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สารจากผูบริหาร

  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งขณะนี้

ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคและไมมียารักษาโรคโดยตรง จำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองเตรียมความพรอม

รับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว ที่จะสงผลกระทบอยางมากตอระบบการจัดการเรียน

การสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดในชวงระยะเวลาตอจากนี้ไป

ทั้งผู บริหาร ครู นักเรียน ผู ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม

“New Normal” เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางเครงครัด

เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากโรคโควิด 19 สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ

และปลอดภัยจากโรค

 กระทรวงสาธารณสุขและผูเช่ียวชาญจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ขอเปนกําลังใจใหกับสถานศึกษาทุกแหง

ท่ีเปนกําลังสําคัญในการรวมแรงรวมใจกันอยางเขมแข็ง เพ่ือรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว

ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนทรัพยากร

ที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไปในอนาคต

 สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมพื ้นฐาน

เปนจุดเริ่มตนของการปลูกฝงความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมในทุกดาน มีหนาท่ีพัฒนาเด็กวัยเรียนใหเติบโต

เปนผูใหญที่มีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได

อยางมีคุณภาพ เน่ืองจากสถานศึกษาเปนศูนยรวมของเด็ก

ในชุมชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีตางกัน จึงเปนปจจัยสำคัญ

ที่กอใหเกิดปญหาโรคตาง ๆ เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ง

เจ็บปวยดวยโรคติดตอ และมาเขาเรียนในสถานศึกษา

จึงมีโอกาสท่ีจะแพรกระจายเช้ือโรคไปสูนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได

จากการเลน การใกลชิด และทำกิจกรรมรวมกัน

สถานศึกษาจึงเปนสถานท่ีสำคัญมากตอการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคหรืออาจเปรียบไดวา “สถานศึกษา”

นับเปน “Shelter” สำหรับนักเรียน ที่ตองคำนึง และ

ใหความสำคัญกับเร่ืองดังกลาวเปนอันดับแรก ๆ

นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19ก



สารจากผูบริหาร

“การเรียนรูนำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได
แตการเรียนรูหยุดไมได” 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  มีการระบาดในวงกวางอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ ่งแนวโนมที ่จะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงสถานการณดังกลาว และคำนึงถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูผู สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยูเสมอ ไมวาสถานการณแวดลอม
จะเลวรายและรุนแรงแคไหน การเรียนรูที่เขาถึงและมีคุณภาพสำหรับ
เด็กไทยทุกคนเปนเปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรูนำการศึกษา
โรงเรียนอาจหยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได” 
 ท้ังน้ีเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีสภาพแวดลอมจะอำนวย
กระทรวงศึกษาธิการ ไดวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณวิกฤตของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) บนพื้นฐาน 6 ขอ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวของ “การเปดเทอม” หมายถึง
   การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บาน ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยูกับผลการประเมินสถานการณอยางใกลชิด
2. อำนวยการใหนักเรียนทุกคน สามารถเขาถึงการเรียนการสอนได แมจะไมสามารถไปโรงเรียนได  
3. ใชสิ่งที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ชองดิจิทัล TV ทั้งหมด 17 ชอง เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้น
   สามารถเรียนผาน DLTV ได ทั้งนี้ ไมมีการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณใด ๆ เพิ่มเติมโดยไมจำเปน  
4. ตัดสินใจนโยบายตาง ๆ บนพื้นฐานของการสำรวจความตองการ ทั้งจากนักเรียน ครู และโรงเรียน โดยให
   การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนที่ตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนเครื่องมือและ
   อุปกรณตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 
5. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ใหเอื้อตอการ “เรียนเพื่อรู” ของเด็กมากขึ้น รวมทั้งปรับตารางเรียนตาม
   ความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการไดรับความรูครบตามชวงวัยของเด็ก       
6. บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน จะไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง และทำใหทานไดรับผลกระทบเชิงลบจาก
   การเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
 กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนการประสานความรวมมืออยางบูรณาการและเขมแข็งกับทุกภาคสวนรวมถึง
การใชกลไกความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยสูงสุด
ภายใตสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น ควบคูกับการสรางความตระหนักใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพแกนักเรียน
นักศึกษา อันเปนทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคตตอไป  

นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารผูบริหาร

สารบัญ

คำนำ

  เกริ่นนำ

  การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน (Reopening)
  ขั้นตอนการคัดกรองและสงตอนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

  ในการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19
     วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ
  แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหวางเปดภาคเรียน

      ผูบริหาร เจาของสถานศึกษา

      ครู ผูดูแลนักเรียน

      นักเรียน

      ผูปกครอง

      แมครัว ผูจำหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานทำความสะอาด

      ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

   : หองเรียน หองเรียนรวม หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองสมุด

     หองประชุม หอประชุม โรงยิม สนามกีฬา สถานท่ีแปรงฟน

     สระวายน้ำ สนามเด็กเลน หองสวม หองพักครู หองพยาบาล

     โรงอาหาร รถรับ–สงนักเรียน หอพักนักเรียน หองนอนเด็กเล็ก

     การเขาแถวเคารพธงชาติ
  มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีเกิดการระบาด

  บทสรุปแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด

  ของโรคโควิด 19 ประเทศไทย

  สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน

  เอกสารอางอิง

มารูจักโรคโควิด-19

สถานการณโรคโควิด-19

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ข



สารจากผูบริหาร

แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19)) ในขณะนี ้ ถึงแมใน

ประเทศไทย พบวา มีรายงานผู ปวยโรคโควิด 19

ที่เปนเด็ก มีอุบัติการณคอนขางต่ำ และมักมีอาการ

ไมรุนแรง ซึ่งเกิดจากการติดจากบุคคลในครอบครัว

แตถาหากนักเรียนในสถานศึกษามีการติดเชื ้อแลว

อาจทำใหเกิดการแพรระบาดไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ไดรวดเร็ว

(Super Spread) สงผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน

ครู เพ่ือน พอแม ผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ

ตอไปอีกดวย 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการยึดหลักการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนหยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได”

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเปนองคกรหลัก

ของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอมเพื ่อใหประชาชนสุขภาพดี

มีความหวงใยและเห็นความสำคัญการดูแลดานสุขภาพกับการศึกษา เปนเรื่องที่มีความเชื่อมโยงบูรณาการ

ตองดำเนินการควบคูกันในลักษณะเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตอนักเรียน “คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” ฉบับนี้

ทีมบรรณาธิการและผูเช่ียวชาญจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดรวมกันวิเคราะหสถานการณ วางแผน รวบรวม

ตรวจสอบ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนและการรับมือ

เพ่ือปองการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท และสามารถนำไปใชเปนแนวปฏิบัติ

ไดจริง โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงบุคลากรของสถานศึกษาเปนที่ตั้ง เพื่อใหสถานศึกษา

มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตอไป 

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19ค



คำนำ
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหโรคโควิด 19
เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)
โดยแนะนำใหทุกประเทศเรงรัดการเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สำหรับประเทศไทย
พบผูปวยและผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และมีโอกาสขยายวงกวางข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวโนม
ท่ีจะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา ดังน้ัน การสรางความตระหนัก รูเทาทัน และเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับการระบาดของโรคอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนอยางย่ิงเพ่ือลดความเส่ียงและปองกันไมให
สงผลกระทบตอสุขภาพนักเรียน ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเปนทรัพยากรที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต
 กระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย (UNICEF) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) และผูเช่ียวชาญจากภาคสวนท่ีเก่ียวของไดบูรณาการและรวมกันพัฒนา “คูมือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเน่ืองโดยเนน ความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
และเอ้ืออำนวยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญ ประกอบดวยองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคโควิด 19
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร เจาของสถานศึกษา ครู ผูดูแลนักเรียน นักเรียน
ผูปกครอง และแมครัว ผูจำหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานทำความสะอาด การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
บริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 และสื่อความรอบรูดาน
สุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและสงตอแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
ชวงเปดภาคเรียน บทเรียนแนวปฏิบัติชวงเปดเรียนในตางประเทศรองรับสถานการณ โรคโควิด 19 เปนตน
 คณะผูจัดทำ มุงหวังให “คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19” ฉบับน้ี เปน “เคร่ืองมือ” สำหรับสถานศึกษาและผูเก่ียวของสามารถนำไปใชตามบริบทและ
สถานการณของแตละสถานศึกษาภายใตความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  

คณะผูจัดทำ
พฤษภาคม 2563
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เกริ่นนำ

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disesse 2019
(COVID-19)) เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปวยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึง
โรคที่มีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนสายพันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอน
ในมนุษย กอใหเกิดอาการปวยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร เช้ือจากคนสูคนได
โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในชวงปลายป 2019 หลังจากนั้นไดมีการระบาดไปทั่วโลก องคการอนามัยโลกจึงตั้งชื่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมนี้วา โรคโควิด 19 

โรคโควิด 19 คืออะไร

 อาการท่ัวไป ไดแก อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก
เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำใหเกิดภาวะแทรกซอน
เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต 

อาการของผูปวยโรคโควิด 19 มีอาการอยางไร

 โรคชนิดนี้มีความเปนไปไดที่มีสัตวเปนแหลงรังโรค สวนใหญแพรกระจายผาน
การสัมผัสกับผูติดเช้ือผานทางละอองเสมหะจากการไอ น้ำมูก น้ำลาย ปจจุบันยังไมมีหลักฐาน
สนับสนุนการแพรกระจายเช้ือผานทางการพ้ืนผิวสัมผัสท่ีมีไวรัสแลวมาสัมผัส ปาก จมูกและ
ตา สามารถแพรเชื้อผานทางเชื้อที่ถูกขับถายออกมากับอุจจาระเขาสูอีกคนหนึ่งโดยผาน
เขาทางปาก (Feco-oral route) ไดดวย 

โรคโควิด 19 แพรกระจายเชื้อไดอยางไร

 ยังไมมียาสำหรับปองกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผู ที ่ติดเชื ้ออาจตองไดรับ
การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ โดยอาการท่ีมีแตกตางกัน บางคนรุนแรงไมมาก
ลักษณะเหมือนไขหวัดท่ัวไป บางคนรุนแรงมาก ทำใหเกิดปอดอักเสบได ตองสังเกตอาการ
ใกลชิดรวมกับการรักษาดวยการประคับประคองอาการจนกวาจะพนอาการชวงนั้น
และยังไมมียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรคโควิด 19 ไดโดยตรง 

โรคโควิด 19 รักษาไดอยางไร

 กลุมเส่ียงโดยตรงท่ีอาจสัมผัสกับเช้ือ ไดแก ผูท่ีเพ่ิงกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียง สัมผัสใกลชิด
ผู ป วยสงสัยติดเชื ้อ กลุ มเสี ่ยงที ่ต องระวัง หากติดเชื ้ออาจมีอาการรุนแรง ไดแก
ผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป ผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ
ภูมิแพ เด็กเล็กอายุต่ำกวา 5 ป 

ใครบาง ที่เสี่ยงสูงตอการติดโรคโควิด 19

มารูจักโรคโควิด 19

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 191



 มีรายงานผูปวยโรคโควิด 19  ในประเทศที่มีการระบาดทั้งประเทศจีน  ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย แสดงใหเห็นวา เด็กติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไดทุกอายุ แตอุบัติการณ
นอยกวาผูใหญมาก เด็กมักมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูที่ติดเชื้อในครอบครัว เด็กที่ปวยเปนโรคไวรัสโควิด 19
จะมีเช้ือในระบบทางเดินหายใจ บทบาทของเด็กในการเปนผูแพรเช้ือยังไมชัดเจน แตการท่ีพบเช้ือโคโรนาไวรัส
ในทางเดินหายใจของผูปวยเด็ก และยังสามารถพบเช้ือในอุจจาระได ทำใหเด็กมีโอกาสเปนผูแพรเช้ือสูผูอ่ืนได
แมรายงานสวนใหญเด็กมักเปนผูรับเชื้อไวรัสโควิด 19 จากผูอื่น มีรายงานวาผูปวยโควิด 19 ที่เปนเด็ก
มักมีอาการไมรุนแรง แตอาจมีอาการรุนแรงถึงแกชีวิตในกรณีท่ีมีโรคอ่ืนอยูกอน หรือเปนผูทีมีภูมิคุมกันบกพรอง
ในระยะหลังมีรายงานผูปวยที่มีอาการคลายโรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease) บางรายมีอาการช็อค
และเสียชีวิต เกิดข้ึนในเด็กท่ีมีสุขภาพดีมากอน เปนกลุมอาการ Hyperinflammatory syndrome ท่ีเก่ียวของกับ
การติดเช้ือโควิด 19  รายงานจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จะเห็นไดวา โรคโควิด 19 เปนโรคท่ีอุบัติข้ึนมาใหม
ไมเปนที่รูจักมากอน ความรูในดานอาการ อาการแสดง ความรุนแรงของโรค ยังไมเปนที่รูกันยังคงตองศึกษา
และมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตลอดเวลา 

ที่มา : COVID-19 – safe return to schools. CORONAVIRUS (C0VID-19) UPDATE NO.26. WHO , 15 MAY 2020 

COVID-19 and Children

Distribution by Age of COVID-19 Cases
Distribution by Age of COVID-19 Cases in

Pediatric Population

>_ 65 years
386,814

19-44 years
487,915

10-14 years
10,3575-9 years

6,957
<5 years

6,338

45-64 years
504,352

15-18 years
16,717

<5 years

5-9 years

10-14 years

15-18 years

19-44 years

45-64 years

>_ 65 years

Age Group

Under 5 years 6,336 0.45

5-9 years 6,957 0.49

10-14 years 10,357 0.73

15-18 years 16,717 1.18

Number of
cases

Percentage of
cases

Return to school 1/10

สถานการณโรคโควิด 19
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 สถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมีนักเรียนอยูรวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเส่ียงสูง หากมีระบบการจัดการ
ที่ไมดี อาจจะมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไดในกลุมเด็ก เนื่องจากพบวาการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
สวนใหญจะไมคอยมีอาการหรือมีอาการแสดงคอนขางนอย ความรุนแรงจะนอยมาก แตเด็กนักเรียนจะเอาเช้ือ
กลับบาน อาจทำใหการแพรระบาดเกิดขึ้นไดรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบาน หากมีการระบาด
ในกลุมเด็กขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน ครู พอแม ผูสูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก
 จากรายงานสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย พบวา ผูปวยยืนยันติดเช้ือสะสม
จำนวน 3,017 ราย เด็ก อายุ 0 - 9 ป เปนผูปวยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 1.9
เปนเด็กอายุ 10 - 19 ป เปน ผูปวยยืนยันติดเช้ือสะสม จำนวน 115 ราย คิดเปนรอยละ 3.8 นอยกวากลุมผูใหญ
(ขอมูล ณ 12 พฤษภาคม 2563) ไมมีรายงานผูปวยเด็กที่เสียชีวิตในประเทศไทย อยางไรก็ตาม หากมี
การเปดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุมเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กเปนกลุมที่ตองไดรับการดูแลและ
ระมัดระวังในการกระจายเชื้อเปนอยางมาก มาตรการในการเปดเทอม จึงมีความสำคัญมากในการควบคุม
การระบาด การวางแผนเปดเทอม จึงตองมั่นใจวา ควบคุมไมใหเกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ผูปวย COVID-19 สะสม ประเทศไทย ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ผูปวยรายใหมวันนี้

State Q / ศูนยกักกัน
(รายใหม)

ราย

ราย

2
0/0

ผูปวยยืนยันสะสม

3,017
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2
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0
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จำนวนผูปวยยืนยันจำแนกตามเพศ

จำนวนผูปวยยืนยัน (ราย)
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จำนวนผูปวยยืนยัน จำแนกตามกลุมอายุและเพศ
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 ยดโาํทดจัะลแลูมอขงลหแ : ขุสณราธาสงวรทะรก ครโมคุบวคมรก

กรุงเทพฯ และนนทบุรี
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ภาคเหนือ
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การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน (Reopening) 

 การหยุดชะงักของการเรียนการสอน อาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน
โดยเฉพาะกลุมเด็กดอยโอกาสหรือเด็กกลุมเปราะบาง หากหยุดเรียนนาน แนวโนมจะกลับคืนสถานศึกษาก็ยิ่งลดลง
เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมีแนวโนมออกจากสถานศึกษาสูงกวาเด็กที่มาจากครอบครัวร่ำรวยเกือบหาเทา
การออกจากระบบการศึกษาเพ่ิมความเส่ียงตอการต้ังครรภในวัยรุน และการแสวงหาประโยชนทางเพศ รวมท้ังปญหา
ความรุนแรงและการคุกคามอื่น ๆ นอกจากนี้ การปดสถานศึกษายาวนานมาก ทำใหบริการสุขภาพที่สำคัญตาง ๆ
ท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน ตองหยุดชะงักดวย เชน การฉีดวัคซีน การประเมินภาวะโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน และ
การชวยเหลือดานสุขภาพจิตและจิตสังคม ทำใหนักเรียนเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากขาดการมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนและไมไดทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ ผลกระทบเชิงลบเหลานี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในกลุมเด็กดอยโอกาส
เชน เด็กพิการ เด็กในพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีหางไกล เด็กท่ีถูกบังคับใหโยกยายถ่ินฐาน ชนกลุมนอย และเด็กในความดูแล
ของสถานสงเคราะหตาง ๆ ท้ังน้ี การเปดเรียนจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยและสอดคลองกับมาตรการดานสาธารณสุข
ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พรอมท้ังปฏิบัติตามมาตรการท่ีเหมาะสมทุกประการสำหรับผูบริหาร
เจาของสถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา และผูปกครอง

ทำไมตองเปดเรียน

 การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปดภาคเรียน ควรพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดของนักเรียนเปนสำคัญ
รวมทั้งขอควรพิจารณาดานสาธารณสุขโดยรวม บนพื้นฐานของการประเมินคุณประโยชนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ประกอบกับหลักฐานจากภาคสวนตาง ๆ และบริบทเฉพาะ รวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ
และสังคม การวิเคราะหสิ่งเหลานี้จะชวยจัดลำดับความสำคัญของมาตรการลดความเสี่ยงตาง ๆ นอกจากนี้ ควรให
ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองกับผลการวิเคราะห
บริบทของทองถิ่นอยางแทจริง โดยคำนึงถึงประโยชนของการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปรียบเทียบกับ
การจัดการเรียนการสอนทางไกล และพิจารณาปจจัยเสี่ยงของการเปดสถานศึกษา รวมทั้งหลักฐานซึ่งยังไมไดสรุป
แนชัด เก่ียวกับความสัมพันธระหวางความเสี่ยงของการติดเชื้อกับการเขาเรียน ประกอบดวย
 การเรียนการสอนในหองเรียนจำเปนเพียงใดตอการบรรลุผลการเรียนรูที่ตองการ (ความรูพื้นฐาน ความรู
 ท่ีถายทอดได ความรูดิจิทัล ความรูเฉพาะสาขาอาชีพ) โดยตระหนักถึงประเด็นตาง ๆ เชน ความสำคัญของ
 การมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับครูในการเรียนรูผานการเลนของเด็กเล็กและการพัฒนา ทักษะพื้นฐาน
 ความสามารถในการเขาถึงและความพรอมในการเรียนการสอนทางไกลที่มีคุณภาพมีมากนอยเพียงใด
 (ทั้งในดานผลการเรียนรู และความเหมาะสมกับกลุมอายุตาง ๆ รวมทั้งกลุมเด็กดอยโอกาส)
 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในปจจุบัน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และสุขภาวะทางอารมณ และ
 สังคม จะยั่งยืนเพียงใด หากผูดูแลเด็กไดรับแรงกดดันในครอบครัวและปจจัยเชิงบริบทอื่น ๆ
 ผูดูแลเด็กมีเครื่องมือที่จำเปนในการปกปองคุมครองเด็กจากการถูกคุกคามและการใชความรุนแรงทางเพศ
 ในโลกออนไลน เมื่อเด็กเรียนผานแพลตฟอรมออนไลนหรือไม 

ควรเปดเรียนเมื่อไหร ที่ไหน และสถานศึกษาใดบาง
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 จุดเปลี่ยนผานสำคัญบนเสนทางของการศึกษา (ความพรอมในการเขาเรียน การสำเร็จชั้น ประถมศึกษา

 และเรียนตอระดับมัธยมศึกษา หรือการสำเร็จช้ันมัธยมศึกษาและเรียนตอระดับอุดมศึกษา) ไดรับผลกระทบ

 จากการระบาดของโรคอยางไร และมีมาตรการตอบสนองอยางไร

 ครูและบุคลากรสถานศึกษา มีความพรอมและสามารถปรับตัวเขากับวิถีการเรียนรูและการบริหารจัดการ

 ที่แตกตางออกไปมากนอยเพียงใดและมีความพรอมและสามารถดำเนินมาตรการเพื่อปองกัน และควบคุม

 การแพรระบาดหรือไม

 การที่นักเรียนไมไดไปเรียนในสถานศึกษา มีความเสี่ยงดานการคุมครองเด็กหรือไม เชน ความเสี่ยง

 ดานความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น หรือการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กชายและเด็กหญิง

 การปดสถานศึกษาเปนอุปสรรคตอโครงการชวยเหลือตาง ๆ สถานศึกษามีบริการใหกับนักเรียน หรือไม

 (เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ)

 การท่ีนักเรียนไมไดไปเรียนในสถานศึกษาสงผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ นักเรียนอยางไร

 สถานศึกษามีศักยภาพเพียงใดในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือลดความเส่ียง

 เชน การเวนระยะหางทางสังคม (จำนวนนักเรียนตอขนาดของหองเรียน) ส่ิงอำนวยความสะดวกและแนวปฏิบัติ

 ดานน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย เปนตน

 สมาชิกของสถานศึกษามีโอกาสติดตอสัมผัสกับกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงกวา เชน ผูสูงอายุ และผูท่ีมีโรคประจำตัว

 มากนอยเพียงใด และหากมีโอกาสติดตอสัมผัสสูง สถานศึกษามีการดำเนินงานอยางเพียงพอเพ่ือลดโอกาส

 ดังกลาวลงหรือไม

 สมาชิกของสถานศึกษาเดินทางไป – กลับ อยางไร

 ปจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวของกับชุมชนมีอะไรบาง โดยพิจารณาถึงปจจัยทางระบาดวิทยา ศักยภาพดานสาธารณสุขและ

 การดูแลสุขภาพ ความหนาแนนของประชากร การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีดีและการเวนระยะหางทางสังคม

 การวิเคราะหคุณประโยชนและความเสี่ยงโดยคำนึงถึงบริบทเฉพาะ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถ

    1) ความเขาใจเกี่ยวกับการแพรเชื้อโรคโควิด 19 และความรุนแรงของโรคในประชากรวัยเรียน

    2) สถานการณและการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู

    3) บริบทและความพรอมของสถานศึกษาในการปองกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา

    4) การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน หากสถานศึกษาปด (อาทิ ความเสี่ยงตอการไมกลับ

       มาเรียนของนักเรียน การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำในการไดรับการศึกษา การขาดแคลนอาหาร

       ความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้นจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ) และความจำเปนที่จะตอง

       เปดสถานศึกษา อยางนอยเปนบางสวนใหแกนักเรียนที่ผูปกครองทำงานในภาคสวนที่มีหนาที่ควบคุม

       สถานการณโรคหรือบริการสาธารณะที่จำเปนของประเทศ

 หากเปนไปได ควรมีเวลาอยางนอย 14 วัน (ซึ่งสอดคลองกับระยะฟกตัวของโรคโควิด 19) ระหวางแตละ

ระยะ (phase) ของการยกเลิกขอหามตาง ๆ เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการติดตามผลและวางแผนปรับมาตรการตาง ๆ

ไดอยางเหมาะสม  
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 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลกระทบอยางมากตอทุกภาคสวน เม่ือสถานการณ
เปนไปในทางที่ดีขึ้น การเปดสถานศึกษาหลังจากปดจากสถานการณ โควิด 19 มีความจำเปนอยางยิ่งในการ
เตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาส
การติดเช้ือและปองกันไมใหเกิดการติดเช้ือโรคโควิด 19 ใหเกิดความปลอดภัยแกทุกคน จึงควรมีการประเมิน
ความพรอมการเปดภาคเรียนของสถานศึกษา ซ่ึงองคการเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติและองคกรภาคี ไดเสนอ
กรอบแนวทาง 6 มิติ ไดแก การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย การเรียนรู การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส
สวัสดิภาพและการคุมครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดในการสรางความเชื่อมโยงกับ
มาตรการปองกันโรคเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 ของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) อันจะเปนการวางแผนที่จะชวยสรางเสริมความเขมแข็ง
ดานการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงาน
เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพรเช้ือโรค 6 ขอปฏิบัติในสถานศึกษา ไดแก 1. คัดกรองวัดไข 2. สวมหนากาก
3. ลางมือ 4. เวนระยะหาง 5. ทำความสะอาด 6. ลดแออัด

32.0

เรียนรูเรื่อง
COVID-19

1m. - 2m.

1. คัดกรองวัดไข 2. สวมหนากาก 3. ลางมือ

4. เวนระยะหาง 5. ทำความสะอาด 6. ลดแออัด

มาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน
(Preparation before reopening) 
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 โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติแตละมาตรการ มาตรการควบคุมหลักในมติอื ่น อาทิ การเรียนรู
การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส สวัสดิภาพและการคุมครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน ตลอดจน
มาตรการเสริมในแตละมิติ ดังนั้น จึงมีความเชื่อมโยงตามกรอบแนวทาง 6 มิติกับมาตรการการปองกันโรค
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 ในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน มีดังนี้ 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและ
   อาการเส่ียง กอนเขาสถานศึกษา
   พรอมสังเกตอาการไข ไอ มีน้ำมูก
   เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ
   ไมไดกล่ิน ไมรูรส สำหรับนักเรียน
   บุคลากรของ สถานศึกษา และ
   ผูมาติดตอ ทุกคน
2. ใหนักเรียน บุคลากร และผูเขามา
   ในสถานศึกษา ทุกคนตองสวม
   หนากากผาหรือหนากากอนามัย
   ตลอดเวลาเม่ืออยูในสถานศึกษา
3. ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ำ
   หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ
   ในบริเวณตางๆ เชน ทางเขาอาคาร
   หองเรียน โรงอาหาร
4. ใหจ ัดเว นระยะหางระหวาง
   บุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร
   เชน ระหวางโตะเรียน ที่นั่งเรียน
   ท่ีน่ังในโรงอาหาร ท่ีน่ังพัก ทางเดิน
   จุดรอคอย หองนอนเด็กเล็ก
   กรณีหองเรียนไมเพียงพอในการ
   จัดเวนระยะหางระหวางบุคคล
   ควรจัดใหมีการสลับวันเรียน
   แตละชั้นเรียน การแบงจํานวน
   นักเรียน หรือการใชพื้นที่ใชสอย
   บริเวณสถานศึกษา ตามความ
   เหมาะสม ทั้งนี ้อาจพิจารณวิธี
    ปฏิบัติอ่ืนตามบริบทความเหมาะสม
   โดยยึดหลัก Social distancing

1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียน
   ใชรวมกัน กอนและหลังใชงาน
   ทุกครั้ง เชน หองคอมพิวเตอร
   หองดนตรี ลิฟต อุปกรณกีฬา
2. จ ัดใหม ีพ ื ้นที ่ ในการเข าแถว
   ทำกิจกรรม หรือเลนกลุมยอย
   เว นระยะหางระหวางบุคคล
   อยางนอย 1 - 2 เมตร
3. ใหน ักเร ียนใชของใชส วนตัว
   ไมใชสิ ่งของรวมกับผู อื ่น เชน
   แกวน้ำ ชอน สอม แปรงสีฟน
   ยาสีฟน ผาเช็ดหนา
4. จัดใหมีหองพยาบาลสำหรับ
   แยกผูมีอาการปวยระบบทางเดิน
   หายใจออกจากผูมีอาการปวย
   ระบบอื่น ๆ หรือพิจารณาสงไป
   สถานพยาบาล

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

1. ความปลอดภัย
     จากการลดการ
     แพรเชื้อโรค

ความเชื่อมโยง 6 มิติกับมาตรการการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
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5. เปดประตู หนาตางให อากาศ
   ถายเท ทำความสะอาดหองเรียน
   และบร ิ เวณต าง ๆ โดยเช ็ด
   ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของ
   โตะ เกาอี ้ และวัสดุอ ุปกรณ
   กอนเขาเร ียน พักเที ่ยง และ
   หลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัด
   ใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปด
   และรวบรวมขยะ ออกจาก
   หองเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
6. ใหพิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียน
   ท่ีมารวมกิจกรรม ลดแออัด หรือ
   ลดเวลาทำกิจกรรมใหส ั ้นลง
   เทาที่จำเปน หรือเหลื่อมเวลา
   ทำกิจกรรม โดยถือหลักหลีกเล่ียง
   การติดตอสัมผัสระหวางกัน

5. จ ัดให ม ีการส ื ่ อสารความร ู 
   การปองกันโรคโควิด 19 แก
   นักเรียน บุคลากร เพ่ือใหสามารถ
   ลางมือ สวมและถอดหนากาก
   อยางถูกวิธี การเก็บรักษาหนากาก
   ชวงพักเที ่ยงและการทำความ
   สะอาดสถานท่ีและอุปกรณของใช
   ที ่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนจัด
   ใหมีนักเรียนแกนนำดานสุขภาพ
   น ัก เร ี ยนท ี ่ ม ี จ ิ ตอาสา เป น
   อาสาสม ัครในการช วยด ูแล
   สุขภาพเพ่ือนนักเรียนดวยกันหรือ
   ดูแลรุนนองดวย
6. กรณี ม ีรถร ับ - ส งน ักเร ียน
   เนนใหผ ู  โดยสารทุกคน สวม
   หนากากผาหรือหนากากอนามัย
   ทำความสะอาดยานพาหนะและ
   บริเวณจุดสัมผัสรวมกัน เชน
   ราวจับ เบาะน่ัง ท่ีวางแขน กอนรับ
   และหลังจากสง นักเรียนแลวทุกคร้ัง
   ลดการพูดคุยหรือเลนกันบนรถ
   ตลอดจนการจัดเวนระยะหาง
   ระหวางที่นั่ง

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 
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1. จัดหาสื่อความรูในการปองกัน
   ควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับ
   ใชในการเรียนการสอน การเรียนรู
   นอกหองเรียน หรือกิจกรรมพัฒนา
   ผูเรียน ในรูปแบบของส่ือออนไลน :
   VTR , Animation , Infographic
   และส่ือส่ิงพิมพ : โปสเตอร แผนพับ
   ภาพพลิก คูมือ แนวปฏิบัติ
2. เตรียมความพรอมดานการเรียนรู
   ของเด็กตามวัยและสอดคลองกับ
   พัฒนาการดานสังคม อารมณ และ
   สติปญญา
3. สรางความเขมแข็งของระบบดูแล
   ชวยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการ
   กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน
   ดานทักษะชีวิต และความเขมแข็ง
   ทางใจเขาในการเรียนการสอนปกติ
   เพ ื ่อช วยให น ักเร ียนจ ัดการ
   ความเครียดและรับมือกับการ
   เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม

1. กรณีเด็กเล็ก ไมแนะนำใหใช
   ส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน
   โดยขาดปฏิสัมพันธกับผูสอน
   ครู ผูปกครอง
2. ไมปลอยใหเด็กและวัยรุนอยูกับ
   สื่อออนไลน (ที่ไมใชสื่อการเรียน
   การสอน) นานเกินไป โดยทั่วไป
   กำหนดระยะเวลา
   - 1 ช่ัวโมงตอวัน สำหรับเด็กเล็ก /
     ประถมศึกษา
   - 2 ช่ัวโมงตอวัน สำหรับเด็กโต /
     มัธยมศึกษา
3. สงเสริมใหสถานศึกษาและนักเรียน
   ประเมินตนเองในการเตรียม
   ความพรอมกอนเปดภาคเรียน
   รองรับสถานการณการแพรระบาด
   ของโรคโคว ิด 19 รวมถ ึงม ี
   การตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
   อยางตอเนื่อง
4. สนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อรอบรู
   ดานสุขภาพในรูปแบบและผาน
   ชองทางหลากหลายที่สามารถ
   เขาถึงได อันจะชวยสงเสริมให
   เก ิดความรอบรู ด านสุขภาพ
   นำไปสูการปฏิบัติตนดานสุขภาพ
   ที ่เหมาะสม สะทอนถึงการมี
   พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
   ลดโรคและปลอดภัย

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

2. การเรียนรู
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1. จ ัดหาว ัสด ุส ิ ่ งของเคร ื ่องใช 
   และอุปกรณลางมือ เชน สบู 
   เจลแอลกอฮอล หนากากผาหรือ
   หนากากอนามัยอยางเพียงพอ
   สำหรับนักเรียนและบุคลากรใน
   สถานศ ึ กษา  ควรม ี ส ำ รอง
   โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เป อนงาย
   เพราะถาชื้นแฉะจะไมสามารถ
   ปองกันเชื้อได
2. ม ีการปร ับร ูปแบบการเร ียน
   การสอนให สอดคลองกับบริบท
   การเขาถึงการเรียนรูในสถานการณ
   การระบาดของโรคโควิด 19
3. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน
   ไดรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
   อยางทั่วถึง
4. มีมาตรการการทำความสะอาด
   และจัดสภาพแวดลอมของที่พัก
   และเรือนนอนใหถูกสุขลักษณะ
5. มีมาตรการการทำความสะอาด
   และจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลอง
   กับขอบัญญัติการปฏิบัติดาน
   ศาสนกิจ
6. มีมาตรการดูแลนักเร ียนที ่ม ี
   ความบกพรอง ดานพัฒนาการ
   การเรียนรู หรือดานพฤติกรรม
   อารมณ ที่สามารถเรียนรวมกับ
   เด็กปกติ ไดแกนักเรียนที่มีภาวะ
   บกพรองทางสติปญญา บกพรอง
   ทางการเรียนรู  บกพรองดาน
   พฤติกรรมอารมณ รวมถึงภาวะ
   สมาธิสั้นและเด็กออทิสติก 

1. ประสานและแสวงหาการ
   สนับสนุนวัสดุอุปกรณการปองกัน
   โรคโควิด 19 จากหนวยงานของ
   จังหวัดและผู  เก ี ่ยวของ เช น
   ศบค.จ. ทองถิ่น เอกชน บริษัท
   หางราน ภาคประชาชน เปนตน
2. ประสานการดำเนินงานตาม
   แนวทางพัฒนากิจกรรมผูเรียน
   ของกระทรวงศ ึ กษาธ ิ ก า ร
   กรณีมีขอจำกัดดานเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา
3. ใช ส ื ่อสร างความเขาใจเร ื ่อง
   โรคโคว ิด 19 และแนวทาง
   การดูแลตัวเอง โดยคำนึงถึง
   ขอจำกัดทางภาษาและสังคม
   กลุ มนักเรียน พิการเรียนรวม
   เลือกใชสื ่อที่เปนรูปภาพ หรือ
   เส ี ยงท ี ่ เข  า ใจง  ายมากกว  า
   ใชตัวอักษรเพียงอยางเดียว

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

3. การครอบคลุม
     ถึง เด็กดอย
     โอกาส
     ก. เด็กพิเศษ
     ข. เด็กในพื้นที่
     เฉพาะหางไกล
     มาก
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1. จัดเตรียมแผนรองรับดานการเรียน
   การสอนสำหรับนักเรียนปวย
   กักตัวหรือกรณีปดสถานศึกษา
   ชั่วคราว
2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการ
   รังเกียจและการตีตราทางสังคม
   (Social stigma)
3. จ ัด เตร ียมแนวปฏ ิบ ัต ิด  าน
   การจัดการความเครียดของครู
   และบุคลากร
4. ตรวจสอบประว ัต ิ เส ี ่ยงของ
   บุคลากรและนักเรียน ตรวจสอบ
   เรื ่องการกักตัวใหครบ 14 วัน
   กอนมาทำการเร ียนการสอน
   ตามปกติและทุกวันเปดเรียน
5. กำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิตาม
   ระเบียบสำหรับบุคลากรและ
   นักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือปวย
   ดวยโรคโควิด 19 โดยไมถือเปน
   วันลาหรือวันหยุดเรียน

1. สื่อสารทำความเขาใจกับบุคคล
   ทุกฝาย ใหขอมูลท่ีใหความเช่ือม่ัน
   ในมาตรการปองกันและการดูแล
   ตามระบบการด ูแลช วยเหล ือ
   ในสถานศ ึกษา โดย เฉพาะ
   การระมัดระวัง การสื่อสารและ
   คำพูดที่มีผลตอทัศนคติ เพื่อลด
   การรังเกียจ การตีตราทางสังคม
   (Social stigma) กรณีที่อาจพบ
   บุคลากร ในสถานศึกษา นักเรียน
   ผูปกครองติดโรคโควิด 19
2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรปวยจริง
   ตองใหหยุดรักษาจนกวาจะหาย
   เป นปกต ิ  โดยนำหล ักฐาน
   ใบรับรองแพทยมายืนยัน เพ่ือกลับ
   เขาเรียนตามปกติ โดยไมถือวา
   ขาดเรียนหรือขาดงาน
3. กักตัวผูใกลชิดกับผูปวยตามเกณฑ
   ควบคุมโรคและดำเนินการชวยเหลือ
   เชนเดียวกับผูปวย

4. สวัสดิภาพ และ
    การคุมครอง

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 
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1. ส่ือสารประชาสัมพันธแกครูและ
   บุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู
   ความเขาใจเบื ้องตน เกี ่ยวกับ
   โรคโควิด 19 ทักษะการลางมือ
   การสวมหนากากผาหรือหนากาก
   อนามัย สุขลักษณะสวนบุคคลท่ีดี
   รวมท้ังการทำความสะอาดอยาง
   ถูกวิธี 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการสถาน
   ศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน
   หรือกลุมยอยตามความจำเปน
3. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
   รองร ับนโยบายและแนวทาง
   การปองกันโรคโควิด 19 ของ
   สถานศึกษา
4. แตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ
   เก่ียวกับโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
   ประกอบดวย ครู บุคลากร สถานศึกษา
   นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่
   สาธารณสุข และผูเกี่ยวของ
5. กำหนดบทบาทหนาที่ โดยมอบ
   หมายครู ครูอนามัยหรือบุคลากร
   สถานศึกษา ทำหนาที่คัดกรอง
   วัดไขนักเรียน สังเกตสอบถาม
   อาการเสี ่ยงและประสานงาน
   เจาหนาที ่สาธารณสุขในพื ้นที ่
   ใหบริการในหองพยาบาล รวมท้ัง
   การดูแลทำความสะอาดในบริเวณ
   สถานศึกษาและบริเวณจุดเสี่ยง 

1. จัดระบบใหนักเรียนสามารถเขาถึง
   การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ือง
   กรณีขาดเรียน ลาปวย ปดสถาน
   ศึกษา เชน จัดรูปแบบการเรียน
   ออนไลน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
   การติดตอทางโทรศัพท Social
   media การติดตามเปนรายวัน
   หรือ รายสัปดาห
2. พิจารณาปดสถานศึกษาตาม
   สถานการณและความเหมาะสม
   กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากร
   ในสถานศึกษาอยูในกลุมเส่ียงหรือ
   เปนผูปวยยืนยันติดเชื้อเขามา
   ในสถานศึกษา ใหประสานองคกร
   ปกครองสวนทองถิ ่น เพื ่อทำ
   ความสะอาดอาคารสถานท ี ่
   ทั้งภายในภายนอกอาคาร และ
   สิ่งของเครื่องใช รวมทั้งรีบแจง
   หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
   เพื่อทำการสอบสวนโรค
3. ส ื ่อสารใหม ีความรู  เก ี ่ยวก ับ
   การสังเกต อาการเสี ่ยง การมี
   แนวโนม เสี ่ยงตอการติดเชื ้อ
   โควิด 19 ไดงาย ไดแก เด็กที่มี
   อาการสมาธิสั ้น (เปนโรคที ่ม ี
   อาการแสดงดาน พฤติกรรม :
   ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมได
   รอคอยไดนอย) ทำใหเด็กกลุมนี้
   เสี่ยงตอการ สัมผัสกับบุคคลอื่น
   ลวง แคะ สัมผัสใบหนา จมูก ปาก
   ตัวเอง รวมทั ้งหลงลืมการใส
   หนากากผา หรือ หนากากอนามัย 

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

5. นโยบาย
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6. สื่อสารทำความเขาใจผูปกครอง
   และนักเรียน โดยเตรียมการกอน
   เปดภาคเรียนหรือวันแรกของ
   การเปดเรียนเกี่ยวกับแนวทาง
   การปองกันโรคโควิด 19 และ
   มีชองทางการติดตอสื่อสาร
7. สถานศึกษามีการประเมินตนเอง
   เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปด
   เร ียนผานระบบออนไลนของ
   กระทรวงศึกษาธิการ / Thai
   STOP COVID กรมอนามัย หรือ
   ตามแบบประเมินตนเองสำหรับ
   สถานศึกษาในการเตรียมความพรอม
   กอนเปดภาคเรียนเพื่อเฝาระวัง
   และปองกันการแพรระบาดของ
   โรคโควิด 19
8. ม ีมาตรการการจ ัดการด าน
   ความสะอาด รถ รับ - สงนักเรียน
   และช้ีแจงผูประกอบการ เพ่ือปองกัน
   การแพรระบาดของโรคโควิด 19
   โดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด
9. เสริมสรางวัคซีนชุมชนในสถาน
   ศึกษา โดยมาตรการ “4 สราง 2 ใช”
   - สรางสถานศึกษาที่รูสึก...
     “ปลอดภัย”(safety)
   - สรางสถานศึกษาที่.....
    “สงบ” (calm)
   - สรางสถานศึกษาที่มี.....
    “ความหวัง” (Hope)  

5. นโยบาย (ตอ)

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 
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   - สรางสถานศึกษาที่.....
     “เขาใจ เห็นใจและใหโอกาส”
     (De-stigmatization)
   - ใชศักยภาพสถานศึกษาและ
     ชุมชน (Efficacy) เชน ระบบ
     ดูแลชวยเหลือนักเรียน แบงปน
     ทรัพยากรในชุมชน
   - ใชสายสัมพันธในสถานศึกษา
     (Connectedness)
10. มีการกำกับ ติดตามใหมีการ
     ดำเน ินงานตามมาตรการ
     เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
     โรคโควิด 19 อยางเครงครัด 

มิติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม 

5. นโยบาย (ตอ)

1. พิจารณาการใชงบประมาณของ
   สถานศึกษาสำหรับกิจกรรม
   การป องก ันการระบาดของ
   โรคโควิด 19 ตามความจำเปน
   และเหมาะสม
2. จ ัดหาว ัสด ุอ ุปกรณป องก ัน
   โรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและ
   บุคลากรในสถานศึกษา เช น
   หนากากผาหรือหนากากอนามัย  
   เจลแอลกอฮอล สบู เปนตน 

1. ประสานงานและแสวงหาแหลงทุน
   และการสนับสนุนจากหนวยงาน
   องคกรหร ือภาคเอกชน เช น
   ทองถิ่น บริษัท หางราน NGO
   เปนตน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
   การปองกันการแพรระบาดของ
   โรคในสถานศึกษา 
2. พิจารณาสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม
   ในการดูแลนักเร ียนและการ
   จัดการส่ิงแวดลอมใน สถานศึกษา

6. การบริหาร
     การเงิน
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 การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ( Preparing the reopening of schools) หลังจาก

ปดสถานศึกษาเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เปนสถานการณไมปกติ ไมเคยเกิดข้ึนมากอน

มีความไมแนนอน อาจตองปดหรือเปดตามสถานการณ สถานศึกษาควรมีการประเมินความพรอมของตนเอง

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน ผานระบบออนไลนของกระทรวงศึกษาธิการ และ THAI STOP COVID

กรมอนามัย มีกลไกการตรวจรับรองการประเมินจากหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในพื้นที่ เชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือหนวยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ เปนตน แนะนำใหมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของกอนเปดภาคเรียน ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา และแบบประเมินตนเองของ

นักเรียน (ภาคผนวก) 

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1915



แผนผังกลไกการดำเนินงานปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ระดับจังหวัด ในสถานศึกษา

ทน. - เทศบาลนคร ทม. - เทศบาลเมือง อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน

พมจ. - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด อบจ. - องคการบริหารสวนจังหวัด

สพป.- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา สพม. -สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ (พชอ.)

คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

สพป.

สพม.
พมจ.

อบจ.

ทน. / ทม.

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล

อสม.

แผนผังกลไกการดำเนินงานปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ระดับจังหวัด ในสถานศึกษา 

ผูวาราชการจังหวัด

นายอำเภอ

สายบริหารงาน สายบังคับบัญชา

สถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 16



สวนกลาง เขต/ศูนยอนามัย จังหวัด ระดับพื้นที่
(อำเภอ/ตำบล)

ประสานความรวมมือ
กำหนดแนวทาง /
มาตรการ
จัดทำแนวปฏิบัติ
ถายทอดสูการปฏิบัติ
สนับสนุนวิชาการ
องคความรู
สนับสนุนส่ือการเรียนรู
ดานสุขภาพผาน
Online / ทางไกล
กศธ.
ติดตามประเมินผล

สนับสนุนวิชาการ /
สื่อสนับสนุน
วางแผน และ
ประสานงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สนับสนุน สงเสริม
ติดตามประเมินผล
รวบรวมขอมูล การ
ดำเนินงาน

ดำเนินงานตาม พรบ. /
แนวทาง / มาตรการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
เฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรค
ประสาน ชี้แจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเตรียมความพรอม
ดำเนินการ
สนับสนุนดานวิชาการ
ส่ือประชาสัมพันธ
วัสดุอุปกรณ
วางระบบการคัดกรอง
และสงตอ
ติดตามประเมินผล

กำหนดบทบาทหนาท่ี
ความร ั บผ ิ ดชอบ
การประสานงานกับ
สถานศึกษา
การสนับสนุน
ดานวิชาการ ความรู
คำแนะนำ
ส่ือประชาสัมพันธ และ
การสาธิต
การสนับสนุน และ
จัดเตรียมอุปกรณ
ดำเนินการคัดกรอง
และสงตอ
สรุปผลการดำเนินงาน

บทบาทบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1917



ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและสงตอนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

ในการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

ผูรับผิดชอบติดตามอาการนักเรียน
และรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ

- วัดอุณหภูมิดวยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก
- ใหนักเรียนลางมือดวยสบูและน้ำหรือใชเจลแอลกอฮอล
- ตรวจการใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน
- กรณีบุคคลภายนอกกรอกขอมูลประวัติเสี่ยง

1. จัดอุปกรณการคัดกรองสุขภาพ
2. จัดอุปกรณการลางมือ
3. แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
   (นักเรียนและบุคลากรไดรับการประเมินความเสี่ยง
   กอนเปดภาคเรียนทุกคน)

มีประวัติเสี่ยงต่ำ

- แยกนักเรียนไวที่หองจัดเตรียมไว
- บันทึกรายชื่อและอาการปวย

- แจงผูปกครองมารับพาไปพบแพทย
- แจงเจาหนาที่สาธารณสุข
  ประเมินสถานการณการสอบสวนโรค

มีประวัติเสี่ยงสูง

- แยกนักเรียนไวที่หองจัดเตรียมไว
- บันทึกรายชื่อและอาการปวย

- แจงผูปกครองมารับพาไปพบแพทย
- แจงเจาหนาที่สาธารณสุข
  ประเมินสถานการณการสอบสวนโรค

เก็บตัวอยาง

กลุมเสี่ยง

ไมมีประวัติเสี่ยง

- ใหพานักเรียนไปพบแพทย
- ใหหยุดพักจนกวาจะหายเปนปกติ

- เขาเรียนตามปกติ
- ปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน

ติดสัญลักษณ

หรือไมมีอาการทางเดินหายใจ
ไมมีไข ( <37.5  c )

หรือมีอาการทางเดินหายใจ
มีไข ( >_37.5  c )

- แยกนักเรียนไวที่หองจัดเตรียมไว
- บันทึกรายชื่อและอาการปวย
- ประเมินความเสี่ยง
- แจงผูปกครอง

พบประวัติเสี่ยง

คัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
กอนเขาสถานศึกษา

- กักตัวอยูบาน
- ติดตามอาการใหครบ 14 วัน

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 18



 การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนชวงสถานการณโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่สำคัญ ไดแก
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข การซักประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ โดยมีวิธีปฏิบัติที่สำคัญพอสังเขป ดังนี้ 

มารูจักเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 
 คนท่ัวไปจะมีอุณหภูมิรางกายอยูระหวาง 36.5 - 37.4 องศาเซลเซียส สำหรับผูท่ีเร่ิมมีไขหรือสงสัยวา
ติดเชื้อจะมีอุณหภูมิที่มากกวา 37.5 องศาเซลเซียส
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย มี 4 แบบ ไดแก  

เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบแทงแกว นิยมใชวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแรในผูใหญหรือเด็กโต แตไมเหมาะ
สำหรับใชในเด็กเล็ก
ขอดี : อานคาอุณหภูมิมีความนาเชื่อถือและมีความถูกตอง  
ขอเสีย : ใชเวลาในการวัดนาน ไมเหมาะสมในการคัดกรองผูปวยจำนวนมาก 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล หนาจอแสดงผลเปนแบบตัวเลข ทำใหงายตอการอานคา เครื่องมือชนิดนี้
นิยมใชในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแรในผูใหญหรือเด็กโต รวมถึงใชในการวัดอุณหภูมิทางทวาร
ของเด็กเล็กดวย
ขอดี : อานคาอุณหภูมิมีความนาเชื่อถือและมีความถูกตอง  
ขอเสีย : ใชเวลาในการวัดนอยกวาแบบแทงแกว แตยังไมเหมาะในการใชในการคัดกรองคนจำนวนมาก
เครื่องวัดอุณหภูมิในชองหู ใชวัดอุณหภูมิความรอนที่แพรออกมาของรางกายโดยไมสัมผัสกับอวัยวะที่วัด
มีหนาจอแสดงผลเปนแบบตัวเลขทำใหงายตอการอานคา บริเวณปลายมีเซ็นเซอรวัดรังสีอินฟราเรดที่
รางกายแพรออกมา โดยเครื่องมือไดออกแบบใหวัดที่บริเวณเยื่อแกวหู
ขอดี : อานคาอุณหภูมิไดรวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก
ขอควรระวัง : การปนเปอนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไมเปลี่ยนปลอกหุม
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก เปนเครื่องที่พัฒนามาเพื่อลดโอกาส
ในการติดเชื้อของเครื่องวัดอุณหภูมิในชองหู แตยังคงวัดอุณหภูมิ
ไดอยางรวดเร็ว เพื ่อใชในการคัดกรองผู ปวยจำนวนมาก
มีหนาจอแสดงผลเปนแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอรวัด
รังสีอินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือไดออกแบบใหวัดที่
บริเวณหนาผาก
ขอดี : อานคาอุณหภูมิไดรวดเร็ว เหมาะสมกับการคัดกรอง
        คนจำนวนมาก     

1)

2)

3)

4)

วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข

วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1919



ขอควรระวัง

วิธีการวัดอุณหภูมิทางหนาผาก

 1. ตั้งคาการใชงานเปนแบบวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature)

     เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก มี 2 แบบ คือ

     - แบบวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature) ใชวัดอุณหภูมิวัตถุท่ัวไป เชน ขวดนม อาหาร

     - แบบวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature) ใชวัดอุณหภูมิผิวหนัง จะแสดงคาเปนอุณหภูมิรางกาย

 2. วัดอุณหภูมิ โดยช้ีเคร่ืองวัดอุณหภูมิไปท่ีบริเวณหนาผาก ระยะหางประมาณ 3 เซนติเมตร ท้ังน้ี

ข้ึนอยูกับผลิตภัณฑตามคาแนะนาท่ีกาหนด แลวกดปุมบันทึกผลการวัด ขณะทาการวัด ไมควรสายมือไปมาบน

ผิวหนังบริเวณที่ทาการวัด และไมควรมีวัตถุอื่นบัง เชน เสนผม หมวก หนากาก เหงื่อ เปนตน

 การอานคาผลการอานคาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณ แสดงวา ทาการวัดเสร็จ

หากอานคาผลไมชัดเจน สามารถวัดซาได คาผลการวัดไมเทากัน ใหใชคาผลมากที่สุด โดยทั่วไปอุณหภูมิ

รางกายปกติอยูในชวงระหวาง 36.1-37.2 องศาเซนเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศา

เซลเซียส ขึ้นไป ถือวา มีไข ตองไดรับการตรวจวินิจฉัยตอไป

ศึกษาคูมือการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิกอนการใชงาน

เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังควรอยูในสภาวะแวดลอมของพื้นที่ทำการวัดไมนอยกวา 30 นาที เพื่อใหอุณหภูมิ

ของเครื่องวัดเทากับอุณหภูมิแวดลอม

ไมควรสัมผัสหรือหายใจบนเลนสของหัววัด หากมีสิ่งสกปรกบนเลนสใหใชผานุมแหง หรือ สำลีพันกานไม

ทำความสะอาด ไมควรเช็ดดวยกระดาษทิชชู

ผูรับการตรวจวัดวัดควรอยูในบริเวณจุดตรวจวัดอยางนอย 5 นาที กอนการวัด ไมควรออกกำลังกายหรือ

อาบน้ำ กอนถูกวัดอุณหภูมิเปนเวลาอยางนอย 30 นาที  การถือเคร่ืองวัด อุณหภูมิหนาผากเปนเวลานานมีผล

ใหอุณหภูมิภายในของเครื่องวัดสูงขึ้น และจะสงผลการวัดอุณหภูมิรางกายผิดพลาด

อุณหภูมิรางกายขึ้นอยูกับการเผาผลาญพลังงานของแตละคน เสื้อผาที่สวมใสขณะทำการวัดอุณหภูมิ

แวดลอม กิจกรรมที่ทำ

 ผูท่ีมีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายได ต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป รวมกับอาการทางเดินหายใจ
อยางใดอยางหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส) และมีประวัติสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา เปนผูสัมผัสความเสี่ยง (กลุมเสี่ยง) ตองรีบแจงเจาหนาที่
สาธารณสุขดำเนินการตอไป 

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 20



จัดต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเขาของสถานศึกษา พิจารณากำหนดจุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับจำนวน
นักเรียน โดยยึดหลัก Social distancing
วัดอุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลิตภัณฑนั้น พรอมอานคาผลที่ได
(มากกวา 37.5 องศาเซลเซียล ถือวา มีไข)
ใหผูรับการตรวจคัดกรองลางมือดวยสบูและน้ำ หรือใชเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ
ตรวจสอบการสวมหนากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนที่เขามาในสถานศึกษา
สอบถามและซักประวัติการเคยไปสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีผูปวยติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
และสังเกตอาการเสี่ยงตอการติดเชื้อหรืออาการทางเดินหายใจ เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บ คอ หายใจลำบาก
เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส เปนตน รวมถึงบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับ
นักเรียน บุคลากร หรือผูมาติดตอในสถานศึกษา (ภาคผนวก)

1)

2)

3)
4)
5)

 โดยสอบถามเก่ียวกับประวัติการสัมผัสในพ้ืนท่ีเส่ียง พ้ืนท่ีท่ีมีผูปวยติดเช้ือ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีคนจำนวนมาก และ
สังเกตอาการเส่ียงตอการติดเช้ือหรืออาการทางเดินหายใจ เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ
ไมไดกลิ่น ไมรูรส เปนตน โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 กรณี วัดอุณหภูมิรางกายได ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไมมีอาการทางเดินหายใจ (ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส) ไมมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วัน
กอนมีอาการ ถือวา ผานการคัดกรอง จะติดสัญลักษณหรือสติ๊กเกอร ใหเขาเรียนหรือปฏิบัติงานไดตามปกติ 
 กรณี วัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือ มีไข รวมกับอาการทางเดินหายใจ
อยางใดอยางหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส) ใหปฏิบัติ ดังนี้    

แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว

บันทึกรายชื่อและอาการปวย

ขั้นตอนการซักประวัติและสังเกตอาการเสี่ยง

 หากไมมีประวัต ิเส ี ่ยง ใหพานักเรียนไปพบแพทย และใหหยุดพักจนกวาจะหายเปนปกติ

ประเมินความเสี่ยง

แจงผูปกครอง

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1921



กลุมเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงสูง 

แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว

บันทึกรายชื่อและอาการปวย

แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไปพบแพทย

แจงเจาหนาที่สาธารณสุข ประเมินสถานการณการสอบสวนโรค

ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบ

เก็บตัวอยาง

กักตัวอยูบาน

ติดตามอาการใหครบ 14 วัน

ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ

กลุมเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ำ

แยกนักเรียนไปไวที่หองแยกซึ่งจัดเตรียมไว

บันทึกรายชื่อและอาการปวย

แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไปพบแพทย

แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แจงทองถิ่นทำความสะอาด จุดเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ

ติดตามอาการใหครบ 14 วัน

ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ

 หากตรวจพบวา มีประวัติเสี่ยง และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันหรือสงสัย มีประวัติ
เดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียงหรือพ้ืนท่ีเกิดโรค ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนแออัดจำนวนมาก ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา
เปนผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียง (กลุมเส่ียง) โดยจำแนกเปน กลุมเส่ียงมีประวัติเส่ียงสูง และกลุมเส่ียงมีประวัติเส่ียงต่ำ
ใหปฏิบัติ ดังนี้  

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 22



 ผูท่ีมีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายได ต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป รวมกับอาการทางเดินหายใจ
อยางใดอยางหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส) และมีประวัติสัมผัสใกลชิด
กับผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวา เปนผูสัมผัสความเสี่ยง (กลุมเสี่ยง) ตองรีบแจงเจาหนาที่
สาธารณสุขดำเนินการตอไป 

หลักปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

แนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหวางเปดภาคเรียน 

คัดกรอง (Screening)
สวมหนากาก (Mask)

ลางมือ
(Hand Washing)

เวนระยะหาง
(Social Distancing)
ทำความสะอาด
(Cleaning)

ลดแออัด (Reducing)  

1)
2)

3)

4)

5)

6)

: ผูที่เขามาในสถานศึกษาทุกคน ตองไดรับการคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกาย
: ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา

: ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ นานอยางนอย 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล
  หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณจุดเส่ียง เชน ราวบันได ลูกบิดประตู เปนตน รวมท้ัง
  ไมใชมือสัมผัส ใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน
: เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเวนระยะหาง
  ของสถานที่
: เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเท ทำความสะอาดหองเรียน และบริเวณตาง ๆ
  โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโตะ เกาอ้ี และวัสดุอุปกรณ กอนเขาเรียน
  ชวงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปด
  และรวบรวมขยะออกจากหองเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
: ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จำเปนหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม
  และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเปนกลุมลดแออัด   

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1923



แนวปฎิบัติสำหรับผูบริหาร เจาของสถานศึกษา

 เพ่ือใหแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เกิดประโยชนและ
มีผลกระทบในทางท่ีดีตอบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร เจาของสถานศึกษา ครู ผูดูแลนักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน และแมครัว ผูจำหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานทำความสะอาด ดังนั้น จึงกำหนดใหมีแนวปฏิบัติสำหรับ
บุคลากรของสถานศึกษาสำหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนอยางเครงครัด มีดังนี้  

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบดวย ครู
นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น ชุมชน และผูเกี่ยวของ พรอมบทบาทหนาที่
ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
(Emergency operation for infectious disease outbreaks)
ส่ือสารประชาสัมพันธการปองกันโรคโควิด 19 เก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียน
การสอนใหแกครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผานชองทางสื่อที่เหมาะสม และ
ติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
ส่ือสารทำความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีอาจพบบุคลากร
ในสถานศึกษา นักเรียน หรือผูปกครองติดเชื้อโรคโควิด 19
มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเขาไปในสถานศึกษา (Point of entry) ใหแก นักเรียน
ครู บุคลากร และผูมาติดตอ และจัดใหมีพ้ืนท่ีแยกโรค อุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมชองทางการส่ือสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และเจาหนาท่ี
สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย
ควรพิจารณาการจัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที ่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท
ไดอยางตอเนื ่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดสถานศึกษา การจัดให
มีการเรียนทางไกล ส่ือออนไลน การติดตอทางโทรศัพท Social media โดยติดตามเปนรายวัน หรือสัปดาห
กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษา
ใหรีบแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปดสถานศึกษา ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข
มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิท่ีควรไดรับ กรณีพบอยูในกลุมเส่ียง
หรือกักตัว
 ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19
 ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและตอเนื่อง

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 24



แนวปฏิบัติสำหรับครู ผูดูแลนักเรียน 

ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พื้นที่เสี ่ยง คำแนะนำการปองกันตนเอง
และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น
ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 หรือ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
แจงผู ปกครองและนักเรียน ใหนำของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง พรอมใช
เชน ชอน สอม แกวน้ำ แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผาหรือหนากากอนามัย เปนตน
ส่ือสารความรูคำแนะนำหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเส่ียงจากการแพรกระจาย
โรคโควิด 19 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเล่ียงการทำกิจกรรมรวมกัน
จำนวนมากเพื่อลดความแออัด
ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใชงาน
ควบคุมดูแลการจัดท่ีน่ังในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ท่ีน่ังในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหาง ระหวางบุคคล
อยางนอย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับใหนักเรียน สวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ
ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเสี่ยงตอการติดโรค
โควิด 19 และรายงานตอผูบริหาร
ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเขามาในสถานศึกษาในตอนเชา ท้ังนักเรียน ครู บุคลากร และผูมาติดตอ
โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของ ระบบทางเดินหายใจ เชน
ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส โดยติดสัญลักษณ สต๊ิกเกอรหรือตราปม
แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว
 กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการมีไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพื้นที่แยกสวน ใหรีบแจงผูปกครองมารับและ
พาไปพบแพทย ใหหยุดพักที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อประเมิน
สถานการณและดำเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพื่อพิจารณาการปดสถานศึกษาตามมาตรการ
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
 บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
 จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทางเขา
สบูลางมือบริเวณอางลางมือ   

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1925



กรณีครูสังเกตพบนักเรียนท่ีมีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิส้ัน เด็กท่ีมีความวิตกกังวลสูง อาจมีพฤติกรรม
ดูดน้ิวหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเขาขอมูลท่ีสังเกตพบในฐานขอมูล ดานพฤติกรรมอารมณ
สังคมของนักเรียน (หรือฐานขอมูล HERO) เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิตตอไป
วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ดวยการแกปญหา
การเรียนรูใหมใหถูกตอง นั่นคือ “สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค”
ครูสื่อสารความรูเกี่ยวกับความเครียด วาเปนปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นไดในภาวะวิกฤติที่มีการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝกสติใหกลมกลืนและเหมาะสมกับ
นกัเรียนแตละวัย รวมกับการฝกทักษะชีวิตท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ (Resilience) ใหกับนักเรียน
ไดแก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน
ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ
กำกับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดโรคโควิด 19 เปนบทบาทสำคัญ อาจจะสรางความเครียด
วิตกกังวล ทั้งจากการเฝาระวังนักเรียน และการปองกันตัวทานเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น
เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุตาง ๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้

9.

10.

11.

12.

ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไมกระจางชัดเจน แนะนำใหสอบทานกับผูบริหาร หรือเพื่อน
รวมงาน เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติที่ตรงกัน
ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไมสบายใจ รองขอสิ่งจำเปน
สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการปองกันการติดโรคโควิด 19 เชน สถานที่สื่อการสอน
กระบวนการเรียนรู การสงงานหรือตรวจการบาน เปนตน หากทานเปนกลุมเสี่ยง มีโรคประจำตัว
สามารถเขาสูแนวทางดูแลบุคลากรของสถานศึกษา
จัดใหมีการจัดการความเครียด การฝกสติ เปนกิจวัตรกอนเร่ิมการเรียนการสอนเพ่ือลดความวิตกกังวล
ตอสถานการณที่ตึงเครียดนี้

1)

2)

3)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 26



แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1927



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 28



แนวปฏิบัติสำหรับผูปกครอง

แนวปฏิบัติสําหรับแมครัว ผูจําหนายอาหาร และผูปฏิบัติงานทําความสะอาด 

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1929



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 30



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1931



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 32



แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอม
 สถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมีคนอยูรวมกันจานวนมาก ท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง บุคลากร ผูมาติดตอและผูประกอบการ
รานคา กรณีท่ีนักเรียนตองทากิจกรรมรวมกับเพ่ือน ทาใหมีโอกาสใกลชิดกันมาก ทาใหเกิดความเส่ียงตอการแพรกระจายของ
เชื้อโรคไดงาย จึงควรมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้
1. หองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี
 1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควรคํานึงถึงสภาพบริบทและ
ขนาดพื้นที่ และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน กรณีหองเรียนไมเพียงพอในการจัด เวนระยะหางระหวางบุคคล
ควรจัดใหมีการสลับวันเรียนแตละช้ันเรียน การแบงจํานวนนักเรียน หรือการใช พ้ืนท่ีใชสอยบริเวณสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอื่นตามบริบทความเหมาะสม โดยยึดหลัก Social distancing
 2) จัดใหมีการเหล่ือมเวลาเรียน การเรียนกลุมยอย หรือวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามบริบทสถานการณ และเนนใหนักเรียน
สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 
 3) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หลีกเลี่ยงการใช เครื่องปรับอากาศ
หากจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด – ปดเคร่ืองปรับอากาศ เปดประต หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง
และทําความสะอาดอยางสมําเสมอ
 4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครู ใชประจําทุกหองเรียนอยางเพียงพอ
 5) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณ และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู เครื่องเลนของใชรวมทุกวัน
อยางนอยวันละ 2 คร้ัง เชากอนเรียนและพักเท่ียง หรือกรณีมีการยายหองเรียน ตองทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี กอนและหลัง
ใชงานทุกครั้ง
2. หองสมุด
 1) จัดโตะ เกาอี้ หรือที่นั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และจัดทําสัญลักษณ
แสดงจุดตําแหนงชัดเจน
 2) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หากจําเปนตองใช เครื่องปรับอากาศ
กําหนดเวลาเปด - ปดเคร่ืองปรับอากาศ เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง และทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ
 3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครู บรรณารักษ นักเรียน และผูใชบริการ บริเวณทางเขาดานหนา
และภายในหองสมุดอยางเพียงพอ 
 4) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเส่ียง เชน ลูกบิดประตู ช้ันวางหนังสือทุกวัน ๆ ละ 2 คร้ัง
(เชากอนใหบริการ พักเที่ยง) 
 5) การจํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเขาใชบริการหองสมุด และใหนักเรียนและผูใชบริการทุกคน สวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัยขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1933



3. หองประชุม หอประชุม
 1) จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองประชุม หอประชุม หากพบผูมีอาการไข ไอ มีน้ำ เจ็บคอ
หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส แจงงดรวมประชุมและแนะนําใหไปพบแพทยทันที
 2) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 - 2 เมตร และจัดทําสัญลักษณแสดง จุดตําแหนงชัดเจน
 3) ผูเขาประชุมทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา
 4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผูเขาประชุม บริเวณทางเขาภายในอาคาร หอประชุม
บริเวณทางเขาดานหนาและดานในของหองประชุม อยางเพียงพอและทั่วถึง          
 5) งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม
 6) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเส่ียงรวม เชน ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณส่ือกอนและ
หลังใชหองประชุมทุกครั้ง 
 7) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง กอนและหลังใชหองประชุม ทุกครั้ง
หากจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด - ปดเคร่ืองปรับอากาศ เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง
และทําความสะอาดอยางสมําเสมอ
4. โรงยิม สนามกีฬา
 1) จัดพ้ืนท่ีทํากิจกรรมและเลนกีฬา ลดความแออัด อาจจัดใหเลนกีฬาเปนรอบ หรือใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล
อยางนอย 1 - 2 เมตร 
 2) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการ บริเวณทางเขาและ บริเวณดานใน
อาคารอยางเพียงพอและทั่วถึง
 3) ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องเลนแตละชนิด กอนหรือหลังเลนทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
 4) จัดใหมีการระบายอากาศ ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง เปดพัดลม
 5) จํากัดจํานวนคนจํานวนเวลาในการเลนกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา
 6) หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีมหรือมีการปะทะกันอยางรุนแรง เชน วอลเลยบอล
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เปนตน
5. สถานที่แปรงฟน
 สถานศึกษาสงเสริมใหมีกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันอยางถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ แลบริบทพ้ืนท่ี
หลีกเลี่ยงการรวมกลุม ควรจัดเวนระยะหางระหวางบุคคลในการแปรงฟน และใหมีอุปกรณการ แปรงฟนสวนบุคคล ดังนี้
 5.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการแปรงฟนแปรงสีฟน
  1) นักเรียนทุกคนมีแปรงสีฟนเปนของตนเอง หามใชแปรงสีฟนและยาสีฟนรวมกัน
  2) ทําสัญลักษณหรือเขียนชื่อบนแปรงสีฟนของแตละคน เพื่อใหรูวาเปนแปรงสีฟนของใครปองกันการ
      หยิบของผูอื่นไปใช
  3) ควรเปลี่ยนแปรงสีฟนใหนักเรียน ทุก 3 เดือน เมื่อแปรงสีฟนเสื่อมคุณภาพ โดยสังเกต ดังนี้
      - บริเวณหัวแปรงสีฟนมีคราบสกปรกติดคาง ลางไดยาก
      - ขนแปรงสีฟนบานแสดงวาขนแปรงเสื่อมคุณภาพใชแปรงฟนไดไมสะอาดและอาจกระแทกเหงือก
        ใหเปนแผลได
  ยาสีฟน ใหนักเรียนทุกคนมียาสีฟนเปนของตนเอง และเลือกใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดซ่ึงมี ปริมาณฟลูออไรด
 1,000-1,500 ppm. (มิลลิกรัม/ลิตร) เพื่อปูองกันฟนผุ
  แกวน้ำ จัดใหนักเรียนทุกคนมีแกวนําสวนตัวเปนของตนเอง จํานวน 2 ใบ 
  ผาเช็ดหนาสวนตัว สําหรับใชเช็ดทําความสะอาดบริเวณใบหนา ควรซักและเปลี่ยนใหมทุกวัน   
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5.2 การเก็บอุปกรณแปรงสีฟน
 1) เก็บแปรงสีฟนในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับชื้น และปลอดจากแมลง
 2) จัดทําท่ีเก็บแปรงสีฟน แกวนาํ โดยเก็บของนักเรียนแตละคนแยกจากกัน ไมปะปนกัน เวนท่ีใหมีระยะหางเพียงพอ
ท่ีจะไมใหแปรงสีฟนสัมผัสกัน เพ่ือปูองกันการแพรระบาดของโรค โควิด 19 และควรวางหัวของแปรงสีฟนต้ังข้ึน เพ่ือปองกัน
ไมใหนําที่คางตามดามแปรงสีฟน หยดลงใสหัวแปรงสีฟน 
5.3 การจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
 ครูประจําช้ันดูแลและจัดใหมีกิจกรรมการแปรงฟนในหองเรียน ใหนักเรียนทุกคนแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน
อยางสมําเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุม และเวนระยะหางในการแปรงฟน โดย
 1) ใหนักเรียนแปรงฟนในหองเรียน โดยนั่งที่โตะเรียน เพื่อปูองกันการแพรกระจาย ของน้ำลายละอองน้ำ หรือ
เชื้อโรคสูผูอื่น กรณีหองเรียนแออัด ใหเหลื่อมเวลาในการแปรงฟน
 2) กอนการแปรงฟนทุกคร้ัง ใหลางมือดวยสบูและนาํเสมอ เปนเวลาอยางนอย 20 วินาที หรือ เจลแอลกอฮอลท่ีมี
ความเขมขน 70-74 % หลีกเลี่ยงการรวมกลุม และเวนระยะหางระหวาง บุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร
 3) ครูประจําชั้นเทนําใหนักเรียนใสแกวนําใบที่ 1 ประมาณ 1/3 แกว (ประมาณ 15 ml.)
 4) นักเรียนนั่งที่โตะเรียน แปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดครอบคลุมทุกซี่ทุกดาน นานอยางนอย 2 นาที
เมื่อแปรงฟนเสร็จแลว ใหบวนยาสีฟนและนําสะอาดลงในแกวนํา ใบที่ 2 เช็ดปากใหเรียบรอย
 5) นักเรียนทุกคนนํานําที่ใชแลว จากแกวใบที่ 2 เทรวมใสภาชนะที่เตรียมไว และใหครูประจํา ชั้นนําไปเททิ้ง
ในที่ระบายน้ำของสถานศึกษา หามเทลงพื้นดิน
 6) นักเรียนนําแปรงสีฟนและแกวนําไปลางทําความสะอาด และนํากลับมาเก็บใหเรียบรอย หลีกเลี่ยงการรวมกลุม
และเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร
 7) มีการตรวจความสะอาดฟนหลังการแปรงฟนดวยตนเองทุกวัน โดยอาจมีกระจกของตัวเอง ในการตรวจดูความสะอาด
เสริมดวยกิจกรรมการยอมสีฟนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6. สระวาน้ำ
 หลีกเล่ียงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระวายน้ำ กรณีรัฐบาลมีการผอนปรนมาตรการควบคุมโรค ใหสามารถ
ใชสระวายน้ำได ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ใหมีการคัดกรองเบ้ืองตนหรือเฝูาระวังมิใหผูมีอาการเจ็บปุวย เชน ไข ไอ มีนาํมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ
ไมไดกลิ่น ไมรูรส กอนลงสระวายน้ำทุกครั้ง เพื่อปูองกันการแพรเชื้อโรค      
 2) กํากับดูแลและปฏิบัติตามคําแนะนําของระบบฆาเช้ืออยางเครงครัด เพ่ือใหระบบมี ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือตลอดเวลา
การใหบริการ (คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ใน ระดับ 1 - 3 สวน ในลานสวน (ppm))
 3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระทุกวัน และดูแลความสะอาดของสระน้ำไมใหมีขยะมูลฝอย
 4) กําหนดมาตรการกอนลงสระวายน้ำ เชน นักเรียนตองชําระรางกายกอนลงสระ ตองสวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัยกอนลงและข้ึนจากสระวายนาํ สวมแวนตา - หมวกวายนาํ ระหวางการวายน้ำ หามบวนนาํลาย หามปสสาวะ
หามสั่งนํามูกลงในน้ำ หามพูดคุยกับเพื่อน ผูสอนวายนํา (โคัช) หรือผูดูแลสระน้ำ ตองสวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูบริเวณสระวายนน้ำ
 5) ทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชในการสอน แบงรอบการสอน จํากัดจํานวนคน และใหมีการเวน ระยะหางระหวางบุคคล
อยางนอย 1 - 2 เมตร 
 6) ควรเตรียมอุปกรณของใชสวนตัวสําหรับการวายนํา เชน แวนตา - หมวกวายน้ำ ชุดวายน้ำ ผาเช็ดตัว เปนตน   
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7. สนามเด็กเลน
 1) ใหมีการทําความสะอาดเครื่องเลนและอุปกรณการเลนทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ทําความสะอาดดวย
น้ำยาทําความสะอาดตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ
 2) จัดเครื่องเลน อุปกรณการเลน และนักเรียน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และ
กํากับดูแลใหเด็กสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเลน 
 3) จํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาการเลนในสนามเด็กเลน โดยอยูในความควบคุมดูแลของครูในชวงเวลา พักเท่ียงและ
หลังเลิกเรียน
 4) ใหลางมือดวยสบูและนําหรือเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือกอนและหลังการเลนทุกครั้ง
8. หองสวม
 1) จัดเตรียมอุปกรณทาความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก น้ำยาทาความสะอาดหรือนายาฟอกขาว อุปกรณการตวง
ถุงขยะ ถังนา ไมถูพ้ืน คีบดามยาวสาหรับเก็บขยะ ผาเช็ดทาความสะอาด และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากผา เสื้อผาที่จะนามาเปลี่ยนหลังทาความสะอาด
 2) การทาความสะอาดหองนา หองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยนายาทาความสะอาดทั่วไป พื้นหองสวม
ใหฆาเช้ือโดยใชผลิตภัณฑฆาเช้ือท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (รูจักกันในช่ือ “น้ำยาฟอกขาว”) โดยนามาผสมกับน้ำ
เพื่อใหไดความเขมขน 0.1% หรือ 1000 สวนในลานสวน หรือผลิตภัณฑฆาเชื้อที่มีสวนผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซด
โดยน้ำมาผสมกับนา เพื่อใหไดความเขมขน 0.5% หรือ 5000 สวน ในลานสวน ราดนายาฆาเชื้อ ทิ้งไวอยางนอย 10 นาที
เนนเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถสวม ฝาปดโถสวม ที่กดชักโครก สายชาระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชาระ
อางลางมือ ขันน้ำ กอกน้ำ ที ่วางสบู  ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ำยาฟอกขาว หรือใชแอลกอฮอล 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5%
 3) หลังทาความสะอาด ควรซักผาเช็ดทาความสะอาดและไมถูพื้น ดวยนาผสมผงซักฟอกหรือนายาฆาเชื้อ
แลวซักดวยนาสะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งแดดใหแหง
9. หองพักครู
 1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีน่ัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ควรคํานึงถึงสภาพบริบทและ
ขนาดพื้นที่ อาจพิจารณาใชฉากกั้นบนโตะเรียน และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก
Social distancing อยางเครงครัด
 2) ใหครูสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา
 3) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศ
หากจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด – ปดเคร่ืองปรับอากาศ เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง
และทําความสะอาดอยางสมําเสมอ  
 4) ใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสเส่ียง เชน ลูกบิดประตู อุปกรณ คอมพิวเตอร โทรศัพท เปนตน
เปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
 5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูและผูมาติดตอ บริเวณทางเขาดานหนาประตู และ
ภายในหองอยางเพียงพอและทั่วถึง  
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10. หองพยาบาล
 1) จัดหาครูหรือเจาหนาที่ เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนปุวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ
 2) จัดใหมีพื้นที่หรือหองแยกอยางชัดเจน ระหวางนักเรียนปุวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนปวยจากสาเหตุอื่น ๆ
เพื่อปูองกันการแพรกระจายเชื้อโรค
 3) ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน
 4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหนาประตูและภายในหองพยาบาลอยางเพียงพอ
11. โรงอาหาร
 การจัดบริการภายในโรงอาหาร การน่ังกินอาหารรวมกันของผูใชบริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ ตูกดน้ำด่ืม
ระบบกรองน้ำและผูสัมผัสอาหาร อาจเปนแหลงแพรกระจายเช้ือโรค จึงควรมีการดูแล เพ่ือลดและปูองกันการแพรกระจายเช้ือโรค
ดังนี้ 
 1) หนวยงานที่จัดบริการโรงอาหาร กําหนดมาตรการการปฏิบัติใหสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
  (1) จัดใหมีอางลางมือ พรอมสบู สําหรับใหบริการแกผูเขามาใชบริการโรงอาหาร บริเวณกอนทางเขาโรงอาหาร
  (2) ทุกคนที่จะเขามาในโรงอาหาร ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
  (3) จัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในพื้นที่ตาง ๆ เชน ที่นั่งกินอาหาร
       จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผูสัมผัสอาหาร
  (4) จัดเหลื่อมชวงเวลาซื้อและกินอาหาร เพื่อลดความแออัดพื้นที่ภายในโรงอาหาร
  (5) ทําความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พื้นที่ตั้งตูกดน้ำดื่ม และพื้นที่บริเวณที่นั่งกินอาหาร
       ใหสะอาด ดวยนาํยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดใหมีการฆาเช้ือดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท
       (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน 1,000 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% อัตราสวน
       1 ชอนโตะตอนํา 1 ลิตร) 
  (6) ทําความสะอาดโตะและที่นั่งใหสะอาด สําหรับนั่งกินอาหาร ดวยน้ำยาทําความ สะอาดหรือจัดให
       มีการฆาเช้ือดวยแอลกอฮอล 70% โดยหยดแอลกอฮอลลงบนผาสะอาดพอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทาง
       เดียวกัน หลังจากผูใชบริการทุกครั้ง 
  (7) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยน้ำยาลางจาน และใหมี การฆาเชื้อ
       ดวยการแชในน้ำรอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที หรือแชดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท
       (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน 100 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% อัตราสวน
       คร่ึงชอนชาตอน้ำ 1 ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ำใหสะอาด และอบหรือผ่ึงใหแหง กอนนําไปใชใสอาหาร 
  (8) ทําความสะอาดตูกดนําดื่ม ภายในตูถังนําเย็น อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเช็ด ภายนอกตูและ
       กอกน้ำด่ืมใหสะอาดทุกวัน และฆาเช้ือดวยการแชโซเดียมไฮโปคลอไรท (นาํยาฟอกขาว) ท่ีมีความเขมขน
       100 สวนในลานสวน เปนเวลา 30 นาที ทุกครั้งกอนบรรจุน้ำใหม ในกรณีที่มีเครื ่องกรองน้ำ
       ควรทําความสะอาดดวยการลางยอน (Backwash) ทุกสัปดาห และเปล่ียนไสกรองตามระยะเวลากําหนด
       ของผลิตภัณฑ และตรวจเช็คความชํารุดเสียหายของระบบไฟฟูาที่ใช สายดิน ตรวจเช็คไฟฟูารั่ว
       ตามจุดตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณกอกนําที่ถือเปนจุดเสี่ยง เพื่อปูองกันไฟฟูาดูดขณะใชงาน
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  (9) จัดบริการอาหาร เนนปูองกันการปนเปอนของเชื ้อโรค เชน อาหารปรุงสําเร็จสุกใหมทุกครั ้ง
       หลีกเลี่ยงการจําหนายอาหารเสี่ยง เชน อาหารประเภทกะทิ หรืออาหารปรุงขามวัน การปกปด
       อาหารปรุงสําเร็จ การใชภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดใหมีภาชนะอุปกรณสําหรับ
       การกินอาหารอยางเพียงพอเปนรายบุคคล เชน จาน ถาดหลุม ชอน สอม แกวน้ำ เปนตน
  (10) ประชาสัมพันธใหความรูภายในโรงอาหาร เชน การสวมหนากากท่ีถูกวิธี ข้ันตอนการลางมือท่ีถูกตอง
        การเวนระยะหางระหวางบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหมสะอาด เปนตน
   (11) กรณีมีการใชบริการรานอาหารจากภายนอก จัดสงอาหารใหกับสถานศึกษา ควรให ครูหรือ
        ผูรับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของรานอาหาร โดยกําหนดขอตกลงการจัดสงอาหาร
        ปรุงสุกพรอมกิน ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ และมีการปกปดอาหาร เพื่อปูองกันการปนเปอน
        สิ่งสกปรกลง ในอาหาร 
  (12) พิจารณาทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ใหนักเรียนมารับประทานเอง
        เพื่อปูองกันเชื้อและลดการแพรกระจายเชื้อ 
 2) ผูสัมผัสอาหาร ตองดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการปูองกันตนเองและปูองกันการแพรกระจาย เชื้อโรค ดังนี้ 
  (1) หากมีอาการปุวย ไข ไอ มีนาํมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน
       และแนะนําใหไปพบแพทยทันที 
  (2) ดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากันเปอนและอุปกรณปองกัน
       การปนเปอนสูอาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 
  (3) รักษาความสะอาดของมือ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ กอนปฏิบัติงาน และขณะเตรียมอาหาร
       ประกอบอาหาร และจําหนายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัส ส่ิงสกปรก
       อาจใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือรวมดวย หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก
       โดยไมจําเปน
  (4) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
  (5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานปูองกันการปนเปอนของเช้ือโรค เชน ใชอุปกรณในการปรุงประกอบอาหาร
       เชน เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหวางอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตวสด
       ผัก และ ผลไม และไมเตรียม ปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง  
  (6) จัดเมนูอาหารที่จําหนาย โดยเนนอาหารปรุงสุกดวยความรอน โดยเฉพาะเนื้อสัตว ปรุงใหสุกดวย
       ความรอนไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส หลีกเล่ียงการจําหนายอาหารบูดเสียงาย เชน อาหารประเภทกะทิ
       และอาหารที่ไมผานความรอน เชน ซูชิ เปนตน 
  (7) อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
       กรณีอาหารปรุงสําเร็จ รอการจําหนาย ใหนํามาอุน ทุก 2 ชั่วโมง 
  (8) การใชภาชนะบรรจุอาหารแบบใชคร้ังเดียวท้ิงตองสะอาดมีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุอาหารปรุงสําเร็จ
       และไมควรใชโฟมบรรจุอาหาร
  (9) ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร
  (10) ควรพิจารณาใหมีระบบชําระเงินออนไลนสําหรับผูบริโภค
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 3) ผูที่เขามาใชบริการโรงอาหาร ตองดําเนินการปูองกันตนเอง และปูองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้
  (1) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและนน้ำ หรือใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือทุกคร้ังกอนเขาไปในโรงอาหาร
       กอนกินอาหารภายหลังซื้ออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตรหลังจากสัมผัสสิ่งสกปรกหรือ
       หลังออกจากหองสวม
  (2) ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงอาหารหรือเขาไปในสถานที่
       จําหนายอาหาร 
  (3) เลือกซ้ืออาหารปรุงสําเร็จสุกใหม หลีกเล่ียงการกินอาหารประเภทเน้ือสัตว เคร่ืองในสัตวท่ีปรุงไมสุก
       และตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เชน สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและความเหมาะสม
       ของภาชนะบรรจุ มีการปกปดอาหารมิดชิด ไมเลอะเทอะ ไมฉีกขาด เปนตน 
  (4) ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในการซื้ออาหาร ขณะรออาหาร
       นั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ำดื่ม
  (5) พิจารณาเลือกใชระบบการชําระเงินแบบออนไลน    
12. รถรับ - สงนักเรียน
 1) ทําความสะอาดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเส่ียง เชน ราวจับ ท่ีเปดประตู เบาะน่ัง ท่ีวางแขน ดวยน้ำผสม
ผงซักฟอก หรือน้ำยาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกผา ขาว) และปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนฉลากผลิตภัณฑ (เชน ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 6% ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ตอน้ำ 1 ลิตร) 
 2) นักเรียนท่ีใชบริการรถรับนักเรียน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูบนรถ ลดการพูดคุยกัน
เลนหยอกลอกัน รวมถึงกําหนดจุดรับ - สงนักเรียนสําหรับผูปกครอง 
 3) การจัดที่นั่งบนรถรับนักเรียน ควรจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ทั้งนี้ควรคํานึง
ถึงขนาดพ้ืนท่ีของรถ จํานวนท่ีน่ัง พิจารณาตามบริบทคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน
โดยยึดหลัก Social distancing อยางเครงครัด 
 4) กอนและหลังใหบริการรับนักเรียนแตละรอบ ควรเปดหนาตาง ประตู ระบายอากาศ ใหอากาศ ถายเทไดสะดวก
 5) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับใชทําความสะอาดมือ บอย ๆ บนรถรับนักเรียน
13. หอพักนักเรียน
 1) มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกายของนักเรียนทุกคนกอนเขาหอพัก และสังเกตอาการเสี่ยง หากพบ
ผูมีอาการเสี่ยงตองรีบแจงครูหรือผูดูแลหอพัก และแจงประสานเจาหนาที่สาธารณสุขดำเนินการตอไป
 2) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลสาหรับทำความสะอาดมือไวบริการในบริเวณตาง ๆ
อยางเพียงพอ เชน บริเวณทางเขาออกอาคาร หนาลิฟท หองนั่งเลนสวนกลาง เปนตน
 3) ใหมีการทำความสะอาดในพื้นที่ตางๆ โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกันเปนประจา อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และ
อาจเพิ่มความถี่มากขึ้น หากมีผูใชงานจำนวนมาก ดวยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ในพื้นที่ ดังนี้
  - บริเวณพ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ เคร่ืองใช เชน เคาวนเตอร ราวบันได ท่ีจับประตู ปุมกดลิฟท
 จุดประชาสัมพันธ โตะ ที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องซักผาหยอดเหรียญ ตูน้ำดื่มหยอดเหรียญ
 ตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ ตูเครื่องดื่มหยอดเหรียญ โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวม เชน ปุมกดรายการ ฝาชองรับสินคา

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1939



  - หองสวมสวนกลาง เนนบริเวณจุดเส่ียง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ำ อางลางมือ ท่ีรองน่ังโถสวม
 ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นหองสวม
 4) ควรกำหนดมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 2 เมตร และลดความแออัดในบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ
เชน การจัดระยะหางของเตียงนอน ช้ันวางของใชสวนตัว จำกัดจำนวนคนในการใชลิฟท จัดทำสัญลักษณแสดงจุดตาแหนงชัดเจน
ที่มีการรอ เปนตน
 5) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองปรับอากาศ
หากจำเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศใหอยูในสภาพดี กำหนดเวลาเปด-ปด
เครื่องปรับอากาศ และเปดประตู หนาตางระบายอากาศ และตองทาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ
 6) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผูพักในหอพัก เชน
  - ใหผูท่ีพักในหอพัก ประเมินตนเองกอน หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหน่ือยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกาย
 เทากับหรือมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ใหรายงานหัวหนา เพ่ือเขาสูระบบ
 การดูแลของโรงพยาบาลตอไป
  - มีการดูแลตนเอง โดยการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคล 1 - 2 เมตร
 หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกลชิด และไมใชสิ่งของเครื่องใชสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดตัว ชอน จาน ชาม
 แกวน้ำ เปนตน) ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาด หรือดวยเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ (เชน ทุกครั้งกอนและ
 หลังรับประทานอาหาร หลังการทำความสะอาดหองพัก หลังการใชสวม เปนตน) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา
 ปาก จมูก โดยไมจำเปน ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล  
  - ดูแลภายในหองพักใหสะอาด และทำความสะอาดบริเวณท่ีตองสัมผัสบอย เชน ลูกบิดหรือกลอนประตู
 โตะ เกาอี้ ควรเปดประตู หนาตางหองพัก เปนประจำทุกวัน เพื่อระบายอากาศ หากมีการใชเครื่องปรับอากาศ
 ใหมีการทำความสะอาดอยางสมาเสมอ รวมทั้ง คัดแยกขยะ รวบรวมใสถุงขยะ มัดปากถุงใหแนน และนำไปทิ้ง
 ตามเงื่อนไขที่หอพักกาหนด กอนนำไปกำจัดอยางถูกตอง
 7) ภาชนะบรรจุน้ำด่ืม เชน ถังน้ำ เหยือกน้ำ คูลเลอร ตองสะอาด มีฝาปด ควรมีทางเทรินหรือกอกน้ำ ไมควรใชการ
จวงตักโดยตรง และตองลางทำความสะอาดดวยน้ำยาลางภาชนะ ภายในและภายนอกทุกวัน
 8) มีมาตรการกำกับดูแลพนักงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน แมบาน พนักงานทำความสะอาด โดยหากพบวา มีไข ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ใหหยุดงานและแนะนำใหพบแพทย ใหสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในอาคาร
ลางมือดวยสบูและน้ำหรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ และตองเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร หากรับผิดชอบ
ดานการทำความสะอาด ใหสวมถุงมือ ผากันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ใชที่คีบดามยาวเก็บขยะใสถุงมัดปากถุงใหมิดชิด
นำไปรวบรวมไวที่พักขยะ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ใหลางมือใหสะอาด เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หากเปนไปได
ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
 9) หากมีบริการอื่นๆ ภายในหอพัก เชน รานอาหาร รานเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร รานเสริมสวย หรือ
และกิจการอื่นๆ ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในดานนั้นๆ
 10) มีการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารความรูโรคโควิด 19 เกี่ยวกับอาการของโรค คำแนะนำการปฏิบัติตน
เพื่อลดการเสี่ยงตอโรค เชน เสียงตามสาย ติดปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ไลนกลุมหอพัก
 11) กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตนใหเปนสุขนิสัยกิจวัตร โดยจัดใหมีจิตอาสาควบคุมดูแลทุกวัน

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 40



 12) หากพบผูปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงชี้วา หอพักอาจเปนจุดแพรเชื้อได ใหผูรับผิดชอบรวมมือกับเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอในการดาเนินการตางๆ เชน การสอบสวนโรค การทาความสะอาดพื้นที่ตาง ๆ เปนตน
 13) มาตรการอื่นๆ นอกจากนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของหอพักและใหมีลักษณะเพื่อปองกันการแพรเชื้อและ
สามารถติดตามสอบสวนโรคได เชน กิจกรรมการรวมตัวสังสรรค การกาหนดใหบุคคลภายนอกเขาพัก หรือผูมาติดตออื่น ๆ
มีการลงทะเบียน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบกรณีพบผูปวยที่เกี่ยวของกับหอพัก
14. หองนอนเด็กเล็ก
 1) ทําความสะอาดเคร่ืองนอน เปล่ียนผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผากันเปอนทุกวัน รวมถึงทําความสะอาดอุปกรณ
ของใชของเลน ตูเก็บของสวนบุคคล และจุดสัมผัสเสี่ยงรวม เปนประจําทุกวัน 
 2) จัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรูของเด็กรายบุคคล เชน เรียนบนเส่ือ ใชสัญลักษณแทนขอบเขต รวมถึงการจัดท่ีนอน
สําหรับเด็ก ตองเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร
 3) มีและใชของใชสวนตัว เนนไมใชของใชรวมกัน เชน ผากันเปอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ำ
 4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเขาและภายในหองอยางเพียงพอ 
 5) มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถายเทสะดวก เชน เปดประตู หนาตาง หลีกเลี่ยงการใช เครื่องปรับอากาศ
หากจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศ กําหนดเวลาเปด–ปดเคร่ืองปรับอากาศ และเปด ประตู หนาตางระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมง
และตองทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ
 6) จัดอุปกรณการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเพียงพอ คนละ 1 ชุด
 7) อัตราสวนของครูหรือผูดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงตอเด็กเล็ก 1 : 5-8 ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน   
15. การเขาแถวเคารพธงชาติ
 1) การจัดพื้นที่เขาแถว ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร กรณีมีพื้นที่จํากัดไมเพียงพอ
อาจพิจารณาสลับช้ันเรียนมาเขาแถวบริเวณหนาเสาธง หรือจัดใหมีการเขาแถวบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ี กวางขวาง เชน หนาหองเรียน
ลานอเนกประสงค ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เปนตน
 2) ครูและนักเรียนทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขาแถวเคารพธงชาติ
 3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหนาเสาธง กรณีมีการส่ือสารประชาสัมพันธควรใชชองทางอ่ืน ๆ เชน เสียงตามสาย
ผานออนไลน Line Facebook E-mail แจงในหองเรียน เปนตน 
 4) ทําความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเส่ียง ภายหลังการใชงานทุกคร้ัง เชน เชือกท่ีเสาธง ไมโครโฟน เปนตน  

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1941





คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 42



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1943



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 44



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1945



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 46



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1947



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 48



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1949



a. b. c.
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คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1951



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 52



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1953



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 54



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1955



สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 56



สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน (ตอ)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1957



สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน (ตอ)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 58



สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน (ตอ)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1959



สื่อรอบรูดานสุขภาพนักเรียน (ตอ)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 60



คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1961
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คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1963
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คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 1965
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ตัวอยางภาพกิจกรรมที่มีการดําเนินการ (ตอ)
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1. ตั้งคาการใชงานเปนโหมดการวัดอุณหภูมิรางกาย (Body Temperature) ปกติเครื่องวัดอุณหภูมิ
   หนาผาก มีอยางนอย 2 โหมด คือ โหมดการวัดอุณหภูมิพ้ืนผิว (Surface Temperature) ใชวัดอุณหภูมิ
   วัตถุท่ัวไป เชน ขวดนม หรืออาหาร และโหมดการวัดอุณหภูมิรางกาย ใชวัดอุณหภูมิผิวหนัง แลวแสดงคา
   เปนอุณหภูมิรางกาย
2. วัดอุณหภูมิ โดยชี้เครื่องวัดอุณหภูมิไปที่หนาผาก หรือบริเวณที่ผูผลิตแนะนํา ใหมีระยะหางจากผิวหนัง
   ตามท่ีผูผลิตแนะนํา โดยท่ัวไปมีระยะหางไมเกิน 15 เซนติเมตร (บางรุนอาจตองสัมผัสกับผิวหนัง) จากน้ัน
   กดปุุมบันทึกผลการวัด โดยขณะทําการวัด ไมควรสายมือไปมาบนผิวหนังบริเวณที่ทํา การวัด ไมควรมี
   วัตถุอื่นใดบัง เชน เสนผม หมวก หนากาก หรือเหงื่อ
3. อานคาผลการวัด เมื่อมีสัญญาณเสียง หรือสัญลักษณที่แสดงวาทําการวัดเสร็จสิ้น ควรทําการวัด
   อยางนอย 3 คร้ัง หากผลการวัดไมเทากัน ใหใชคามากท่ีสุด หากสงสัยในผลการวัด ควรทําการวัดซ้ำดวย
   เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทยชนิดอื่นๆ เชน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในชองหู (Infrared Ear
   Thermometers)

1. วิธีการตรวจคัดกรองวัดไข (Screening)
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หมายเหตุ หลังถอดหนากากทุกครั้ง ตองลางมือดวยสบูและน้ำสบู หรือเจลแอลกอฮอล

2. วิธีการสวมหนากาก (Mask)
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3. วิธีการลางมือ (Hand wash)
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วิธีการทําเจลลางมือ

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19106
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4. การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
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5. การทําความสะอาด (Cleaning)

6.การลดความเเออัด (Reducing)

คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 109
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รายชื่อคณะทํางาน
คณะทํางานวิชาการหลัก
1. รศ.แพทยหญิงลัดดา  เหมาะสุวรรณ
   ประธานศูนยขอมูลและวิจัย  
   ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และ
   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2. แพทยหญิงสุธาทิพย  เอมเปรมศิลป
   ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
   โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. นางรัตนาภรณ  อิงแฮม
   ผูแทนสํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศ
4. นางณภัทร  พิศาลบุตร
   เจาหนาที่สื่อสารเพื่อการพัฒนาองคการยูนิเซฟประเทศไทย 
5. นายรังสรรค  วิบูลอุปถัมภ
   Education officer องคการยูนิเซฟประเทศไทย
6. นายแพทยกิตติพงศ  แซเจ็ง
   ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
7. ทันตแพทยหญิงปยะดา  ประเสริฐสม
   ผูอํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
8. ทันตแพทยหญิงจิราพร  ขีดดี
   ทันตแพทยเชี่ยวชาญ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
9. นางอังศณา  ฤทธิ์อยู
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
   สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
10. นางสาวชนิกา  โรจนสกุลพานิช
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
11. นางสาวปาจรียภัทร  นาควารี
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
12. นางพรวิภา  ดาวดวง
     นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 
     สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
13. นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห
     นักโภชนาการปฏิบัติการ 
     สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
14. นางสาวนฤมล  ธนเจริญวัชร
     นักโภชนาการปฏิบัติการ 
     สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
15. นางณีรนุช  อาภาจรัส
     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

16. นางสาวปาริชาติ  จํานงการ
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 
17. นางสาวพรเพชร  ศักดิ์ศิริชัยศิลป
     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
     สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 
18. นางสาวเอมอร  ขันมี
     นักวิชาการสาธารณสุข  
     สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย  
19. แพทยหญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน
     นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
     กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค 
20. นางสาวณิชาภัทร  คูกิติรัตน
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค 
21. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ
     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
22. แพทยหญิงดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย
     ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
     กรมสุขภาพจิต 
23. แพทยหญิงศุทรา  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
     สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 
     กรมสุขภาพจิต 
24. นายยุทธพงษ  ขวัญชื้น
     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
25. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
26. นางปนัดดา  จั่นผอง
     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
27. นางสาวอัญชุลี  ออนศรี
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
28. นางสาววัลนิภา  ชัณยะมาตร
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
29. นางสาวคัทลียา  โสดาปดชา
     นักวิชาการสาธารณสุข 
     สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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https://bit.do/schoolcovid-19
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