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คำนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการ
แพร่ระบาดของโรคออกไปในวงกว้าง กระจายไปในหลายพ้ืนที่ การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะ
กรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขต
พื้นที่สถานการณืที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรค
แพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อบางคนปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิด
ความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้
กำหนดยโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปในภาวะฉุกเฉินนี้ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความห่วงใย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน จึงได้จัดทำแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำไปใช้ประกอบและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทันต่อเหตุการณ์ อันส่งผลให้
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปลอดภัย ลดความเสี่ยง และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข
ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

     1. บริบทโรงเรียน 

 
 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขตราชการที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 65 ม.6 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี หัวหน้ากิ่งอำเภอ
บ้านตาขุน ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2519 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) เปิดครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง พระครู
ปราการสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดตาขุน ได้กรุณาให้ใช้หอฉันเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายมนิตย์  แก้วมหิตย์ ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก  
 ต่อมากิ่งอำเภอได้ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีนายสมนึก  ทองพัฒน์ กำนันตำบล
เขาวง เป็นประธานกรรมการจัดหา ได้ที่ดินจากการบริจาคของนายจรูญ  นนทบูรณ์ และนางใกล้  นนทบูรณ์ ม.6 
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ติดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ 55 และ 56 ให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาลขึ้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2519 ให้ดำเนินการสอนแบบสหศึกษา โดยให้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 (ม.ศ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งก่ิงอำเภอบ้านตาขุน จัดหา
ที่เรียนชั่วคราวและอุปกรณ์การศึกษาท่ีจำเป็นเพื่อใช้เตรียมการเปิดเรียน 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2519 นายลาภ  ลาภชูรัตน์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอบ้านตาขุน ได้เป็นประธาน
ในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ณ บริเวณวัดตาขุน ต่อมาเม่ือกรมสามัญศึกษา ได้จัดเงินงบประมาณหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารเรียนชั่วคราวก็
ให้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินที่ได้รับบริจาค ณ บ้านบางสาว หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง 
 ปีการศึกษา 2522 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
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 ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดโรงเรียนสาขาเขื่อนเชี่ยวหลานขึ้น ภายใต้ความอนุเคราะห์ของโครงการก่อสร้าง
เขื่อนรัชชประภา ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล ชื่อโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
 ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 4) โดยสำนักงานโครงการพิเศษกรมสามัญศึกษา เป็นผู้สนับสนุน 
 ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนระดับ 6 เป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 
7 และให้มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 1 ตำแหน่ง 
 ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บเงิน
บำรุงการศึกษาเฉพาะ ม.1 และพิจารณาให้โรงเรียนเปิดสาขาอีก 1 โรงเรียน ณ ม.1 ต.บ้านทำเนียบ  อ.คีรีรัฐนิคม 
จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน 
 ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สาขาบ้านทำเนียบเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ชื่อ “โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ” โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ได้รับเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2535 ให้ก่อสร้างหอประชุม โรงอาหาร 
แบบ 100/27 เป็นเงินงบประมาณ 3,635,000 บาท  

ปัจจุบันนายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 70 คน นักเรียน 
1,106 คน   

ข้อมูลจำเพาะ 
 

ชื่อโรงเรียน  : บ้านตาขุนวิทยา    อักษรย่อ : ต.ว. 
โทรศัพท์ : 077-397115    โทรสาร : 077-397393 
e-mail  : bantakhun_witt@hotmail.com   
website : http://www.btv.ac.th 
ที่ตั้ง : 65 หมู่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   
จำนวนนักเรียน : 1,106 คน   จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา : 70 คน 
สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
พื้นที่ : 40 ไร่ 3 งาน 4 ตาราวาง 
สีประจำโรงเรียน : ขาว แดง 
คำขวัญ : เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 
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ตราประจำโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

สีประจำโรงเรียน 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ โปร่งใส ปฏิบัติตนอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติ 
สีแดง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้ปัญญา รู้รักสามัคคี 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นอินทนิน (QUEEN FLOWER) เป็นไม้ที่มั่นคง แข็งแรง ดอกสวย หมายถึง ผู้ที่รู้จักใช้ปัญญา อย่างมีสติ 
มีความม่ันคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ 

ค่านิยมองค์กร 

“อารมณ์ดี มีน้ำใจ นิสัยดี มีความรู้ ดูเป็นแบบอย่างได้” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“กล้าแสดงออก” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“เคียงคู่ชุมชน” 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งสร้างคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัด 
5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์การดำเนินงาน 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายบุญเลิศ  ทองชล 
 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

1) นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2) นายปริวรรต  ธงธวัช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
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1.3 แผนผังโรงเรียน 
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ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง รวม 

ม. 1 7 286 

ม. 2 6 226 

ม. 3 5 174 

ม. 4 5 153 

ม. 5 4 142 

ม. 6 4 125 

รวมทั้งหมด 31 1,106 

 

1.4 โครงสร้างการบริหาร 
 
 

1.5 ข้อมูลนกัเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 

1. ฝ่ายบริหาร 3 

2. กลุ่มสาระภาษาไทย 8 

3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 

4. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 7 

5. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 

6. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 11 

7. กลุ่มสาระการงานอาชีพ 4 

8. กลุ่มสาระศิลปศึกษา 3 

9. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 4 

10. แนะแนว 1 

11. บรรณารักษ์ 1 

12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

13. บุคลากรอื่นๆ  6 

รวมทั้งหมด 70 

 

     2. ข้อมูลสภาพชุมชน 
  

เมือ่ 200 ปีมาแล้ว เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแต่งตั้งขุนหัวเมือง (อุ่น  สุขอุ่น) ไปปกครองเมืองคีรีรัฐนิคม การ

เดินทางสมัยนั้นยากลำบาก คณะโดยได้มาลงเรือที่อำเภอบ้านนาสาร ล่องมาทางแม่น้ำตาปี และคลองพุมดวง เพื่อเดิน 

ทางไปยังเมืองคีรีรัฐนิคม ขึ้นบก ณ หมู่ที ่4 ต.เขาวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน ในปัจจุบัน สันนิษฐาน

ว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้าน ที่เจริญกว่าหมู่บ้านอื่นๆ จึงมีการสร้างบ้านไว้รับรอง ขุนหัวเมือง เมื่อขึ้นมาพัก

แรม จึงมีชื่อเรียกขนานกันว่า บ้านตาขุน ปัจจุบันสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองก่ึงชนบท เป็น

เนินเขาเตี้ยๆ สลับกับพ้ืนที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพทางการเกษตร อาชีพทางการเกษตร

1.6 ข้อมูลบุคลากร 
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ถือเป็นอาชีพหลักของคนบ้านตาขุนในปัจจุบัน มีการทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง การปลูกพืชไร่ 

เช่น ยางพารา การปลูกปาล์มน้ำมัน การขยายพันธุ์พืช มีประชากรประมาณ 15,086 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

โรงเรียน ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 32,000 บาท 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานวันผลไม้วังขุม เทศกาลสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันสารท

เดือนสิบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 200,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ

ครอบครัว 4 คน 

ชุมชนในเขตอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอใกล้เคียง มีประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดีงาม  เป็น

พื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา  

อุทยานแห่งชาติเขาสก หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การ

ผลิตสินค้า OTOP สมุนไพรไทย ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น เช่น ลิเกป่า มโนราห์ หนังตะลุง หรือว่าเพลงบอก 

 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนโดยส่วนใหญ่มีรายได้ดีสืบเนื่องจากราคาผลผลิตของยางพารา

และปาล์มน้ำมันค่อนข้างสูง แต่ภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกลับส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในสังคม 

การย้ายถิ่นของผู้ปกครองที่มาใช้แรงงานจากภาคอีสานเกิดผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงตลอดเวลา 

ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาตามแผนงาน นโยบายของโรงเรียนเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการศึกษา 
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บทที่ 2 

บทนำ 
   

สถานการณ์ COVID – 19 ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทยที่
ยังคงเผชิญกับ COVID - 19 ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
 โรค COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศ
จีน โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคได้ว่ าเป็นเชื้อในตระกูล
โคโรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิด
นี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID - 19 เพ่ือไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นท่ีที่เกิดการระบาดของโรคด้วย 
 โดยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า SARS – CoV - 2 เป็นเชื้อไวรัสลำดับที่ 7 
ในตระกูล coronaviruses lineage B จีนัส betacoronavirus ที่ก่อให้เกิดโรคในคน 
 

     1. อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

 

 

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

1.1 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
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1. มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ 
2. มีจุดเลือดออก 
3. มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ 
4. บางรายมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส 
5. เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ 

     2. การแพร่กระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย แล้ว

มาสัมผัสปาก จมูก และตา 

 

     3. วิธีปอ้งกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
          เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรค 
2. สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้ถึง 80% 
3. อยู่ห่างจากผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม อย่างน้อย 2 เมตร 
4. ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร 
5. หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้า และดวงตา 
6. กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง 
 

     4. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้ แต่ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ โดย

อาการที่แสดงแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ทำให้เกิดปอด

อักเสบได้ ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการรักษาด้วยการประคับประคองตามอาการจนกว่าจะพ้นอาการ

ช่วงนั้น 

1.2 อาการทางผิวหนัง 
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สถานการณ์โควิด 2019 ยังไม่มีท่าทีว่าจะหายไป เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวันและหลายๆ 
จังหวัดก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดการแร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อบางส่วนมา
จากกลุ่มโรงงานต่างๆ ผู้เดินทาง สถานบันเทิง ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
หรือโควิด - 19 อย่างใกล้ชิด ฯลฯ เลยทำให้เชื ้อมีการแพร่กระจายมายังครอบครัว ชุมชน ถึงแม้ว่าประชาชน
บางส่วนได้รับการฉีดวักซีนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวัง ดังนั้นต้องคอยหมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ 
พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพ้ืนที่เสี่ยง และท่ีสำคัญที่สุด ก่อนออกจากบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้ง และคอยตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายอยู่เสมอ 
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บทที่ 3 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก และใน
ประเทศไทย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จึงจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น 

 

     1. วตัถุประสงค ์

1. เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมพร้อม การป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้  ภาวะฉุกเฉินกรณีมีผู้
เสี่ยงสูง หรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

2. เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน  ควบคุม
โรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีมีผู้เสี่ยงสูง หรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 3. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบ 
คุมโรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีมีผู้เสี่ยงสูง หรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

4. เพ่ือสร้างความม่ันใจในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีมี
ผู้เสี่ยงสูง หรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

     2. แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        ในสถานศึกษา 
 
 
 
 1) หากมีครูต่างประเทศต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
  2) หากมีนักเรียนต่างประเทศ/ต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ  
ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State 
quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

2.1 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ 
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1) หากมีครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียน รวมถึงผู ้ปกครองของนักเรียน เดินทางมาจาก
ต่างจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต้องได้รับการกักกันตัว เป็นเวลา 14 วัน 
 2) หากมีครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทันที และกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน 

 

 
 1) คัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียน โดยจะต้องมีการสวม
หน้ากาก การล้างมือ เว้นระยะห่าง  
  2) มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร พื้นที่ส่วนกลางและลดความ
แออัดอยู่เสมอ 

3) มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 เช่น จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การดำเนินการเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย

ยืนยันในสถานศึกษา 

 4) การปิดสถานศึกษาที่เกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 

 5) รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยงาน 

ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในประเทศ 
 
 

2.3 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
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     3. แนวปฏิบัตสิำหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564          
         ให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,106 
คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอคีรีรัฐนิคม และนักเรียนที่มีภูมิลำเนา
จากต่างจังหวัด ด้วยข้อจำกัดในด้านการเดินทางมาโรงเรียนจากพ้ืนที่ต่างอำเภอ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึงพิจารณาเลือก
รูปแบบการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวธิีการ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ในแบบชั้นเรียน (On-site) ตามรูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับ
สัปดาห์ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้  

 1.กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียน 1 สัปดาห์ ในขณะเดียวกันให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการเรียนการสอนผ่านระบบ  Online  สลับสัปดาห์กันไป ตามปฏิทินการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.กำหนดให้คุณครูมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
 3.ในการจัดการเรียนการสอน On-site กำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ต่อ 1 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน จัดคุณครูเข้าสอน 2 คน ต่อ 1 รายวิชา (คุณครูประจำวิชาจำนวน 1 คน และ
คุณครูผู้ช่วยในกลุ่มสาระเดียวกันจำนวน 1 คน)  
 4.ประชุมคณะครูและบุคลากรรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  
 5.กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดปฏิทินการเรียนการสอนและประชุมชี้แจงรูปแบบการเรียนแก่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนรับทราบด้วยรูปแบบ Online  
 6.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 7.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 8.ครูผู้สอนรายงานผลการดำเนินงานผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ในแบบชั้นเรียน(On-site) 
ตามรูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับสัปดาห์ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

    

 

 

ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย 

On-site Online 
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     4. การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ 
  
 
 
  1) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้นเรียน) 
  2) สถานศึกษาที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ที ่ไม่พบผู ้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า  90 วัน (พื้นที่สีเขียว) ได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
  3) โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือ และล้างมือบ่อยๆ มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทำความ
สะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อน และหลังใช้งานทุกครั้งตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 
 
   

  1)  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียนหรือมี
การแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน (Social distancing) 
  2)  มีมาตรการให้นักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากผ้า   
หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือ และล้างมือบ่อยๆ 
  3)  มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติก่อน และหลังใช้งานทุกครั้ง 
 
 

  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air  

 
 
 
 
 

4.1 สีขาว - สีเขียว 
 
 

4.2 สีเหลือง - สีสม้ 
 
 

4.3 สีแดง 
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บทที่ 4 
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กรณีสงสัยว่านักเรียน หรือบุคลากร 

มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 

       1. วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ  
 

การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ที่สำคัญ 
ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ การซักประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ โดยมีวิธีปฏิบัติที่สำคัญพอสังเขป ดังนี้ 
 
  
 
 คนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้หรือสงสัยว่าติด
เชื้อจะมีอุณหภูมิที่มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ซ่ึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย มี 4 แบบ ได้แก่ 
 1) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว นิยมใช้วัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต แต่ไม่
เหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็ก 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง 
 ข้อเสีย : ใช้เวลาในการวัดนาน ไม่เหมาะสมในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก 
 2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า เครื่องมือ
ชนิดนี้นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเ ด็กโต รวมถึงใช้ในการวัดอุณหภูมิทางทวาร
ของเด็กเล็กด้วย 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง 
 ข้อเสีย : ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าแบบแท่งแก้ว แต่ยังไม่เหมาะในการใช้ในการคัดกรองคนจำนวนมาก 

1.1 วิธกีารตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ 
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3) เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู ใช้วัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่สัมผัสกับอวัยวะที่
วัดมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ร่างกาย
แพร่ออกมา โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณเยื่อแก้วหู 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก 
 ข้อควรระวัง : การปนเปื้อนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไม่เปลี่ยนปลอกหุ้ม 
 4) เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาเพ่ือลดโอกาสในการติดเชื้อ ใช้วัดอุณหภูมิได้
อย่างรวดเร็ว ในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสี
อินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผาก 
 ข้อดี : อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็ว เหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก 
 ข้อเสีย : หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ค่าท่ีได้คลาดเคลื่อน 

วิธีการวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
  1. ตั้งค่าการใช้งานเป็นแบบวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature)  
 2. วัดอุณหภูมิ โดยชี้เครื่องวัดอุณหภูมิไปที่บริเวณหน้าผาก ระยะห่างประมาณ 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่กำหนด แล้วกดปุ่มบันทึกผลการวัด ขณะทำการวัด ไม่ควรส่ายมือไปมาบนผิวหนัง
บริเวณท่ีทำการวัด และไม่ควรมีวัตถุอ่ืนบัง เช่น เส้นผมหมวก หน้ากาก เหงื่อ เป็นต้น 
 การอ่านค่าผลการวัด เมื่อมีสัญญาณสียงหรือสัญลักษณ์ แสดงว่า ทำการวัดเสร็จ หากอ่านค่าผลไม่ชัดเจน 
สามารถวัดช้ำได้ คำนวณผลการวัดไม่เท่ากัน ให้ใช้ค่าผลมากที่สุด โดยทั่วไปอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 
36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเชลเซียสขึ้นไปถือว่า มีไข้ ต้องได้รับ
การตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 ข้อควรระวัง 
 -  ศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนการใช้งาน 
 -  เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อนทำการวัดไม่น้อยกว่า 30 นาที เพ่ือให้
อุณหภูมิของเครื่องวัดเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม 
 - ไม่ควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนส์ของหัววัด หากมีสิ่งสกปรกบนเลนส์ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งหรือสำลีพันก้านไม้ 
 - ทำความสะอาด ไม่ควรเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ 
 - ผู้รับการตรวจวัดควรอยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย 5 นาที ก่อนการวัด ไม่ควรออกกำลังกาย 
 - อาบน้ำ ก่อนถูกวัดอุณหภูมิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที การถือเครื่องวัด อุณหภูมิหน้าผาก เป็นเวลานาน 
มีผลให้อุณหภูมิภายในของเครื่องวัดสูงขึ้น และจะส่งผลการวัดอุณหภูมิร่างกายผิดพลาด 
 - อุณหภูมิร่างกายขึ้นอยู่กับการเผาผลาญพลังงานของแต่ละคน เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะทำการวัดอุณหภูมิ
แวดล้อม กิจกรรมที่ทำ 
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โดยสอบถามเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก 
และสังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ
ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าของสถานศึกษา พิจารณากำหนดจุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียน โดยยึดหลัก Social distancing 
 2) วัดอุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมอ่านค่ าผลที่ได้อุณหภูมิ
มากกว่า 37.5 องศาเชลเซียส ถือว่า มีไข้ 
 3) ให้ผู้รับการตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 
 4) ตรวจสอบการสวมหน้ากาก (Check mask) ของบุคลากรทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา 
 5) สอบถามและซักประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี ่ยง และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรอง
สุขภาพสำหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา  
 

 
 กรณี วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการทางเดินหายใจ อาทิ ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วัน ก่อน
มีอาการ ถือว่า ผ่านการคัดกรอง จะติดสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ ให้เข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
 กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 -  ประเมินความเสี่ยง 
 -  แจ้งผู้ปกครอง ให้พานักเรียนไปพบแพทย์ และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
 ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการต่อไป 
 หากตรวจพบว่า มีประวัติสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติเดินทางไปใน
พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดโรค พื้นที่ที่มีคนแออัดจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความ
เสี่ยง โดยจำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1.2 ขั้นตอนการซักประวตัิและสังเกตอาการเสี่ยง 
 
 

1.3 การสังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเช้ือ 
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      กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ีงจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 -  แจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
 -  แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์การสอบสวนโรค 
 -  ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ 
 -  เก็บตัวอย่าง 
 -  กักตัวอยู่บ้าน 
 -  ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
 -  ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ 
 -  แยกนักเรียนไปไว้ที่ห้องแยกซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
 -  บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 -  แจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียน แล้วพาไปพบแพทย์ 
 -  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  แจ้งท้องถิ่นทำความสะอาด จุดเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ 
 -  ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 
 -  ครูรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

       2. แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 
 
หลักการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
1. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร รวมถึงการ

จัดเว้นระยะห่างของสถานที่ 
2. สวมหน้ากากอนามัย (Mask Wearing) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยต

ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
3. หมั่นล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ำนานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจล

แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า 
ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
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4. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ (Testing) : ผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 

5. บันทึกข้อมูล ติดตั้ง และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana) : ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน ต้องบันทึก หรือสแกนไทยชนะก่อนเข้าโรงเรียน 

6. ลดความแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเหลื่อมล้ำเวลา
ทำกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

7. ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และ
บริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และ
หลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพ่ือนำไปกำจัด
ทุกวัน 
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      3. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 

 

เพ่ือให้แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิด

ประโยชน์และมีผลในทางที่ดีขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้จำหน่าย

อาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด และผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน จำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 
 

 1) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

สถานศึกษา 

 2) จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุม ดูแล และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที ่

 3) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา 

 4) สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผ่านทางช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5) สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม กรณีพบบุคลากรในสถานศึกษา 

นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 6) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน และ

ผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์อย่าง

เพียงพอ รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรณีที่พบกลุ่ม

เสี่ยงหรือสงสัย 

 7) ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามบริบทได้

อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย โดยติดตามเป็นรายวัน หรือสัปดาห์ 

 8) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู ้ปกครองอยู ่ในกลุ ่มเสี ่ยงหรือผู ้ป่วยยืนยันสะสมเข้ามาใน

สถานศึกษาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาปิดสถานศึกษา ตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

3.1 แนวปฏบิัติสำหรับผูบ้ริหาร 
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 9) ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

 10) ผู้บริหารต้องผ่านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็มก่อนการเปิด

ภาคเรียน 

 

 

 

 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

 2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 

ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

กลับจากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 3) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ เช่น 

ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

 4) ให้ความรู้หรือคำแนะนำในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำในการ

ปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก เพ่ือลด

ความแออัด 

 5) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสทุกครั้งหลังใช้งาน 

 6) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การเว้น ระยะห่างระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หรือเหลื่อมล้ำเวลาพักกลางวัน และกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ  

 7) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน หรือถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 8) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ทั้งนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อ

ราชการ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  

 9) ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้อยละ 85 

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 แนวปฏบิัติสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

 2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 

รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับ

จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 3) มีของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

และทำความสะอาด หรือเก็บให้เรียบร้อยหลังใช้งาน 

 4) กรณีนักเรียนดื่มน้ำบบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง ไม่ปะปนกับผู้อื่น 

 5) หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกินอาหาร หรือหลังใช้ห้องน้ำ หรือจุดสัมผัส 

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือน เมื่อกลับถึง

บ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

 6) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพักเที่ยง และ

หลังเลิกเรียน 

 7) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

 8) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด หรือชุมชนที่เสี่ยง 

 9) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ เพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกัน รวมทัง้ออกกำลังกาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

 10) กรณีนักเรียนขาดเรียน หรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

 11) นักเรียนร้อยละ 85ต้องผ่านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อน

เปิดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 แนวปฏบิัติสำหรับนกัเรียน 



27 
 

 

 

 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

 2) สังเกตอาการป่วยของตนเองและบุตรหลาน หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ 

ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น ช้อน ส้อม แก้ว

น้ำ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

 4) จัดหาสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลบุตรหลานให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกต้อง ก่อนกิน

อาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือจุดสัมผัส หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุข

นิสัยที่ดีเมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

 5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ เพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดูแลการออกกำลังกาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

 6) หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่ที่แออัด หรือชุมชนที่เสี่ยง 

 7) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลการจัดการ

เรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น 

 
 

 1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

 2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 

ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับ

จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ำ ก่อน - หลังปรุง และประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสสิ่ง

สกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ห้องน้ำ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 

3.4 แนวปฏบิัติสำหรับผูป้กครอง 

3.5 แนวปฏบิัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 



28 
 

 4) ขณะปฏิบัติงานต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และ

ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

 5) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือ และใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง  

 6) จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนกินภายในเวลา 2 ชั่วโมง 

หากเกินเวลาดังกลล่าว ให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือด แล้วนำมาเสิร์ฟใหม่  

 7) ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น สวมหน้ากากผ้า 

หรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน  

 8) การเก็บขยะ ควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ 

 9) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อยๆ และเม่ือกลับถึงบ้าน ควรรีบอาบน้ำ สระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า

ใหม่ทันที 

 10) แม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ต้องผ่านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเปิดภาคเรียน 

 

 

  

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้

 2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส 

ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับ

จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ำ เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ห้องน้ำ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ 

หรือเจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 

 4) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

 5) ทำการตรวจคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถรับ - ส่งทุกครั้ง หากพบว่านักเรยีน

มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน และแจ้งผู้ปกครอง

นักเรียนให้ทราบ 

6) ควบคุมดูแล และกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งให้นักเรยีน

งดทานอาหาร ขนม และเครื่องดื่มบนรถ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน  

3.6 แนวปฏบิัติสำหรับผูป้ระกอบการรถรับ - ส่งนกัเรียน 
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7) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด หรือชุมชนที่เสี่ยง 

 8) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อยๆ และเม่ือกลับถึงบ้าน ควรรีบอาบน้ำ สระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า

ใหม่ทันที 

 9) ผู้ประกอบการรถรับ – ส่งนักเรียน ต้องผ่านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง

น้อย 1 เข็ม ก่อนเปิดภาคเรียน 

 

       4. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อ และ
ผู้ประกอบการร้านค้า กรณีที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้ 
 
 

 1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรคำนึงถึงสภาพ
บริบทและขนาดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลควรจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือใช้พื้นที่ใช้สอย
บริเวณสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอื่นตามบริบทความเหมาะสมโดยยึดหลัก 
Social distancing 
 2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์และ
เน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
 3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศกำหนด 
เวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครู ใช้ประจำทุกห้องเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 5) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่นของใช้ร่วม
ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องทำความสะอาดโต๊ะ 
เก้าอ้ี ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
 
 

4.1 ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 
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 1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์ 
แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน 
 2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนด 
เวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูบรรณารักษ์ นักเรียน และผู้ใช้บริการบริเวณ
ทางเข้าด้านหน้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
 4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุกวันๆ 
ละ 2 ครั้ง อาทิ เช้าก่อนให้บริการ พักเที่ยง 
 5) การจำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา  
 
  
 1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการไข้ไอ มี
น้ำ เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งงดร่วมประชุมและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 
 2) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุด
ตำแหน่งชัดเจน 
 3) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 
 4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าอาคา รหอประชุม 
บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 
 6) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์สื่อ 
ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
 7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้องประชุม
ทุกครั้ง ควรใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ 
และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 

4.2 ห้องสมุด 

4.3 ห้องประชุม หอประชุม 
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 1) จัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด อาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณทางเข้า และ
บริเวณด้านในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 3) ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องเล่นแต่ละชนิด ก่อน - หลังเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 4) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม 
 5) จำกัดจำนวนคนจำนวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 

6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น 
 

 

 1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาวอุปกรณ์
การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น คีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่หมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน้ำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด 
 2) การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปพื้นห้อง
ส้วม ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเตียมไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ "น้ำยาฟอกขาว") โดย
นำมาผสมกับน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.19 หรือ 1000 ส่วนในล้ำนส่วน หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ   
ไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนำมาผสมกับน้ำ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ราดน้ำยา
ฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ 
ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำท่ีวางสบู่ ผนัง ชอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยา
ฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ 0.5% 
 
 
 

 1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ควรคำนึงถึงสภาพ
ห้องและขนาดพื้นที่ และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก  Social distancing 
อย่างเคร่งครัด 
 2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

4.4 สนามกีฬา เวทมีวย 

4.5 ห้องส้วม 

4.6 ห้องพักครู 
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 3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่าง
สม่ำเสมอ 
 4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้าด้านหน้าประตู
และภายในห้องอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 
 
 1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
 2) จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 3) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 
 4) จัดเตรียมจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาลอย่าง
เพียงพอ 
 
 

 การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ตู้
กดน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำ และผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค จึงควรมีการดูแลเพื่อลดและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 

 
 1) หน่วยงานที่จัดบริการโรงอาหาร กำหนดมาตรการการปฏิบัติให้สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อน
ทางเข้าโรงอาหาร 
  (2) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
  (3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ที่นั่งกิน
อาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร 
  (4) จัดเหลื่อมช่วงเวลาซื้อและกินอาหาร เพ่ือลดความแอ้อัดพ้ืนที่ภายในโรงอาหาร 

4.7 ห้องพยาบาล 

4.8 โรงอาหาร 
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  (5) ทำความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พื้นที่ตั้งตู้กดน้ำดื่ม และพื้นที่บริเวณที่นั่งกิน
อาหารให้สะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยา
ฟอกขาว ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วน 1 ซ้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) 
  (6) ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด สำหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือ
จัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% โดยหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน 
หลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง 
  (7) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ำยาล้างจาน และให้มีการฆ่า
เชื้อด้วยการแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรห์ (น้ำยาฟอก
ขาว) ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วนครึ่งช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร) 1 
นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด และอบหรือผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปใช้ใส่อาหาร 
  (8) ทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่ม ภายในตู้ถังน้ำเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช็ดภายนอกตู้ และ
ก๊อกน้ำดื่มให้สะอาดทุกวัน และฆ่าเชื้อด้วยการแชโซเดียมฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วน
ในล้านส่วน เป็นเวลา 30 นาที ทุกครั้งก่อนบรรจุน้ำใหม่ กรณีที่มีเครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดด้วยการล้าง
ย้อน (Backwash) ทุกสัปดาห์ และเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลากำหนดของผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คความชำรุด
เสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้สายดิน ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ำท่ีถือเป็นจุดเสี่ยง เพ่ือ
ป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน 
  (9) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง
การปกปิดอาหารปรุงสำเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์สำหรับการ
กินอาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เป็นต้น 
  (10) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้างมือ
ที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น 
  (11) กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก จัดส่งอาหารให้กับสถานศึกษา ควรให้ครูหรือ
ผู้รับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยกำหนดข้อตกลงการจัดส่งอาหารปรุงสุก
พร้อมกิน ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ และมีการปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหาร 
  (12) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียนมา
รับประทานเอง เพื่อป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ 
 2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรค ดังนี้ 
  (1) กรณีมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้
หยุดปฏิบัติงานและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 
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  (2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน  และ
อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
  (3) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมื้อบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อนปฏิบัติงาน และขณะ
เตรียมอาหารประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัสสิ่งสกปรก 
อาจใช้จลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
  (4) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
  (5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุง
ประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และ
ผลไม้ และไม่เตรียมปรุงประกอบอาหารบนพ้ืนโดยตรง 
  (6) จัดเมนูอาหารที่จำหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุก
ด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารบูดเสียง่าย  เช่น อาหารประเภทกะทิ 
และอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ชูชิ เป็นต้น 
  (7) อาหารปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  
60 เชนติเมตร กรณีอาหารปรุงสำเร็จ รอการจำหน่าย ให้นำมาอุ่น ทุก 2 ชั่วโมง 
  (8) การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาดมีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุ
อาหารปรุงสำเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 
  (9) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
  (10) ควรพิจารณาให้มีระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับผู้บริโภค 
 3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 
  (1) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปใน
โรงอาหาร ก่อนกินอาหาร ภายหลังซื้ออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลัง
ออกจากห้องส้วม 
  (2) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปใน
สถานที่จำหน่ายอาหาร 
  (3) เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่
ปรุงไม่สุก และตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาด และความเหมาะสมของ
ภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 
  (4) ให้มีการเว้นระยะห่างระหูว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหารขณะรออาหาร 
นั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ำดื่ม 
  (5) พิจารณาเลือกใช้ระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ 
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 1) ทำความสะอาดรถรับ - ส่งนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง  ที่วาง
แขน ด้วยน้ำผสมผงชักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโป้คลอไรท์  (น้ำยาฟอกผ้าขาว) 
และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เข่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ 1 ลิตร) 
 2) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ 
ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกำหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง 
 3) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ทั้ง 
นี้ควรคำนึงถึงขนาดพื้นที่ของรถ จำนวนที่นั่งพิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสมจัดทำสัญลักษณ์
แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 
 4) ก่อนและหลังให้บริการรับ - ส่งนักเรียนแต่ละรอบ ทำความสะอาดภายในและภายนอกรถทุกครั้ง ควร
เปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบ่อยๆ บนรถรับ – ส่งนักเรียน 
 

 

 1) การจัดพื้นที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร กรณีมีพื้นที่จำกัดไม่
เพียงพอ อาจพิจารณาสลับชั้นเรียนมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง หรือจัดให้มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง 
เช่น หน้าห้องเรียน ลานเอนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เป็นต้น 
 2) ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอ่ืนๆ เช่น เสียง 
ตามสาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น 
 4) ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่ใช้ชักธงชาติ 
ไมโครโฟน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

4.9 รถรับ - สง่นักเรียน 

4.10 การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
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       5. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัส 
         โคโรนา 2019 กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 
 

 นิยาม เหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจาย 
เชื้อในสถานศึกษานิยาม 
 1) ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ 
หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก 
เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วัน
ก่อนมีอาการ 
 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด ตามลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ผู้ที่เรียนร่วมห้อง ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน  ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุย
กับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัย ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วยและอยู่
ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 
 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ
ผู้ป่วยแต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง 
 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 
 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือมี
โรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ 
 การเฝ้าระวังก่อนการระบาด 
 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่า ป่วยมากผิดปกติ ให้
รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 
 2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า มีเด็กที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที ่
 3) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 

 มาตรการเมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา  
 1) ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาด เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะสามารถเปิด
สถานศึกษาได้ 
 2) สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
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 3) สำรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา โดยใช้ Handheld thermometer 
หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ 
 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเชื้อ 
 5) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Self - report) 
ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
 6) เมื่อเปิดสถานศึกษาได้ ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง และ
พิจารณาความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
 7) ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด 
 

       6. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 

 
 สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษาควรมีการ
กำกับ ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 5 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  1) ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือ ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบ 
ด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 
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หน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ข้อมูล เบอร์ติดต่อ 

1 กรมควบคุมโรค 
สอบถามข้อมูลโรคโควิด 19 และแจ้งผู้
ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยป่วยโรค
โควิด 

1422 

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ 1330 
3 กรมการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 1668 

4 สำนักนายกรัฐมนตรี 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด 19 
ศูนย์บริการภาครัฐ เพ่ือประชาชน 

1111 

5 สำนักงานประกันสังคม 
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม การ
รักษาพยาบาล และเงินชดเชยกรณี
ว่างงาน 

1506 

6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 1669 
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  077-272784 
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน  077-397113 
9 โรงพยาบาลบ้านตาขุน  077-397374 
10 สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน  077-397276 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 
 



43 
 

 



44 
 

 

 

 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 


