ้านพักครู แบบ 204 (คสล) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 จำนวน  1  หลัง 
        ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2529 จำนวน  1  หลัง 
    ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2531 จำนวน  1  หลัง 
             ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2554 จำนวน 1  หลัง 
       9)  บ้านพักภารโรง แบบ  บ้านพักภารโรง  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2527 จำนวน  1  หลัง 
         ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2535 จำนวน 1 หลัง 
       10)  ส้วมนักเรียน แบบ  6 ที่น่ัง   ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2527 จำนวน  1  หลัง 
          ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2534 จำนวน 1 หลัง 

11) ส้วมนักเรียนหญิง แบบ  4 ที่น่ัง/49 ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2558 จำนวน  1  หลัง             
แบบ  6 ที่/49  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2560 จำนวน  1  หลัง 

7) ข้อมูลสภาพชุมชน  
      สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหรรมโรงงานปาล์ม โรงงานไม้ยาง และ ร้านค้า
ชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ  มีประชากรประมาณ         คน  อาชีพหลักของชุมชนคือทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมนั 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่รู้จักโดยทั่วไป คือ คลองน้ำใส สระแก้ว  อ่างน้ำผุด วัดเขาพระ 
ว ั ด บ างสวร รค ์  ผ ู ้ ป กครอง ส ่ วน ใหญ ่ จบการศ ึ กษ าภาคบ ั งค ั บ  ร า ย ไ ด ้ข องคน ในช ุ มชนโดยเฉล่ีย                                
ประมาณ  40,000  บาท /คน/ปี 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  
โอกาส ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีโอกาสที่จะอุทิศเวลา

เพื่อราชการเต็มที่ ถึงแม้ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำแต่ยังสามารถให้การสนับสนุนได้ โรงเรียนอยู่ใกล้สถานที่
ราชการ และองค์การการปกครองส่วนท้องถ่ิน ทำให้สะดวกตอ่การประสานงาน 
 ข้อจำกัด  ครูต้องแบกรับภาระงานหลายๆดา้น  ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิการสอนไม่
ดีเท่าที่ควร และครูส่วนใหญ๋เปน็คนต่างถ่ิน มีการหมุนเวียนเปล่ียนไปเป็นระยะๆ จะทำใหผู้้รับผิดชอบงานไม่ต่อเน่ือง  
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8. แผนผังโรงเรียน 

แผนผังโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ตำบลบางสวรรค ์อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 = สวนหย่อม 

 
9 = สวนหย่อม 

 
17 = อาคารล้อมใจ 

 
25 = โรงฝึกงาน ๒ 

2 = สวนหย่อม 10 = เสาธง 18 = ห้องกิจการลูกเสือ 26 = โรงอาหาร 
3 = ฐานพระ 11 = สวนหย่อม 19 = อาคารล้อมสุข 27 = สนามฟุตบอล 
4 = ฟุตบาท 12 = โรงจอดรถของบุคลากร 21 = โรงฝึกงาน ๑ 28 = ห้องน้ำนักเรียน 
5 = ป้อมยาม 13 = อาคารล้อมปัญญา 22 = ร้านค้าสวัสดิการ 29 = ศาลพระภูมิ 
6 = สวนหย่อม 14 = โรงจอดรถจักรยานยนต์ 23 = ห้องน้ำนักเรียน 30-40 = บ้านพักครู 
7 = สนามบาสเกตบอล 15 = เรือนพยาบาล 24 = ห้องเรียนดนตรี 41 = คูน้ำ 
8 = หอประชุมใต้โตน 16 = สวนหย่อม 25 = โรงฝึกงาน ๑  
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บทท่ี 2 

บทนำ 

  สถานการณ์ COVID-19 ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทที่ยังคง
เผชิญกับ COVID-19 ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
 โรค COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 
โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคได้ว่าเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนา
ไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่าง
เป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID-19  เพ่ือไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นท่ีที่เกิดการระบาดของโรคด้วย 
 โดยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชื ่ออย่างเป็นทางการว่า SARS-CoV-2 เป็นเชื้อไวรัสลำดับที่ 7 ใน
ตระกูล coronaviruses lineage B จีนัส betacoronavirus ที่ก่อให้เกิดโรคในคน 
  โคโรนาไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้ แต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัด
หลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องได้รับเชื้อผ่าน
การสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือใครที่อยู่ใกล้
ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม 
รดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กได้
เหมือนกัน  นอกจากนี้โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ยังอาจแพร่เชื ้อโดยการสัมผัสได้ เช่น การจับของใช้สาธารณะ
ร่วมกัน แล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น 
 
อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระลอกใหม่) 

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปถึงระดับความรุนแรงมาก 
1. มีไข้ (ไข้สูงติดต่อกัน 48 ชั่วโมง) 
2. ไอแห้ง 
3. ไอมีเสมหะ 
4. ไม่มีเรี่ยวแรง หอบเหนื่อย 
4. หายใจลำบาก 
5. เจ็บคอ 
6. ปวดหัว 
7. จมูกไม่ได้กลิ่น 
8. อ่อนเพลีย 

อาการทางผิวหนัง 
1.มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ 
2. มีจุดเลือดออก 
3. มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ 
4. บางรายมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส 
5. เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ 
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วิธีป้องกันโคโรนาไวรัสควรทำยังไง 
          เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรค 
2. สวมหน้ากากอนามัย ซ ึ ่งจะช ่วยลดความเส ี ่ยงในการส ูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได ้ถ ึง 80% 

          3. อยู่ห่างจากผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม อย่างน้อย 2 เมตร 
4. ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร  

          5. หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้า และดวงตา 
6. กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง 

 
    ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีท่าทีว่าจะหายไป เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวันและหลาย 
ๆจังหวัดก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดการแร่กระจายของเชื้อโรค  ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อบางส่วนมา
จากกลุ่มโรงงานต่างๆ ผู้เดินทาง สถานบันเทิง ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ
โควิด-19 อย่างใกล้ชิด ฯลฯ เลยทำให้เชื้อมีการแพร่กระจายมายังครอบครัว ชุมชน ถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนได้รับ
การฉีดวักซีนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวัง   ดังนั้นต้องคอยหมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ  พยายาม
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง และที่สำคัญที่สุด ก่อนออกจากบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และ
คอยตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายอยู่เสมอ 
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บทท่ี 3 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี ่คลายเป็นไปในทางที ่ด ีขึ ้นแต่
สถานการณ์ท่ัวโลกและประเทศใกล้เคียง ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาให้มีการ
เรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้น จึงควรกำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

➢ วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การควบคุม และการตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
2. เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบคุมโรค และตอบ
โต้ ภาวะฉุกเฉินกรณี พบผู้ติดเชื้อ ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
3. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การควบคุมโรค 
และการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีพบผู้ติดเชื้อ ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
4 เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบคุมโรค และการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณี พบผู้ติด
เชื้อ ให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
5 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในถานศึกษา 

➢ แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ  
• มีครูต่างประเทศต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
• มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ  

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักกันใน
สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

  ข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนรหัส G 
    • การได้รับสิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 
    • การใช้กองทุนของ ศธ. เพื่อซื้อประกันสุขภาพให้นักเรียนรหัส G 
    • การใช้ระบบการศึกษาทางไกลแทนการเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
    • ด่านชายแดนทางเข้าและ Organizational Quarantine 
    • ประกันภัยโควิด 19 ระยะเวลา 1 ปี 
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2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ 
• มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19 
• จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
• จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศที่กลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยของสถานศึกษาภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
• แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 
3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 

• คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้าง
มือ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน โรงอาหาร 
หอพักนักเรียน พ้ืนที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด 

• มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เช่น 
จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด 
19มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การดำเนินการเมื ่อมีกลุ ่มเสี ่ยงหรือผู ้ป่วยยืนยันใน
สถานศึกษา 

• การปิดสถานศึกษาที่เกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
• รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้น

สังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 
 

4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
• มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
• สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลพระแสง หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ และสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอพระแสง ในความร่วมมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขอำเภอพระแสง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางสวรรค์ ฝ่ายปกครองอำเภอ
พระแสง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียนหรือ On site 100 % 
มีดังนี้ 

1) ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site 
2) การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจำนวนนักเรียนปกติโดยจัดระยะห่างให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ 
3) กรณีห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่างเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนในห้อง

นั้น 
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4) มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้ 
การคัดกรองแยกผู้ป่วยส่งรักษา 

     ➢ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น 
➢ ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง 

  ➢ กรณี มีการเดินเรียนให้ทำความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันหลังจบการ   
         เรียนการสอนทุกคาบ 

  ➢ ทุกห้องเรียนให้ทำสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันทุกสองชั่วโมง 

5) ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจการส่งต่อตรวจหาโควิด 19 และสรุปผลการตรวจทุก
สัปดาห์ส่งต้นสังกัดกรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่ง
ตะโกหรือจังหวัดในพ้ืนที่ 

6) ให้มีการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนที ่

7) การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นระยะ ๆ 
 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศใกล้เคียง อาทิ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนด้านเมียนมา กำลังเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุด จำนวนผู้ป่วย
ติดเชื ้อสะสมเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องอาจเป็นภาวะเสี ่ยงต่อการติดเชื ้อโรคโควิด 19 ในเขตพื้นที ่ของชุมชนและ
สถานศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สถานศึกษาควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนตามตารางประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา
จำแนกตามประเภทมีดังนี ้
กลุ่มนักเรียน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคนครบห้องครบชั้นเรียน) 
 
สีขาว-สีเขียว 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน (พ้ืนที่สีเขียว) ได้รับการพิจารณา
อนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียน การสอนได้ตามปกติ 

 โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยมีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ มีการทำความสะอาดของเรียนห้องปฏิบัติการหรือ
โรงฝึกงานและทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง  
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

สีเหลือง-สีส้ม 
 สถานศกึษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับเลขคู่ เลขคี่ และสลับวันเรียนแต่

ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน (Social distancing) 
 มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที ่ทุกคน สวมหน้ากากผ้า                        

หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ 
 มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้

ในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
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สีแดง 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online On-demand On-hand หรือ On air   

➢ แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษากรณีเกิดโรคโควิด 19 

 ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด

กับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
➢ ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน คลุกคลีกัน 
➢ ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด จากผู้ป่วย

โรคโควิด 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 
➢ ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับ

ผู้ป่วยโรคโควิด 19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวม
หน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 
 ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ)  หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรม

อ่ืน ๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 
 ผู้ใกล้ชิด  ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง 

 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดเป็นไม่มีความเสี่ยง (No risk) 
 

➢ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 ให้ปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษากรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 
1) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด 
2) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดเรียน เป็นเวลา 3 วันเพื่อทำความสะอาด 
3) หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษากรณีที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ 
• ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง(High risk contact)  ให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลาอย่าง

น้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน 
• สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการ

ดำเนินการในระยะต่อไป 
2) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วันไม่จำเป็นต้อง

หยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
3) ผู้ใกล้ชิด 

• ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่า มีความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็น
เวลา 14 วัน 

• ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็น
เวลา 14 วัน 
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➢ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษาประกอบด้วย 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา (อุณภูมิไม่เกิน 37.5 c) 

• กรณีปกติให้ติดสัญลักษณ์ผ่าน 
• กรณีมีไข้สูงกว่าปกติ ให้นั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซ้ำ 
• กรณีมีไข้สูงกว่า ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้กันแยกไว้ต่างหากและบันทึกข้อมูล 

และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไป 
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม 

 
หมายเหตุ ทั้งนี้ในทุกกรณี ขอให้ดำเนินการบนพ้ืนฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคใน

พ้ืนที ่
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บทท่ี 4 
แนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

 
(1) วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ  
 การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่สำคัญ ได้แก่   การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ การซักประวัติการสัมผัสในพ้ืนที่เสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีวิธีปฏิบัติ
ที่สำคัญพอสังเขป ดังนี้ 
 
 วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ 
มารู้จักเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 คนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเชียส สำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้หรือสงสัยว่าติดเชื้อ
จะมีอุณหภูมิที่มากกว่ 37.5 องศาเซลเซียส 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย มี 4 แบบ ได้แก่ 
 1) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว นิยมใช้วัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเต็กโต แต่ไม่
เหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็ก 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง 
 ข้อเสีย : ใช้เวลาในการวัดนาน ไม่เหมาะสมในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก 
 2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า เครื่องมือชนิดนี้
นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเต็กโต รวมถึงใช้ในการวัดอุณหภูมิทางทวารของเด็กเล็ก
ด้วย 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง 
 ข้อเสีย : ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าแบบแท่งแก้ว แต่ยังไม่เหมาะในการใช้ในการคัดกรองคนจำนวนมาก 
 3) เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู ใช้วัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่สัมผัสกับอวัยวะที่วัด
มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ร่างกายแพร่
ออกมา โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณเยื่อแก้วหู 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก 
 ข้อควรระวัง : การปนเปื้อนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไม่เปลี่ยนปลอกหุ้ม 
 4) เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ใช้วัดอุณหภูมิได้
อย่างรวดเร็ว ในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสี
อินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผาก 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็ว เหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก 
 ข้อเสีย : หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ค่าท่ีได้คลาดเคลื่อน 
 
      วิธีการวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
        1. ตั้งค่าการใช้งานเป็นแบบวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก มี 2 แบบ คือ 
 - แบบวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature ) ใช้วัดอุณหภูมิวัตถุทั่วไป เช่น ขวดนม อาหาร 
 - แบบวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature ) ใช้วัดอุณหภูมิผิวหนัง จะแสดงค่าเป็นอุณหภูมิร่างกาย 
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 2. วัดอุณหภูมิ โดยชี้เครื่องวัดอุณหภูมิไปที่บริเวณหน้าผาก ระยะห่างประมาณ 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่กำหนด แล้วกดปุ่มบันทึกผลการวัด ขณะทำการวัด ไม่ควรส่ายมือไปมาบนผิวหนังบริเวณที่
ทำการวัด และไม่ควรมีวัตถุอ่ืนบัง เช่น เส้นผมหมวก หน้ากาก เหงื่อ เป็นต้น 
 การอ่านค่าผลการวัด เมื่อมีสัญญาณสียงหรือสัญลักษณ์ แสดงว่า ทำการวัดเสร็จ หากอ่านค่าผลไม่ชัดเจน 
สามารถวัดช้ำได้ คำผลการวัดไม่เท่ากัน ให้ใช้ค่าผลมากที่สุด โดยทั่วไปอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 36.1 - 
37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเชลเชียสขึ้นไปถือว่า มีไข้ ต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
 ข้อควรระวัง 
 -  ศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนการใช้งาน 
 -  เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อนทำการวัดไม่น้อยกว่า 30 นาที 
 -  เพ่ือให้อุณหภูมิของเครื่องวัดเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม 
 -  ไม่ควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนส์ของหัววัด หากมีสิ่งสกปรกบนเลนส์ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งหรือสำลีพัน  
              ก้านไม ้
 - ทำความสะอาด ไม่ควรเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ 
 - ผู้รับการตรวจวัดควรอยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย 5 นาที ก่อนการวัด ไม่ควรออกกำลังกาย 
 - อาบน้ำ ก ่อนถูกว ัดอุณหภูม ิเป ็นเวลาอย่างน ้อย 30 นาที การถือเคร ื ่องว ัด อ ุณหภูม ิหน้าผาก  
เป็นเวลานานมีผลให้อุณหภูมิภายในของเครื่องวัดสูงขึ้น และจะส่งผลการวัดอุณหภูมิร่างกายผิดพลาด 
 - อุณหภูมิร่างกายขึ้นอยู่กับการเผาผลาญพลังงานของแต่ละคน เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะทำการวัดอุณหภูมิ
แวดล้อม กิจกรรมที่ทำ 
 
      ขั้นตอนการซักประวัติและสังเกตอาการเสี่ยง 
 โดยสอบถามเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก และ
สังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบไม่ได้
กลิ่น ไม่รู้รส โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของสถานศึกษา พิจารณากำหนดจุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียน โดยยึดหลัก Social distancing 
 2) วัดอุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมอ่านค่าผลที่ได้อุณหภูมิมากกว่า 
37.5 องศาเชลเซียล ถือว่า มีไข้ 
 3) ให้ผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 
 4) ตรวจสอบการสวมหน้ากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา 
 5) สอบถามและซักประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
สำหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา (ภาคผนวก) 
 กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเชียส และไม่มีอาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ มีน้ำมูกเจ็บ
คอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ 
ถือว่า ผ่านการคัดกรอง จะติดสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ ให้เข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
 กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซึ่งจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
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 -  ประเมินความเสี่ยง 
 -  แจ้งผู้ปกครอง 
 -  หากไม่มีประวัติเสี่ยง ให้พานักเรียนไปพบแพทย์ และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
 ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 
ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดำเนินการต่อไป 
 หากตรวจพบว่า มีประวัติสี่ยง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติเดินทางไป
ในพ ื ้นท ี ่ เส ี ่ ยงหร ือพ ื ้นท ี ่ เก ิดโรค ไปในพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ม ีคนแออ ัดจำนวนมาก ในช ่ว ง 14 ว ันก ่อนม ีอาการ  
ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี ่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจำแนกเป็น กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี ่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยง  
มีประวัติเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
      กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ีงจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 -  แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
 -  แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเมินสถานการณ์การสอบสวนโรค 
 -  ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ 
 -  เก็บตัวอย่าง 
 -  กักตัวอยู่บ้าน 
 -  ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
 -  ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 -  แจ้งผู้ปกครอง ให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
 -  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  แจ้งท้องถิ่นทำความสะอาด จุดเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ 
 -  ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
 -  ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
 
(2 ) แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน  
 ผู ้ท ี ่ม ีไข ้หรือว ัดอุณหภูมิร ่างกาย ตั ้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป ร ่วมกับอาการทางเดินหายใจ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบแจ้ง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการต่อไป 
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  หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
  1) คัดกรอง (Screening)  
  2) สวมหน้ากาก (Mask)  ผ ู ้ท ี ่ เข ้ ามาในสถานศึกษาท ุกคน ท ุกคนต ้องสวมหน ้ากากผ้า 
ต้องได้รับการคัดกรอง หรือหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
  3) ล้างมือ (Hand Washing)  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี ่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี ่ยง  รวมทั ้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก  
โดยไม่จำเป็น 
  4) เว้นระยะห่าง (Social Distancing)  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ 
  5) ทำความสะอาด (Cleaning)  เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน 
และบริเวณต่าง ๆ  โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง 
แ ล ะ ห ล ั ง เ ล ิ ก เ ร ี ย น ท ุ ก ว ั น  ร ว ม ถ ึ ง จ ั ด ใ ห ้ ม ี ถ ั ง ข ย ะ ม ู ล ฝ อ ย แ บ บ ม ี ฝ า ป ิ ด แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข ย ะ  
ออกจากห้องเรียน เพ่ือนำไปกำจัดทุกวัน 
  6) ลดแออัด (Reducing)  ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำ
กิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 
 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา 
 1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 2. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
 3. ทบทวน ปรับปรุง ช้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ   
(Emergency operation for infectious disease outbreaks) 
 4. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 จากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ 
 5. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
 6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณทางเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่นักเรียนครู 
บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยก และอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย 
 7. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่ มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัดให้มีการเรียนทางไกล สื่อ
ออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social media โดยติดตามเป็นรายวันหรือสัปดาห์ 
 8. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษาให้รีบ
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข 
 9. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงหรือกักตัว 
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 10. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19   ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน 
 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลด
ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้  มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้
รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้เช่น ข้อน 
ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 
 4. สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย
โรคโควิด 19 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการ
ปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนมากเพ่ือลดความ
แออัด 
 5. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน 
 6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือ 
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ 
 7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโค
วิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร 
 8. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มา
ติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ 
ไอ มีน้ำมูก เจ็บค่อ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ หรือตราปั๊ม แสดงให้เห็น
ขัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 
      - กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเชลเชียสขึ้นไป ร่วมกับอาการ
ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ ให้
หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการ
สอบสวนโรค และแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
      - บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
      - จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า สบู่ล้างมือ
บริเวณอ่างล้างมือ 
 9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั ้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมี
พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมอารมณ์
สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพ่ือให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 
 10. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ "สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์" หรือ "ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์" 
 11. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และนำกระบวนการ การจัดการความเครียด การฝึกสตีให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
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วัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียนได้แก่ ทักษะชีวิตด้าน
อารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 
 12. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ
กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 เป็นบทบาทสำคัญ อาจจะสร้างความเครียด วิตกกังวล ทั้ง
จากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้นเมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุ
ต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัดเจน แนะนำให้สอบทานกับผู้บริหาร หรือเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน 
      2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไม่ สบายใจ ร้องขอสิ่งจำเป็น
สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคโควิด 19 เช่น สถานที่สื่อการสอนกระบวนการเรียนรู้ 
การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัวสามารถเข้าสู่แนวทางดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษา 
      3) จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
เพ่ือลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้  
 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง
และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้
รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือ 
กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน 
 4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
 5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยง
ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบ
อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 
 6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิก
เรียนเช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 
 7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 
 8. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้ปะปน
กับของคนอ่ืน 
 9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี  
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set)  กินที่โรงเรียน
แทน รวมถึงออกกำลังกาย  อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ  9 - 11 ชั่วโมงต่อวัน 
 10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปรึกษาครู เช่น
การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน 
 11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน 
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➢ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 
 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง
และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น  
ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  กรณีมี
คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง อยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน 
ส้อมแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
 4. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร และ หลังใช้ส้วม
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน และเมื่อกลับ
มาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 
 5. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน
จำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีการ 7 ขั้นตอน 
ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที (ให้นักเรียนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 ครั้ง พร้อมกับล้างมือ) หรือ 
ใช้เจลแอลกอฮอล์ 
 6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่  
และผักผลไม้ 5 สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน 
(กรณีที ่ไม่ได้กินอาหารเช้าจากที ่บ้ าน) เพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน 
และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมงต่อวัน 
 7. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล 
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน  การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 
 

➢ บทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 
 นักเรียนที่มีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องด้วย เช่น สภา
นักเรียน เด็กไทยทำได้ อย.น้อย ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) 
 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง 
และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2. ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในตอนเช้า บริเวณทางเข้า 
โดยมีครดููแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เน้นการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 3. ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
หากพบนักเรียนไม่ได้สวม ให้แจ้งครู ผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองให ้
 4. เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ 
ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบแจ้งครูทันที 
 5. จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้คำแนะนำการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด 19 แก่
เพ่ือนนักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การทำหน้ากากผ้า การสวมหน้ากาก การถอดหน้ากากผ้า กรณีเก็บไว้
ใช้ต่อ การทำความสะอาดหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดทำป้ายแนะนำต่าง ๆ 
 6. ตรวจอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุ่นน้อง ให้พร้อมใช้งาน เน้นไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือของตนเอง 
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 7. จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู 
กลอนประตู ราวบันได สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ 
 8. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารใช้จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำของตนเอง การเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ 
เป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 
 

➢ แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 
 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง
และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้
รส ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน - หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลักสัมผัสสิ่ง
สกปรกเมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการใช้
มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
 4. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือ 
หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
 5. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง และจัดให้
แยกกิน กรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร 
 6. จ ัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู ่ และผักผลไม้ 5 สี เพื ่อเสร ิมสร้างภูม ิค ุ ้มก ัน ปรุงส ุกใหม่  
ให้นักเรียนกินภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นำอาหารไปอุ่นจนร้อนจัดหรือเดือด แล้วนำมาเสิร์ฟใหม่ 
กรณีที่ไม่สามารถจัดเหลื่อมเวลาสำหรับเด็กในมื้อกลางวัน ให้เตรียมอาหารกล่อง (Box set) แทน และ รับประทานที่
โต๊ะเรียน 
 7. จัดเตรียมกระดาษสำหรับสั่งรายการอาหาร หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อลดการพูดคุยและสัมผัส 
 8. ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานทำความสะอาด ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานเก ็บขนขย ะต ้องใส ่อ ุปกรณ์ป ้องก ันตนเอง เช่น  
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อนรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง 
 9. การเก็บขยะ ควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ 
 10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรรีบอาบน้ำ สระผมเปลี่ยน
เสื้อผ้าใหม่ทันท ี
 

➢ คำแนะนำในการทำความสะอาด 
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว 
อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด 
 2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่เหมาะสม 
  ก. กรณีสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0 .5% 
ในการเช็ดทำความสะอาด 
  ข. กรณีเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนห้อง แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (น้ำยาซักผ้าขาว) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 



23 
 

  ค. ตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำยาทำความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ 
รวมถึงพิจารณาการเลือกใช้น้ำยา ขึ้นอยู่กับชนิดพ้ืนผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก 
 3. เตรียมน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ ขึ้นอยู่กับชนิดและความข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนำให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ "น้ำยาฟอกขาว") 
เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย โดยนำมาผสมกับน้ำ เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.196 หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน 
ดังนี้ 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ซ้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5.79  ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ซ้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5%ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ซ้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 69ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนำมาผสมกับน้ำ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 
0.5% หรือ 5,000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
 - กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร 
 4. สื่อสารให้ความรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งแนะนำสุขอนามัยในการ ดูแล
ตนเองกับผู้ปฏิบัติงาน 
 - ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อน - หลัง ทำความสะอาดทุกครั้ง 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้ง เมื่อต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
 - เปิดประตูหน้าต่าง ขณะทำความสะอาด เพ่ือให้มีการระบายอากาศ 
 - หากพ้ืนผิวสกปรก ควรทำความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นำผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณท่ีมีฝุ่น 
หรือคราบสกปรก ก่อนที่จะใช้น้ำยาทำความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อ 
 - ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณก่อน - หลัง ใช้งานทุกครั้ง และเน้นบริเวณท่ีมี 
การสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุมกดลิฟท์ ซึ่งเป็นพ้ืนผิวขนาดเล็ก 
โดยนำผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
 - สำหรับพื้น ใช้ไม้ถูพ้ืนชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถูพ้ืนจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง 
ไม่ซ้ำรอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณท่ีสกปรกน้อยไปมาก 
 - การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พ้ืนห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อ 
โดยราดน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝา ปิดโถส้วมที่
กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ 
ทีว่างสบู่ ผนัง ชอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
 - หลังทำความสะอาด ควรชักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ำผสมผงชักฟอกหรือ น้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว
ซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ้งแดดให้แห้ง 
 - ถอดถุงมือแล้ว ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ควรชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วหรือรีบกลับบ้าน
อาบน้ำให้สะอาดทันท ี
 - บรรจุภัณฑ์ใส่น้ำยาทำความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และท้ิงในถังขยะอันตราย 
ส่วนขยะอ่ืน ๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ รวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกถุงขยะ ซ้อนสองชั้นมัดปากถุง 
ให้แน่นและนำไปทิ้งทันที โดยทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 
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 5. ข้อควรระวัง 
 - สารที่ใช้ฆ่าเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ 
 - ไม่ควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดอ่ืนที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย 
 - หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 - ไม่ควรนำถุงมือไปใช้ในการทำกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ ใช้เฉพาะการทำความสะอาดเท่านั้น 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 
 - หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการทำความสะอาด 
 
รายการน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดจำแนกตามลักษณะพื้นผิว 
 
ลักษณะพื้นผิว ชนิดสารฆ่าเชื้อ 

 
ค ว า ม
เข้มข้น 
ที่ฆ่าเชื้อ 

ระยะเวลา 
ที่ฆ่าเชื้อ 
 

วิธีเตรียมการ 
 

- พื้นผิวที่เป็นวัสดุ
แข็งไม่มีรูพรุน เช่น 
พ้ืนกระเบื้อง 
เซรามิก สแตนเลส 
แต ่ ไม ่ เหมาะกับ
พ้ืนผิวโลหะ 

แอลกอฮอล์ 
(เอทานอล หรือ 
เอธิลแอลกอฮออล์) 
 

70% 
 

10 นาท ี
 

 

- พ ื ้ น ผ ิ ว ท ั ่ ว ไ ป 
พ้ืนผิวที่เป็นโลหะ 
- สิ ่งของ อุปกรณ์ 
พ้ืนที่ขนาดเล็ก 
เช่น ลูกบิดประตู 
 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(เช่น น้ำยาฟอกขาว) 
 

 
0.1% 
 

5 - 10 
นาท ี
 

ผสม 1 ส่วน 
ต่อน้ำ 49 ส่วน 
(เช่น 1 ช้อนโต๊ะ 
ต่อน้ำ 1 ลิตร 
กรณี ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ ใช ้มี
ความเข้มข้น 6%) 

- พ้ืนผิวทั่วไป 
( ไม ่ ใช ่ โลหะหรือ
ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีการเคลือบสี) 

ไฮโดรเจนเปอร์ 
ออกไซด์ 

0.5% 1 นาที ผสม 1 ส่วน 
ต่อน้ำ 5 ส่วน 
(เช่น 13 ช้อน โต๊ะ 
ต่อน้ำ 1 ลิตร 
กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
มีความเข้มข้น 3%) 

 
(3) แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อ 
และผู้ประกอบการร้านค้า กรณีท่ีนักเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทำให้เกิด 
ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้ 
 1. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
  1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรคำนึงถึง
สภาพบริบทและขนาดพ้ืนที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ 
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ในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลควรจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือ 
ใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอื่นตามบริบทความเหมาะสมโดย
ยึดหลัก Social distancing 
  2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์
และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
  3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
  4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครู ใช้ประจำทุกห้องเรียนอย่าง
เพียงพอ 
  5) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่นของใช้
ร่วมทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเท่ียง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน 
ต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
 2. ห้องสมุด 
  1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจัดทำ
สัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน 
  2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
  3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูบรรณารักษ์ นักเรียน และผู้ใช้บริการ
บริเวณทางเข้าด้านหน้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
  4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือ
ทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง อาทิ เช้าก่อนให้บริการ พักเท่ียง 
  5) การจำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคน
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา 
 
 3. ห้องประชุม หอประชุม 
  1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการไข้
ไอ มีน้ำ เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งงดร่วมประชุมและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 
  2) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์
แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน 
  3) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 
  4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายในอาคาร
หอประชุม บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
  5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 
  6) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท 
อุปกรณ์สื่อ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
  7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลัง 
ใช้ห้องประชุมทุกครั้ง ควรใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู 
หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 4. โรงยิม สนามกีฬา 
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  1) จัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด อาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
  2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณทางเข้า 
และบริเวณด้านในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  3) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื ่องเล ่นแต่ละชนิด ก่อนหรือหลังเล ่นทุกว ัน อย่างน้อย  
วันละ 1 ครั้ง 
  4) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม 
  5) จำกัดจำนวนคนจำนวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 
  6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง 
เช่นวอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
 
 5. ห้องส้วม 
  1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว
อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื ้น คีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่หมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน้ำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด 
  2) การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปพื้น
ห้องส้วม ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อท่ีมีส่วนผสมของโซเตียมไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ 
"น้ำยาฟอกขาว") โดยนำมาผสมกับน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.19 หรือ 1000 ส่วนในล้ำนส่วน หรือ 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อท่ีมีส่วนผสมของไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนำมาผสมกับน้ำ เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.5% 
หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ราดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เน้นเช็ดบริเวณท่ีรองนั่งโถส้วม 
ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ
ที่วางสบู่ ผนัง ชอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ 0.5% 
 
 6. ห้องพักครู 
  1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรคำนึงถึง
สภาพห้องและขนาดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก 
Social distancing อย่างเคร่งครัด 
  2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
  3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ร้ะบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
  4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
  5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้าด้านหน้า
ประตูและภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 
 7. ห้องพยาบาล 
  1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
  2) จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วย
จากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
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  3) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 
  4) จัดเตรียมจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาล
อย่างเพียงพอ 
 8. โรงอาหาร 
 การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ตู้กด
น้ำดื่ม ระบบกรองน้ำและผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค จึงควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
 1) หน่วยงานที่จัดบริการโรงอาหาร กำหนดมาตรการการปฏิบัติให้สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อน 
ทางเข้าโรงอาหาร 
  (2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
  (3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ที่นั ่งกิน
อาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร 
  (4) จัดเหลื่อมช่วงเวลาซื้อและกินอาหาร เพ่ือลดความแอ้อัดพ้ืนที่ภายในโรงอาหาร 
  (5) ทำความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนที่ตั้งตู้กดน้ำดื่ม และพ้ืนที่บริเวณ 
ที่นั่งกินอาหารให้สะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วย 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% 
อัตราส่วน 1 ซ้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) 
  (6) ทำความสะอาดโต๊ะและท่ีนั่งให้สะอาด สำหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 
หรือจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% โดยหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาด ๆ 
เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากผู้ช้บริการทุกครั้ง 
  (7) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ำยาล้างจาน และให้มี 
การฆ่าเชื้อด้วยการแชในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรห์ 
(น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วน 
ครึ่งช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร) 1 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด และอบหรือผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปใช้ใส่อาหาร 
  (8) ทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่ม ภายในตู้ถังน้ำเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช็ดภายนอกตู้ 
และก๊อกน้ำดื่มให้สะอาดทุกวัน และฆ่าเชื้อด้วยการแชโซเดียมฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 
ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน เป็นเวลา 30 นาที ทุกครั้งก่อนบรรจุน้ำใหม่ กรณีท่ีม ี
เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดด้วยการล้างย้อน (Backwash) ทุกสัปดาห์ และเปลี่ยนไส้กรอง 
ตามระยะเวลากำหนดของผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คความชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้ สายดิน 
ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณก็อกน้ำท่ีถือเป็นจุดเสี่ยง เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูด 
ขณะใช้งาน 
  (9) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้งการ
ปกปิดอาหารปรุงสำเร็จ การใช้ภาชนะท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ 
สำหรับการกินอาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เป็นต้น 
  (10) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอน 
การล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอ้าด เป็นต้น 
  (11) กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก จัดส่งอาหารให้กับสถานศึกษา ควรให้ครู 
หรือผู้รับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยกำหนดข้อตกลง 
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การจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ และมีการปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกัน 
การปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหาร 
  (12) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียนมา
รับประทานเอง เพ่ือป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ 
 2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
ดังนี้ 
  (1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 
ให้หยุดปฏิบัติงานและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 
  (2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน 
และ อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
  (3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมื้อบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อนปฏิบัติงาน และ 
ขณะเตรียมอาหารประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร 
หรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้จลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส 
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
  (4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
  (5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการ 
ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภท 
เนื้อสัตว์สด ผัก และ ผลไม้ และไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 
  (6) จัดเมนูอาหารที่จำหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารบูดเสียง่าย เช่น อาหารประเภทกะทิ และ
อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ชูชิ เป็นต้น 
  (7) อาหารปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 60 
เชนติเมตร กรณีอาหารปรุงสำเร็จ รอการจำหน่าย ให้นำมาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
  (8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ งต้องสะอาดมีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุ
อาหารปรุงสำเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
  (9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
  (10) ควรพิจารณาให้มีระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับผู้บริโภค 
 3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
  (1) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้ง 
ก่อนเข้าไปในโรงอาหาร ก่อนกินอาหาร ภายหลังซื้ออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจาก 
สัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังออกจากห้องส้วม 
  (2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือ 
เข้าไปในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
  (3) เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ 
ที่ปรุงไม่สุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสมของ
ภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 
  (4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหูว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรออาหาร นั่ง
กินอาหาร ขณะรอกดน้ำดื่ม 
  (5) พิจารณาเลือกใช้ระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ 
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 9. รถรับ - ส่งนักเรียน 
 1) ทำความสะอาดรถรับ - ส่งนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง 
ที่วางแขน ด้วยน้ำผสมผงชักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโป้คลอไรท์ (น้ำยาฟอกผ้าขาว) 
และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เข่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ 1 ลิตร) 
 2) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลด
การพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกำหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง 
 3) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตรทั้งนี้
ควรคำนึงถึงขนาดพื้นที่ ของรถ จำนวนที่นั่งพิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสมจัดทำสัญลักษณ์แสดง
จุดตำแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
 4) ก่อนและหลังให้บริการรับ - ส่งนักเรียนแต่ละรอบ ทำความสะอาดภายในและภายนอกรถทุกครั้ง 
ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถรับ – ส่งนักเรียน 
 
 10. การเข้าแถวเคารพรงชาติ 
 1) การจัดพื้นที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร กรณีมีพื้นที่จำกัดไม่
เพียงพอ อาจพิจารณาสลับชั้นเรียนมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง หรือจัดให้มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวาง 
เช่น หน้าห้องเรียน ลานเอนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เป็นต้น 
 2) ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอื่น ๆ เช่น เสียง
ตามสาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น 
 4) ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่ใช้ชักธงชาติ 
ไมโครโฟน เป็นต้น 
 
(3) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีเกิดการระบาด  
กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 
 นิยาม เหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจาย
เชื้อในสถานศึกษานิยาม 
 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ 
หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก 
เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อน
มีอาการ 
 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด ตามลักษณะ 
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  ผู้ที่เรียนร่วมห้อง ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน  ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุย
กับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่าง
จากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 
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 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ร่วมกับผู้ป่วยแต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง 
 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 
 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ 
หรือมีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ 
 
 กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด 
 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่า ป่วยมากผิดปกติ 
ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 
 2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า มีเด็กที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติ 
ให้แจ้งเจ้าหน้าที ่
 3) ห้องพยาบาลให้มกีารบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 
 กิจกรรมเมื่อมีการระบาด 
 1) ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพ่ือทำความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน 
 2) สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา โดยใช้ Handheld 
thermometer หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ 
 3) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเชื้อ 
 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 
(Self - report) ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
 5) เม ื ่อเป ิดเทอม ให ้ม ีการค ัดกรองไข ้ท ุกว ัน หากพบม ีอาการเข ้าได ้ก ับ PUI ให ้ เก ็บต ัวอย ่าง  
และพิจารณา ความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
 6) ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สั สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด 
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ขั้นตอนการคักรองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
 สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหน่วยงานสาธารณสุขที ่ด ูแลสถานศึกษา  
ควรมีการกำกับ ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 5 
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 
 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 • มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
 • สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลพระแสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ในความร่วมมือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 • สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 


