
 



          โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดใน
วงกวาง โดยเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 องคการอนามัยโลกไดประเมินสถานการณ และ
ประกาศใหโรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern) โดยแนะนําใหทุกประเทศเรงรัดการเฝ าระวังและป องกัน
ความเส่ียงจากเช้ือ COVID-19 และสําหรับในประเทศไทยนัน้ ไดมีการพบผูปวยติดเช้ือจํานวนหน่ึง
ซ่ึงถึงแมวาตัวเลขผูปวยติดเช้ือในแตละวันจะมีจํานวนลดนอยลง แตก็ยังคงอยูในสภาวการณท่ีไมอาจ
วางใจได ดังนัน้ เพ่ือลดความเส่ียงของประชาชนทุกคนตอการสัมผัสเช้ือโรค และป องกันไมให
ประชาชนไดรับผลกระทบตอสุขภาพ ตองใหความสําคัญตัง้แตการรักษาสุขวิทยาสวนบุคคล โดย
เฉพาะในประชาชน กลุมเส่ียง ทัง้เด็ก ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการดานอนามัย
ส่ิงแวดลอม อยางถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู
ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป องกัน ในสถานการณ การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีนักเรียนอยู
รวมกันจํานวนมากมักจะมีความเส่ียงสูง หากมีระบบการจัดการท่ีไมดีอาจจะมีการแพรระบาด ของเช้ือ
COVID-19 ไดในกลุมเด็ก เน่ืองจากพบวาการติดเช้ือ COVID-19 สวนใหญจะไมคอยมีอาการหรือมี
อาการแสดงคอนขางน อย ความรุนแรงจะนอยมาก แตเด็กนักเรียนจะเอาเช้ือกลับบาน อาจทําใหการ
แพร ระบาดเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบาน หากมีการระบาดในกลุมเด็ก
ข้ึนจะมี ผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน ครู พอแม ผูสูงอายุ ท่ีติดเช้ือจากเด็ก ดังนัน้ หากมีการ
เปิดเรียน มี โอกาสสูงท่ีจะเกิดการติดเช้ือในกลุมเด็กเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเด็กเป็นกลุมท่ีตองไดรับการดูแล
และระมัดระวังในการกระจายเช้ือเป็นอยางมาก มาตรการในการเปิดเทอมจึงมีความสําคัญมากในการ
ควบคุมการระบาด 
          โรงเรียนวังมวงวิทยาคมจึงไดจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป องกันใน
สถานการณ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
เป็นการป องกันและควบคุมไมใหเกิดการระบาดของโรคได และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
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การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

ในวันเป�ดภาคเรียน 

การเตรียมความพร้อม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

บทบาทของครูและนักเรียน

มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียน

ของผู้ปกครอง 

บทบาทของผู้ปกครอง

มาตรการและแนวทางในการดูแล

ด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมของโรงเรียน



ที�ตั�งโรงเรียน

เลขที�     : 110 หมู่ 5 ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง  
            จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท ์ : 036-730696
โทรสาร    : 036-730697
สังกัด     : สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา
             สระบุร ี

แสงรัศมี หมายถึง วิชาความรู้
ป�ญญาที�แตกฉาน
มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง
จังหวัดสระบุร ี
วงกลมดอกบัวบานแปดทิศ หมาย
ถึง ความสามัคคีและความรู้ที�เบ่ง
บาน ก่อให้เกิดป�ญญาแพร่ขจรไป
ทั�วสารทิศ 
อักษร วมว หมายถึง อักษรย่อ
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
ริบบิ�นชื�อโรงเรียน หมายถึง
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม “มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล บนพื�นฐานของความเป�นไทย ภายในป�
2566”

ปรัชญาโรงเรียน

รู้ดี มีความคิด ผลิตได้ รับใช้สังคม

พันธกิจ

 1.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที�โรงเรียนกําหนด
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป�นพลโลก (WORLD
CITIZEN)
 3.จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(WORLD-CLASS STANDARD)
 4.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (QUALITY
SYSTEM MANAGEMENT) 

เป�าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที�
โรงเรียนกําหนด
2.ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพเป�นพลโลก (เป�นเลิศวิชาการ
สื�อสาร 2 ภาษา ลํ�าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม)
3.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล
4.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ



โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คืออะไร
     โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coroavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นตระกูล ของ ไวรัส
ท่ีกอใหเกิดอาการปวยตัง้แตโรคไขหวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคท่ีมีความรุนแรงมาก เชน โรค ระบบ ทาง
เดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS - CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS -
CoV) เป็นตน ซ่ึงเป็นสายพันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอนในมนุษย กอใหเกิดอาการปวย ระบบทางเดิน
หายใจในคน และสามารถแพรเช้ือจากคนสูคนได โดยเช้ือไวรัสน้ีพบการระบาด ครัง้แรกในเมืองอูฮัน่
มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายปี 2019 หลังจากนัน้ ไดมีการระบาดไปทัว่โลก
องคการอนามัยโลกจึงตัง้ช่ือการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมน้ีวา โรค COVID-19

อาการของผูป วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     อาการทัว่ไป ไดแก อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจ ลําบาก เหน่ือย
หอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ในกรณีท่ีอาการรุนแรงมาก อาจทําใหเกิด ภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม
ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายเชือ้ไดอยางไร
     โรคชนิดน้ีมีความเป็นไปไดทีมีสัตวเป็นแหลงเช้ือโรค สวนใหญแพรกระจายผานการสัมผัสกับ ผูติด
เช้ือผานทางละอองเสมหะจากการไอ น้ํามูก น้ําลาย ปัจจุบันยังไมมีหลักฐาน สนับสนุนการแพรกระจาย
เช้ือผานทางพ้ืนผิวสัมผัสท่ีมีไวรัส แลวมาสัมผัสปาก จมูก และตา สามารถแพรเช้ือผานทางเช้ือท่ีถูกขับ
ถาย ออกมากับอุจจาระเขาสูอีกคนหน่ึงโดยผานเขาทางปากไดดวย

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาไดอยางไร
     ยังไมมียาสําหรับป องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผูท่ีติดเช้ืออาจตองไดรับการรักษาแบบประคับ
ประคองตามอาการ โดยอาการท่ีแสดงแตกตางกัน บางคนรุนแรงไมมาก ลักษณะเหมือนไขหวัดทัว่ไป
บางคนรุนแรงมาก ทําใหเกิดปอดอักเสบได ตองสังเกตอาการอยางใกลชิด รวมกับ การรักษาดวยการ
ประคับประคองอาการจนกวาจะพนอาการชวงนัน้ และยังไมมียาตัวใด ท่ีมีหลักฐานชัดเจนวา รักษาโรค
โควิด-19 ไดโดยตรง

ความรเูกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)
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การเตร �ยมความพร้อมการจัดการเร �ยนการสอน
ในวันเป�ดภาคเร �ยน 

(Preparation before reopening)

     จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลกระทบอยางมากตอทุกภาคสวน เมื่อ
สถานการณเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิดจากสถานการณโควิด-19 มีความจํา
เป็นอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถาน
ศึกษา เพ่ือลดโอกาสการติดเช้ือและป องกันไมใหเกิดการติดเช้ือโรคโควิด-19 ใหเกิดความปลอดภัยแก
ทุกคน จึงควรมีการประเมินความพรอมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซ่ึงองคการเพ่ือเด็กแหง
สหประชาชาติและองคกรภาคีไดเสนอกรอบแนวทาง 6 มิติ ไดแก การดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัย
การเรียนรู การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส สวัสดิภาพและการคุมครอง นโยบาย และการบริหารการ
เงิน จึงมีแนวคิดในการสรางความเชื่อมโยงกับ มาตรการป องกันโรคเพ่ือป องกันการแพรระบาดของโค
วิด-19 ของศูนยบริหาร สถานการณการแพรระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะชวยสรางเสริมความเขมแข็ง ดานการคุมครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยจากการลด
การแพรเ่ช้ือโรค 6 ขอปฏิบัติในสถานศึกษา ไดแก

     1.คัดกรอง (Screening) ผูท่ีเขามาในสถานศึกษาทุกคน ตองไดรับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ
รางกาย
     2.สวมหน ากาก (Mask) ทุกคนตองสวมหน ากากผา หรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถาน
ศึกษา
     3.ลางมือ (Hand Washing) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํานานอยางน อย 20 วินาที หรือใชเจล
แอลกอฮอล หลีกเล่ียงการสัมผัสบรเิวณจุดเสี่ยงรวม ไมใชมือสัมผัส ใบหน า ตา ปาก จมูก โดยไม
จําเป็น
     4. เวนระยะหาง (Social Distancing) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1 - 2 เมตร รวมถึง
การจัดเวนระยะหางของสถานที่
     5.ทําความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน าตาง ใหอากาศถายเท ทําความสะอาด หองเรียน
และบริเวณตาง ๆ โดยเช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโตะ เกาอี ้และวัสดุอุปกรณ กอนเขาเรียน
ชวงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะ
ออก จากหองเรียน เพื่อนําไปกําจัดทุกวัน
     6.ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทํากิจกรรมใหสัน้ลงเทาท่ีจําเป็นหรือเหล่ือมเวลา ทํา
กิจกรรมและหลีกเล่ียง การทํากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุมลดแออัด

2



 การเตร �ยมความพร้อม1.

     1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากรและผูมาติดตอราชการทุกคน เชน การวัดไข สวมใส
หน ากากผา/หน ากากอนามัยกอนเขาโรงเรียนผูปกครองรวมใหประวัติหากนักเรียนมีความเส่ียง เม่ือ
นักเรียนมีอาการ ไข ไมสบายตองหยุดเรียนทันทีและแจงหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

การเตร �ยมความพร้อมของโรงเร �ยนวงัม่วงว �ทยาคม เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี�

      นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน และผูมาติดตอราชการ กําหนดใหครูและบุคลากรเขาสถานศึกษา
โดยใชประตูหน าโรงเรียน มีการเวนระยะหางระหวางคน 1 - 1.5 เมตร

     วิธีการตรวจคัดกรอง
     การตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตนชวงสถานการณโรคโควิด-19 โรงเรียนวังมวงวิทยาคม ไดวาง
แผนดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีสําคัญ ไดแก การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข การซักประวัติ การ
สัมผัสในพ้ืนท่ีเสี่ยง การสังเกตอาการเสี่ยงตอการติดเช้ือ โดยมีวิธีปฏิบัติที่สําคัญพอสังเขป ดังน้ี
     1) จัดตัง้จุดคัดกรองบริเวณทางเขาของสถานศึกษา โรงเรียนวังมวงวิทยาคมไดกําหนด จุดคัด
กรองบุคลากร นักเรียนและผูมาติดตอราชการโดยยึดหลัก Social distancing ดังน้ี
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 การเตร �ยมความพร้อม1.
การเตร �ยมความพร้อมของโรงเร �ยนวงัม่วงว �ทยาคม เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี�

และกลุมเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงต่ําใหปฏิบัติ ดังน้ี

       2) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายหรือวัดไข โดยใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน าผาก เน่ืองจากจํานวน
นักเรียนมีเป็นจํานวนมาก คนทัว่ไปจะมีอุณหภูมิรางกายอยูระหวาง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส 
สําหรับผูที่เร่ิมมีไขหรือสงสัยวาติดเช้ือจะมีอุณหภูมิท่ีมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส
          2.1) ครู บุคลากรโรงเรียน จะมีเจาหน าท่ีทําหน าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณสแกน ลายน้ิว
มือลงช่ือปฏิบัติราชการ โดยเนนระยะหางระหวางคน 1 - 1.5 เมตร 
          2.2) นักเรียน ในชวงเชาจะมีคุณครูเวรประจําวันทําหน าท่ีตอนรับนักเรียนและทําหน าที่ตรวจวัด
อุณหภูมิรางกาย โดยเนนระยะหางระหวางคน 1 - 1.5 เมตร

           2.3) ผูมาติดตอราชการ จะมีเจาหน าท่ีทําหน าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณทางข้ึน 
อาคารสํานักงาน โดยเนนระยะหางระหวางคน 1 - 1.5 เมตร จะตองลงเบียนการเช็คอิน “ไทยชนะ” หรือ
ลงช่ือเขาใชบริการกําหนดใหสํานักงานและหองพักครูตองติดตัง้ป าย QRCode “ไทยชนะ” หรือสมุด
ลงช่ือไวท่ีหน าหองใหเรียบรอย
***หากตรวจวัดอุณหภูมิรางกายครัง้แรกบุคลากรนักเรียนหรือผูมาติดตอราชการมีอุณหภมิู รางกาย
มากกวา 37.5 องศาเซลเซียส ใหพักคอยหรือควรอยูในบริเวณจุดตรวจวัดอยางน อย 5 นาที กอนการวัด
อีกครัง้ ***
     3) สอบถามและซักประวัติการสัมผัสในพ้ืนท่ีเส่ียงและบันทึกผล ลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรอง
สุขภาพสําหรับนักเรียน บุคลากรหรือผูมาติดตอในสถานศึกษา
          3.1) หากไมมีประวัติเส่ียง ใหพานักเรียนไปพบแพทย และใหหยุดพักจน
กวาจะหายเป็นปกติ
          3.2) หากตรวจพบวา มีประวัติเส่ียง และ/หรือมีประวัติสัมผัส ใกลชิด
กับผูปวยยืนยันหรือสงสัยมีประวัติเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียงหรือพ้ืนที่เกิดโรค 
ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนแออัด จํานวนมากในชวง 14 วันกอนมีอาการ ถือวาเป็นผูสัมผัส
ท่ีมีความเส่ียง หรือเป็นกลุมเส่ียง โดยจําแนกเป็นกลุมเส่ียงมีประวัติเส่ียงสูง 
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     โรงเรียนมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสําหรับบุคลากรและนักเรียนท่ีสงสัยติดเช้ือ หรือ
ปวยดวยโรคโควิด-19 โดยไมถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียนโดยนําหลักฐานใบรับรองแพทยมายืนยัน
เพ่ือกลับเขาเรียนตามปกติ โดยไมถือวาขาดเรียนหรือขาดงาน และมีการกักตัวผูใกลชิดกับผูปวยตาม
เกณฑ ควบคุมโรคและดําเนินการชวยเหลือเชนเดียวกับผูปวย

กลุมเส่ียงมีประวัติเส่ียงสูง
- แยกนักเรียนไปไวท่ีหองแยกซ่ึงงานอนามัยโรงเรียนจัดเตรียมไว - บันทึกรายช่ือและอาการปวย
- แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียนแลวพาไปพบแพทย
- แจงเจาหน าท่ีสาธารณสุข ประเมินสถานการณ การสอบสวนโรค - ทําความสะอาดจุดเส่ียงและ
บริเวณโดยรอบ
- เก็บตัวอยาง
- กักตัวอยูบาน
- ติดตามอาการใหครบ 14 วัน
- ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ

กลุมเส่ียงมีประวัติเส่ียงต่ํา
- แยกนักเรียนไปไวทท่ีหองแยกซ่ึงงานอนามัยโรงเรียนจัดเตรียมไว - 
บันทึกรายช่ือและอาการปวย
- แจงผูปกครอง ใหมารับนักเรียน แลวพาไปพบแพทย
- แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- แจงทองถ่ินทําความสะอาด จุดเส่ียงและบริเวณโดยรอบ
- ติดตามอาการใหครบ 14 วัน
- ครูรวบรวมขอมูลและรายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษา ผูเก่ียวของ
     

 การเตร �ยมความพร้อม1.
การเตร �ยมความพร้อมของโรงเร �ยนวงัม่วงว �ทยาคม เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี�
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      นอกจากน้ียังมีเจลแอลกอฮอลในหองเรียน หน าหองสํานักงาน หองพักครู หองประชุม และทาง
ข้ึนอาคารอยางน อยหองละ 1 ขวด

     2. ตรวจสอบการสวมหน ากาก (Check mask) ของบุคคลทุกคนท่ีเขามาในสถานศึกษา ครู
นักเรียน บุคลากรและผูมาติดตอราชการสวมใสหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูใน
โรงเรียน และครูจะตองใสเฟซชิลด (FaceSheild) ขณะปฏิบัติการสอนโดยจะตองนําหน ากากผาหรือ
หน ากากอนามัยมาโรงเรียนอยางน อย 2 ชิน้ หากนักเรียนหรือผูมาติดตอราชการที่โรงเรียนลืมหรือไม
ไดเอามา สามารถขอจากทางโรงเรียนได ซ่ึงโรงเรียนจัดหน ากากผาและหน ากากอนามัยไวสํารองให

     3. จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูเหลวลางมือแอลกอฮอลเจลอยางเพียงพอ ใหผูรับการตรวจคัดกรอง
ลางมือ ดวยสบูและน้ําหรือใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ โรงเรียนไดจัดใหมีอางลางมือ
จํานวนหน่ึง เพ่ืออํานวยความสะดวกและสุขอนามัยท่ีดีคือการลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ําหรือเจล
แอลกอฮอลทําความสะอาดมือ และในแตละจุดจะมีป ายแสดงการลางมือท่ีถูกวิธี อยางน อย 20 วินาที
- บริเวณทางเขาสถานศึกษา บริเวณทางข้ึนอาคารสํานักงาน และบริเวณตาง ๆ ของโรงเรียน จํานวน  
3 จุด
- อาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร จํานวน อาคาร จํานวนทัง้สิน้ 14 จุด 
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• เปิดประตู หน าตาง เพ่ือระบายอากาศหองท่ีมีการใชงานรวมกัน เชน หองเรียน สํานักงาน โรง
อาหาร หองประชุม หองสมุด หองคอมพิวเตอร หอง ดนตรีหองเก็บอุปกรณกีฬา หากมีเคร่ืองปรับอา
กาศใหทําความสะอาดอยาง

     4. การเวนระยะหางในหองเรียน เนนจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเดียวกันตลอดทัง้วัน
เน่ืองจาก โรงเรียนวังมวงวิทยาคมเป็นขนาดกลางท่ีมีจํานวนนักเรียนมาก หองเรียนและพ้ืนท่ีจํากัด
จึงใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ผสมผสาน (Blended Larning) รูปแบบท่ี 4 : การสลับ
กลุมนักเรียน แบงนักเรียนในหองเรียนออกเป็น 2 กลุม แลวสลับวันมาเรียน โดยกลุมนักเรียนทีมา
เรียน นักเรียนจะเรียนประจําชัน้เรียน แตละหองเรียนจะมี จํานวนนักเรียน 20 - 25 คน และ
ภายในหองเรียนมีการจัดหองเรียนแบบเวนระยะหาง 1 – 2 เมตร สวน กลุมท่ีเรียนท่ีบาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน - ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนผานระบบออนไลน (Online)

     5. เนนการทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสตางๆท่ีใชรวมกัน อาทิ ลูกบิดประตู หองน้ํา รวมกับการ
จัดกลุมสลับกันใชงานเพ่ือชวยลดการสัมผัสรวมกันจํานวนมาก จัดใหมีการดูแลอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ ดังน้ี
• ทําความสะอาดหองและบริเวณท่ีมีการใชบริการรวมกันทุกวัน ดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายา
ทําความสะอาด ทัว่ไป ไดแก หองเรียน สํานักงาน โรงอาหาร หองประชุม โรงยิม หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร หองดนตรี หองเก็บ อุปกรณกีฬา ราวบันได ลูกบิดประตู โตะ เกาอี ้พนักพิง อุปกรณ
ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร
• รถโรงเรียน กอนและหลังใหบริการแตละรอบใหเปิดหน าตางและประตู เพ่ือถายเท ระบายอากาศ
ภายในรถ และทําความสะอาดในจุดท่ีมีการสัมผัสบอย ไดแก ราวจับ ท่ีเปิดประตู เบาะนัง่ ท่ีวาง
แขน ดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของโซเดียม ไฮโปคลอไรท
(น้ํายาฟอกขาว) และปฏิบัติ ตามคําแนะนําบนฉลาก
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• ซักผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด และไมถูพ้ืน ดวยน้ําผสมผงซักฟอก หรือน้ํายาฆาเช้ือ ซักดวยน้ํา
สะอาดอีกครัง้ และนําไปผ่ึงตากแดดใหแหง

• หองสุขาทําความสะอาดบริเวณท่ีมีการสัมผัสบอย ๆ ทําความสะอาดอยางน อยวันละ 2 ครัง้ ดวยน้ํา
ยาทําความสะอาดหรือน้ํายาท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) ไดแก พ้ืนหอง
สวม โถสวม ท่ีกดชักโครก หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนัง่ ฝาปิด
ชักโครก กอกน ํา อางลางมือ และปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก
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• โรงเรียนไดทําประชาสัมพันธส่ือสารทําความเขาใจกับบุคลากร นักเรียนทุกฝาย ใหขอมูลท่ีให ความ
เช่ือมัน ในมาตรการป องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลชวยเหลือ ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ การ
ระมัดระวัง การส่ือสารและ คําพูดท่ีมีผลตอทัศนคติ เพ่ือลดการรังเกียจ การตีตราทางสังคม (Social
stigma) กรณีท่ีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองติดโรคโควิด 19

     6. ลดความแออัด ไมจัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุมของนักเรียน ไดมีการจัดเวนระยะหางระหวาง
บุคคล อยางน อย 1 - 2 เมตร เชน ระหวางโตะเรียน ท่ีนัง่เรียน ท่ีนัง่ในโรงอาหาร ท่ีนัง่พัก ทางเดิน
จุดพักคอย เน่ืองจากโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ พิเศษจึงมีการจัดใหมีการ
สลับวันเรียนแตละชัน้เรียน การแบงจํานวนนักเรียนเป็น 2 กลุม การควบคุมจํานวนนักเรียน ท่ีมารวม
กิจกรรม ลดแออัด ลดเวลาทํากิจกรรมใหสัน้ลง มีการจัดการเหลือมเวลาทํากิจกรรม โดยถือหลักหลีก
เล่ียง การติดตอ สัมผัสระหวางกัน และการใชพ้ืนท่ีใชสอยบริเวณสถานศึกษา โดยยึดหลัก Social
distancing และมีการทํา สัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจนในการจัดเวนระยะหางระหวางกัน

     7. จัดอบรมครู “การทําหน ากากผา และการทําเจลแอลกอฮอลล” อนามัยในโรงเรียนเพ่ือรองรับ
สถานการณโควิด-19 โดยบุคลากร สาธารณสุข
• โรงเรียนมีการส่ือสารประชาสัมพันธแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เบ้ือง
ตน เก่ียวกับ โรคโควิด-19 ทักษะการลางมือ การสวมหน ากากผาหรือหน ากาก อนามัย สุขลักษณะ
สวน บุคคลท่ีดี รวมทัง้การทําความสะอาดอยางถูกวิธี
• มีการประชุมชีแ้จงคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
• มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป องกันโรคโควิด-19 ของสถาน
ศึกษา
• แตงตัง้คณะทํางานรับผิดชอบ เก่ียวกับโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบดวย ครู บุคลากร
สถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง เจาหน าท่ีสาธารณสุขและผูเก่ียวของ
• กําหนดบทบาทหน าท่ี โดยมอบหมายครู ครูอนามัยหรือบุคลากรของสถานศึกษาทําหน าท่ีคัดกรอง
วัดไขนักเรียน สังเกต สอบถามอาการเส่ียง และประสาน งานเจาหน าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการ
ในหองพยาบาลดูแล ทําความสะอาดในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณจุดเส่ียง

 การเตร �ยมความพร้อม1.
การเตร �ยมความพร้อมของโรงเร �ยนวงัม่วงว �ทยาคม เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี�
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     8. ขอความรวมมือกับผูปกครองใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการป องกันโรคและการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือป องกันการแพรกระจายเช้ือ โรงเรียนไดจัดโครงการเย่ียมบานนักเรียนกอนเปิดเรียน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ ใหความรูและขอความรวมมือในการดูแลนักเรียนท่ีอยู ในการปกครองเพ่ือรวมป องกัน
และแพรเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือถึงวันเปิดเรียน พรอมทัง้มอบเอกสารการปฏิบัติตัว มาตรการ
และหน าท่ีบทบาทของผูปกครอง การรับ – สง การเรียนออนไลนท่ีบาน การติดตามขอมูลขาวสาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 และสังเกตอาการปวยของบุตรหลาน เป็นตน

 การเตร �ยมความพร้อม1.
การเตร �ยมความพร้อมของโรงเร �ยนวงัม่วงว �ทยาคม เน้นความร่วมมือ 8 แนวทาง ดังนี�
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      การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการนํากระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนฝึกกระบวนการ
คิด ใหนักเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมากกวาการฟัง บรรยายเพียงอยางเดียว จากเดิมเร่ิมท่ีครู
สอน ในหองเรียน แลวมอบการบานใหไปทําท่ีบาน เปล่ียนเป็นครูกําหนดประเด็นหรือหัวขอ พรอมทัง้
ให แหลงขอมูล นักเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองลวงหน า เม่ือมาเรียนในหองเป็นการอภิปราย ถก
แถลงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยครูเป็นผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู การตรวจสอบ
ความเขาใจการเรียนรูของนักเรียนเป็นส่ิงสําคัญ มีการดําเนินการเป็นระยะ โดยสังเกตดู 

     2.1) เน่ืองจากโรงเรียนวังมวงวิทยาคมเป็นขนาดกลางท่ีมีจํานวนนักเรียน 430 คน ซ่ึงพ้ืนท่ีหอง
เรียนจํากัด จึงใชรูปแบบการจัดการเรียนการใชแบบผสมผสาน (Blended Larning) รูปแบบท่ี 4 : การ
สลับกลุมนักเรียน
     2.2) มีการแบงนักเรียนในแตละหองเรียนออกเป็น 2 กลุม การแบงกลุมนักเรียนเป็นกลุม A และ
กลุม B โดยนักเรียนเลขท่ีค่ี เป็นกลุม A และนักเรียนเลขท่ีคู เป็นกลุม B ซ่ึงกําหนดวันมาเรียนของ
นักเรียน ทุกระดับชัน้แบบสลับวันค่ีวันคูโดยวันค่ีเป็นนักเรียนกลุม A มาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site)
สวนนักเรียนกลุม B เรียน Online ท่ีบานและในวันคู นักเรียนกลุม B มาเรียนท่ีโรงเรียน (On-site)
สวน นักเรียนกลุม A เรียน Online ท่ีบาน ทัง้น้ีครูผูสอนในแตละรายวิชามีการออกแบบการจัดการ
เรียนรูลวงหน า มีการมอบหมายภาระงานในวันท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน On-site ผานชองทางส่ือสารตาง
ๆ อาทิ กลุม Line/Facebook/Google Classroom เป็นตน

     การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
     โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนใหครบหลักสูตรตามความเหมาะสม เชน
- กรณีมาเรียนท่ีโรงเรียน เนนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีเน้ือหาซับซอน และภาคปฏิบัติท่ีตองใชอุปกรณ
และมีครูดูแล
- กรณีเรียนอยูท่ีบาน เนนเน้ือหาท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามท่ีครูมอบหมาย
เชน เรียนรูจากแบบเรียนใบความรู DLTV ส่ือการสอนทางไกลผานโทรทัศนหรือทาง Online 
- กลุมสาระการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ เชน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ครูชีแ้จง วัตถุประสงค
การเรียนรูกับผูปกครองและนักเรียน อาจเรียนรูจากการชวยผูปกครองทํางานบานหรือประกอบอาชีพ
เทาท่ีทําได กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาอาจใหนักเรียนดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย
ท่ีบาน แลวบันทึกการปฏิบัติสงครู และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ บางภาระงานใหนักเรียนปฏิบัติท่ี
บาน เป็นตน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน มีวิธีการจัดกิจกรรม หรือบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้น้ีการเรียนรู
นอกหองเรียน เชน การเรียนดวยระบบการสอนทางไกล ผานโทรทัศน หรือชองทางการเรียนอ่ืน ๆ
เชน Online การศึกษาจากแบบเรียน หรือใบความรู สามารถ นํามานับเวลาเรียนได 

2. รูปแบบการจัดการเร �ยนการสอนของโรงเร �ยน
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จากการแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรม ระหวางเรียน การทํา แบบฝึก การสรุปการเรียนรู เชน
Mind Map เป็นตน การจัดประสบการณสําหรับนักเรียน โดยเลือกใชเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
หรือผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือสงเสริมพัฒนาการนักเรียนทุกดาน โดยมีครูผูสอนเป็นผู
สนับสนุน และอํานวยความสะดวก สําหรับการกําหนดตารางหรือกิจวัตรประจําวันและส่ิงแวดลอมใน
หองเรียนใหคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญ

                                          การจัดการเรียนรูแบบ Online

                                        การจัดการเรียนรูแบบ On-site 

2. รูปแบบการจัดการเร �ยนการสอนของโรงเร �ยน
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     3.1 บทบาทของครู
           3.1.1 บทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังน้ี
                   1) การปฏิบัติงานสอน วันท่ีนักเรียนมาเรียน ครูปฏิบัติหน าท่ีจัดการเรียนการสอน
ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนกําหนด วันท่ีนักเรียนไมมาเรียนหรือคาบวาง
                      1. ทําหน าท่ีเป็นครูชวยสอนใหกับครูท่ีทําการสอนปกติ

                    5) การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีปวย กักตัว ทางโรงเรียนใชวิธีการออก
เย่ียมบาน สงมอบใบงาน/ใบความรู/บทเรียนสําเร็จรูป มีการติดตามและขอความรวมมือจากผู
ปกครองในการกํากับ ดูแล

                      2. ประสานกับนักเรียนและผูปกครองเพ่ือติดตามการเรียนการทํางานหรือภาระ
งานท่ีครูมอบหมาย
                   2) การจัดตารางเรียนตารางสอนดําเนินการจัดตารางเรียนตามปกติ โดยตารางสอน
ของครู และตารางเรียนของนักเรียนเป็นตารางชุดเดียวกัน
                   3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการวางแผนแบงนักเรียนเป็นกลุมยอยกลุมละ 20
คนหรือไมเกิน 25 คน ตอครูผูสอน 1 ทาน
                   4) การชวยเหลือนักเรียนท่ีไมมีความพรอมหรือไมสามารถเขาถึงการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล โรงเรียนกําหนดใหมีการออกเย่ียมบานนักเรียนเพ่ือสํารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา/
อุปสรรคในการเรียน การสอนทางไกล ครูท่ีปรึกษาจัดทําขอมูลนักเรียนและสงขอมูลใหกับกลุมบริหาร
วิชาการสรุปขอมูล ให ความชวยเหลือเป็นรายกรณี

แนวทางการใหความชวยเหลือ
     1. ประสาน อบต. เทศบาล ขอความอนุเคราะหใหนักเรียนไดใชสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเรียน
ทางไกล
     2. ประสานขอกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีจากหนวยงานตนสังกัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
     1. ครูจัดทําขอมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
     2. ครูจัดทําชุดการสอน ใบกิจกรรม ใบความรู ใบงาน ฯลฯ มอบหมายใหในวันท่ีมาเรียนท่ี
โรงเรียน (On-Site)
     3. ครูใชชองทางการส่ือสารกับนักเรียนและผูปกครองผาน Line/Facebook โทรศัพทหรือชอง
ทางอ่ืน ๆ อธิบายเพ่ิมเติมหรือตอบคําถามนักเรียน
     4. ครูผูสอนมอบหมายใหเพ่ือนท่ีอยูหมูบานเดียวกันหรือใกลเคียงใหความชวยเหลือ 
     5. ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ตามความพรอมและบริบทของนักเรียน

3. บทบาทของครูและนักเร �ยน
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              8. ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเขามาในสถานศึกษาในตอนเชาใหกับนักเรียน ครู
บุคลากรและผูมาติดตอโดยใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน าผาก พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ มีน ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส
โดยติดสัญลักษณสติกเกอรหรือตราป๊ัมแสดงใหเห็นชัดเจนวาผานการคัดกรองแลว

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
     1. ครูผูสอนทําความเขาใจกับผูปกครองและนักเรียน การนับชัว่โมงเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลในระหวางพักรักษาตัว ชวงกักตัว
     2. ครูจัดมอบหมายภาระงาน ชุดการเรียน ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดฯ ใหกับนักเรียน 
     3. กําหนดชองทางการสือสารกับผูปกครองและนักเรียน เพ่ืออธิบายเพิมเติม ตอบคําถาม
นักเรียนและผูปกครอง
         3.1.2 แนวปฏิบัติสําหรับครู ผูดูแลนักเรียน
              1. ติดตามขอมูลขาวสาร สถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเส่ียง คําแนะนําการ
ป องกัน ตนเองและลดความเสียงจากการแพรกระจายของเช้ือโรคโควิด-19 จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือ
ได
              2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ 
หายใจลําบาก เหน่ือย หอบไมไดกล่ิน ลิน้ไมรูรสใหหยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย
ทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด- 19 หรือกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียงและอยู
ในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหน าท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด
              3.แจงผูปกครองและนักเรยีนใหนําของใชสวนตัวและอุปกรณป องกันมาใช
เป็นของตนเองพรอมใช เชน ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผาเช็ดหน า
หน ากากผาหรือหน ากากอนามัยเป็นตน
              4. ส่ือสารความรูคําแนะนําหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธในการป องกัน 
และลดความเส่ียงจากการแพรกระจาย โรคโควิด-19 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือ
ท่ีถูกตอง การสวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยคําแนะนําการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม
การทําความสะอาด หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมรวมกันจํานวนมากเพ่ือลดความแออัด
              5. ทําความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวม ท่ีเป็นจุดสัมผัสเส่ียงทุก
ครัง้หลังใชิงาน
              6. ควบคุมดูแลการจัดท่ีนัง่ในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ท่ีนัง่ในโรงอาหารการจัดเวน
ระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย1-2เมตรและเหลือม เวลาพักทานอาหารกลางวันและกํากับให
นักเรียนสวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ
              7. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัวหรืออยูในกลุม
เส่ียงตอการติดโรคโควิด-19 และรายงานตอผูบริหาร
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                  3)จัดใหมีการจัดการความเครียดการฝึกสติเป็นกิจวัตรกอนเร่ิมการเรียนการสอนเพ่ือ
ลด ความวิตกกังวลตอสถานการณท่ีตึงเครียด

                   - กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการมีไข อุณหภูมิรางกายตัง้แต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึน
ไป รวมกับอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหน่ึง จัดใหอยูในพ้ืนท่ีแยกสวน ใหรีบแจงผู
ปกครองมารับ และพาไปพบแพทยใหหยุดพักท่ีบานจนกวาจะหายเป็นปกติพรอมแจงเจาหน าท่ี
สาธารณสุขเพ่ือประเมินสถานการณและดําเนินการสอบสวนโรคและแจงผูบริหารเพ่ือพิจารณาการปิด
สถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข     
                   - บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวยตามแบบบันทึก
การตรวจสุขภาพ
                   - จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน 
เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทางเขาสบูลาบมือบริเวณอางลางมือ
               9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสัน้ 
เด็กท่ีมีความวิตกกังวลสูงอาจมีพฤติกรรมดูดน้ิวหรือกัดเล็บครูสามารถติดตามอาการและนําเขาขอมูล
ท่ีสังเกตพบในฐานขอมูลดาน พฤติกรรมอารมณ สังคมของนักเรียน (หรือฐานขอมูล HERO) เพ่ือให
เกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับ ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตตอไป
              10. วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนท่ีไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครูกําหนด
ดวยการแกปัญหาการเรียนรูใหมใหถูกตอง นัน่คือ “สรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงค” หรือ “ลด
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค”
              11. ครูส่ือสารความรูเก่ียวกับความเครียดวาเป็นปฏิกิริยาปกติท่ีเกิดข้ึนไดในภาวะวิกฤติท่ี
มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และนํากระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติใหกลมกลืน
และเหมาะสมกับนักเรียนและวัย รวมกับการฝึกทักษะชีวิตท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ
(Resilience) ใหกับนักเรียน ไดแกก ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคมและความคิด เป็นตน
              12. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เน่ืองจากภาระหน าท่ีการดูแลนักเรียน
จํานวนมาก และกํากับใหปฏิบัติตามมาตรการป องกันการติดโรคโควิด 19 เป็นบทบาทสําคัญ อาจจะ
สราง ความเครียด วิตกกังวล ทัง้จากการเฝ าระวังนักเรียนและการป องกันตัวทานเองจากการสัมผัส
กับเช้ือโรค ดังนัน้ เม่ือครูมีความเครียดจากสาเหตุตาง ๆ มีขอเสนอแนะ ดังน้ี
                  1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาท่ีไมกระจางชัดเจน แนะนําใหสอบทานกับ ผู
บริหาร หรือเพ่ือน รวมงาน เพือใหเขาใจบทบาทหน าท่ีและขอปฏิบัติท่ีตรงกัน
                  2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเช้ือในสถานศึกษา พูดคุยส่ือสารถึงความไมสบายใจ
รองขอ ส่ิงจําเป็น สําหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอการป องกันการติดโรคโควิด-19 เชน สถานท่ี
ส่ือการสอน กระบวนการเรียนรูการสงงานหรือตรวจการบานเป็นตน หากทานเป็นกลุมเส่ียงมีโรคประ
จําตัวสามารถ เขาสูแนวทางดูแลบุคลากรของสถานศึกษา
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               9. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด อาหารครบ 5 หมูและ
ผักผลไม 5 สี เสริมสรางภูมิคุมกัน ควรเสริมอาหารเชาจากบานหรือใหผูปกครองจัดเตรียมอาหาร
กลอง (Boxset) กินท่ีโรงเรียนแทนรวมถึงออกกําลังกายอยางน อย 60 นาที ทุกวันและนอนหลับอยาง
เพียงพอ 9 - 11 ชัว่โมงตอวัน

     3.2 บทบาทของนักเรียน
           3.2.1 บทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู มีดังน้ี
              วันท่ีนักเรียนมาเรียน เขาเรียนตามวันเวลา ตามตารางสอนท่ี
โรงเรียนกําหนด
              วันท่ีนักเรียนไมมาเรียนหรือคาบวาง เรียนผานระบบการสอน
ทางไกล DLTV / ชองทางการเรียนอ่ืน ๆ และทําใบกิจกรรม ใบงานและการบาน
ท่ีครูมอบหมายในวันมาเรียนโดยมัธยมศึกษาตอนตน - ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายเรียนผานระบบออนไลน (Online)
           3.2.2 แนวปฏิบัติสําหรบันักเรียน
               1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พ้ืนท่ีเส่ียง คําแนะ
นําการป องกันตนเอง และลดความเส่ียงจากการแพรกระจายของโรคโควิด-19 จาก แหลงขอมูลท่ีเช่ือ
ถือได
               2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอมีน้ํามูกเจ็บคอหายใจลําบากเหน่ือย
หอบไมไดกล่ินไมรูรสรีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรค
โควิด-19 หรือกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหน าท่ี
สาธารณสุข อยางเครงครัด
               3.มีและใชของใชสวนตัวไมใชรวมกับผูอ่ืน เชน ชอนสอม แกวน้ํา หน ากากผาหรือ
หน ากากอนามัยและทําความสะอาดหรือเก็บใหเรียบรอยทุกครัง้หลังใชงาน
               4. สวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา
               5. หมัน่ลางมือบอย ๆ ดวยวิธีลางมือ 7 ขัน้ตอน อยางน อย 20 วินาที กอนกินอาหาร หลัง
ใช สวม หลีกเล่ียงใชมือสัมผัสใบหน า ตา ปาก จมูก โดยไมจําเป็น รวมถึงสรางสุขนิสัยท่ีดี หลังเลนกับ
เพ่ือน เม่ือกลับมาถึงบานตองรีบอาบน้ําสระผม และเปล่ียนเส้ือผาใหมทันที
               6.เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1-2 เมตรในการทํากิจกรรมระหวางเรียน ชวง
พัก และหลังเลิกเรียน เชน นัง่กินอาหาร เลนกับเพ่ือน เขาแถวตอคิวระหวางเดินทางอยูบนรถ
               7. หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหลงชุมชนท่ีเส่ียงตอการติดโรคโควิด-19
               8. กรณีนักเรียนด่ืมน้ําบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทําเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ เฉพาะไมใหปะปนกับของคนอ่ืน
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              8. เป็นแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือป องกันโรคโควิด-19 ดวยการสวมหน ากากผา
หรือ หน ากากอนามัย ลางมือบอย ๆ กินอาหารใชจาน ชอน สอม แกวน้ําของตนเอง การเวนระยะหาง
เป็นตน โดยถือปฏิบัติเป็นสุขนิสัยกิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ

              10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน าการเรียนอยาง
สม่ําเสมอ ปรึกษาครู เชน การเรียนการสอน ส่ือออนไลน อานหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทําแบบ
ฝึกหัดท่ีบาน
              11. หลีกเล่ียงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน เน่ืองจากอาจจะ 
กอใหเกิดความหวาดกลัวมากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบงแยกกีดกัน
ในหมูนักเรียน
          3.2.3 บทบาทหน าท่ีของนักเรียนแกนนําดานสุขภาพ
              นักเรียนท่ีมีจิตอาสาและสภานักเรียน ทําหน าท่ีเป็นอาสาสมัครชวยดูแลสุขภาพเพ่ือน
นักเรียนดวยกันหรือดูแลรุนน องดวย โดยมีบทบาทหน าท่ีดังน้ี
              1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด ของโรค พ้ืนท่ีเส่ียง คําแนะนําการ
ป องกันตนเอง และลดความเส่ียง จากการแพรกระจายของโรคโควิด-19 
จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได
              2. ชวยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกายของนักเรียนทุกคน
ท่ีมาเรียนในตอนเชา บริเวณทางเขาโดยมีครูดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
เนนการจัดเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1–2 เมตร
              3. ตรวจดูความเรียบรอยของนักเรียนทุกคนท่ีมาเรียน 
ตองสวมหน ากากผาหรือหน ากาก อนามัยหากพบนักเรียนไมไดสวมใหแจงครูผูรับผิดชอบเพ่ือจัดหา
หน ากากผา้าหรือหน ากากอนามัย
สํารองให 
              4. เฝ าระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก 
เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส ใหรีบแจงครูทันที
              5. จัดกิจกรรมส่ือสารใหความรูคําแนะนําการป องกันและลด
ความเส่ียงจากการแพรกระจายโรคโควิด-19 แกเพ่ือนนักเรียน เชน สอน
วิธีการลางมือท่ีถูกตอง การทําหน ากากผา การสวมหน ากาก การถอด
หน ากากผากรณีเก็บไวใชตอ การทําความสะอาดหน ากากผา การเวนระยะ
หางระหวางบุคคล จัดทําป ายแนะนําตา่งๆ
              6. ตรวจอุปกรณของใสวนตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุนน องใหพรอมใชงาน เนนไมใชรวม
กับผูอ่ืน เชน จาน ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดมือของตนเอง
              7. จัดเวรทําความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม และบริเวณจุดสัมผัสเสียงทุกวัน เชน
ลูกบิด ประตู กลอนประตู ราวบันได สนามเด็กเลน อุปกรณกีฬา เคร่ืองดนตรี คอมพิวเตอร

3. บทบาทของครูและนักเร �ยน
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      4.1 เตรียมอาหารเชาใหนักเรียนรับประทานกอนมาโรงเรียน
      4.2 จัดเตรียมอุปกรณการเรียนสวนตัวและหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยใหนักเรียน
      4.3 การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
         - กรณีนักเรียนเดินทางโดยรถตูโดยสาร โรงเรียนตองมีมาตรการขอความรวมมือกับคนขับรถ
ในการใสหน ากากอนามัยทุกครัง้ขณะขับรถ ทําความสะอาดรถ เบาะท่ีนัง่ กอนรับนักเรียนในชวงตอน
เชา และสงนักเรียนในชวงตอนเย็นอยางเครงครัด โดยทางโรงเรียนกําชับ การใชน้ํายาฆาเช้ือในสัด
สวนทีสามารถฆาเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได
         - กรณีผูปกครองมาสงดวยตัวเอง โรงเรียนกําหนดมาตรการขอความ
รวมมือจากผูปกครอง ในการใสหน ากากอนามัยทุกครัง้ท่ีมาสงนักเรียน 
และทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด
         - เม่ือนักเรียนเดินทางถึงโรงเรียน กรณีท่ีผูปกครองมาสงท่ีโรงเรียน
และมีความประสงคขอเขาบริเวณโรงเรียน โรงเรียนจะจัดพ้ืนท่ีสําหรับผูปกครอง
บริเวณหน าโรงเรียนใหเป็นสัดสวน มีการคัดกรอง ตรวจเช็คอุณหภูมิ และ
ใชแอลกอฮอลเจล โดยเนนมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด
      4.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด

4. มาตรการและแนวทางในการดูแล
นักเร �ยนของผู้ปกครอง 
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     5.7 กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูใน การ
ดูแล จัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทํากิจกรรม เป็นตน

     5.1 ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาด ของโรคโควิด-19 พ้ืนท่ีเส่ียง คําแนะนําการ
ป องกันตนเอง และลด ความเส่ียงจากการแพรกระจายของโรค จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือ ได
     5.2 สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือย
หอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรสใหรีบพาไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอ่ืน ใหพักผอนอยูท่ีบานจ
นกวาจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19 หรือกลับจากพ้ืนท่ี เสียงอยูในชวง
กักตัวใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนา้ท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด
     5.3 จัดหาของใชสวนตัวใหบุตรหลานอยางเพียงพอในแตละวัน ทําความสะอาดทุกวัน เชน
หน ากากผา ชอน สอม แกวน้ํา
     5.4 จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอลและกํากับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร หลีก
เล่ียงการใชมือสัมผัสใบหน า ตา ปาก จมูก โดยไมจําเป็น และสรางสุขนิสัยท่ีดี หลังเลนกับเพ่ือนและ
เม่ือกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ําสระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผาใหมทันที
     5.5 หลีกเล่ียงการพาบุตรหลานไปในสถานเส่ียงตอการติดโรคโควิด-19 สถานท่ี
แออัดท่ีมี การรวมกันของคนจํานวนมาก หากจําเป็นตองสวมหน ากากผาหรือหน ากาก
อนามัย ลางมือบอย ๆ ดวย วิธีการ 7 ขัน้ตอนดวยสบูและน้ํานาน 20 วินาที หรือใช
เจลแอลกอฮอลล
     5.6 ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม สงเสริมใหกินอาหารรอน 
สะอาด อาหารครบ 5 หมูและผักผลไม 5 สี และควรจัดอาหารกลอง (Box set) ใหแกนักเรียนในชวง
เชา แทนการซ้ือจากโรงเรียน (กรณีท่ีไมไดกินอาหารเชาจากท่ีบาน) เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกํา
ลังกายอยางน อย 60 นาทีทุกวัน และนอน หลับอยางเพียงพอ 9-11 ชัว่โมงตอวัน

5. บทบาทของผู้ปกครอง
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ปลอดภัย

      6.1 เม่ือมาถึงโรงเรียนนักเรียนตองใสหน ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเวนระยะหาง
      6.2 จัดกิจกรรมหน าเสาธงแบบเวนระยะหาง
      6.3 ในหองเรียนจัดโตะ-เกาอีจํ้านวนไมเกิน 25 ชุด เวนระยะหาง 1-2 เมตร 
      6.4 ทําความสะอาดหองเรียน โตะเรียน และเกาอีด้วยน้ํายาฆาเช้ือ มีการบันทึกขอมูลอยาง
เครงครัด
      6.5 จัดหวงเวลาการพักรับประทานอาหารของนักเรียนใหมีความเหมาะสม นัง่เวนระยะหาง 
      6.6 กําหนดจุดใหนักเรียนรอคิวเขาหองน้ํา/การใชอางลางมือ ใหมีระยะหางอยางชัดเจน
      6.7 ความสะอาดของโรงอาหาร รานคา แมคา มีระยะหางระหวางรานคากับนักเรียน
      6.8 ทําความสะอาดเคร่ืองกรองน้ําด่ืมของโรงเรียนใหเป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดและ

6. มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมของโรงเร �ยน
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     5) มีการทําความสะอาดโตะ เกาอี ้อุปกรณและจุดสัมผัสเส่ียง เชน ลูกบิดประตู ของใชรวมทุกวัน
อยางน อยวันละ 2 ครัง้ เชากอนเรียนและพักเท่ียงหรือกรณีมีการยายหองเรียน ตองทําความสะอาด
โตะ เกาอี ้กอนและหลังใชงานทุกครัง้

     แนวปฏิบัติดานอนามัยส่ิงแวดลอม
     สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีคนอยูรวมกันจํานวนมาก ทัง้นักเรียน ครู ผูปกครอง บุคลากร ผูมา
ติดตอ และผูประกอบการรานคากรณีท่ีนักเรียนตองทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนทําใหมีโอกาสใกลชิดกัน
มาก ทําใหเกิดความเส่ียงตอการแพรกระจายของเช้ือโรคไดงา่ยทจึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานท่ี
ดังน้ี
1. หองเรียน หองเรียนรวม หองคอมพิวเตอร หองดนตรี
     1) จัดโตะ เกาอีห้รือท่ีนัง่ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางน อย 
1 - 2 เมตร และจัดทํา สัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน จัดใหมีการสลับ
วันเรียนแตละชัน้เรียน การใชพ้ืนท่ีใชสอยบริเวณสถานศึกษา โดยยึดหลัก 
Social distancing
     2) จัดใหมีการเหล่ือมเวลาเรียนการเรียนกลุมยอยและเนนใหนักเรียน
สวม หน ากากผาหรือหน ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา
     3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปิดประตู หน าตาง กรณีใช เคร่ืองปรับ
อากาศกําหนดเวลาเปิด–ปิดเคร่ืองปรับอากาศและเปิดประตูหน าตางใหระบายอากาศและทํา ความ
สะอาดอยางสม่ําเสมอ
     4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครู ใชประจําทุกหองเรียน

6. มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมของโรงเร �ยน
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และหลังใชหองประชุม ทุกครัง้ ควรใชเคร่ืองปรับอากาศกําหนดเวลาเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศควร
เปิดประตูหน าตางใหระบาย อากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ

2. หองสมุด
     1) จัดโตะเกาอีห้รือท่ีนัง่ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1-2 เมตร และ
ทําสญัลกัษณ แสดงจุดตําแหนงชัดเจน
     2) มีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปิดประตู หน าตางกรณีใชเคร่ืองปรับอากาศ 
กําหนดเวลาเปิด - ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน าตางให
ระบายอากาศ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
     3) มีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูบรรณารักษ
นักเรียนและผูใชบริการบริเวณ ทางเขาดานหน าและภายในหองสมุด
อยางเพียงพอ
     4) ทําความสะอาดโตะเกาอีอุ้ปกรณและจุดสัมผัสเส่ียง เชน 
ลูกบิดประตูชัน้วางหนังสือทกุวัน วันละ 2 ครัง้ เชน เชากอนใหบริการ
พักเท่ียง
     5) จํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเขาใชบริการหองสมุดและใหนักเรียนและผูใชบริการทกุคน
สวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยขณะใชบริการหองสมุดตลอดเวลา

3. หองประชุม หอประชุม
     1) จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองประชุมหอประชุมหากพบผูมีอาการ
ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส แจงงดรวมประชุมและแนะนําให
ไปพบแพทยทันที
     2) จัดโตะ เกาอีห้รือท่ีนัง่ ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร 
และจัดทําสัญลักษณ 
แสดงจุดตําแหนงชัดเจน
     3) ผูเขาประชุมทุกคนสวมหน ากากผาหรทอหน ากากอนามัยขณะประชุม
ตลอดเวลา
     4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผูเขาประชุม 
บริเวณทางเขาภายในอาคาร หอประชุม บริเวณทางเขาดานหน าและดานใน
ของหองประชุม อยางเพียงพอและทัว่ถึง
     5) งดหรือหลีกเล่ียงการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในหองประชุม
     6) ทําความสะอาดโตะ เกาอี ้อุปกรณ และจุดสัมผัสเสียงรวม เชน 
ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณส่ือ กอนและหลังใชหองประชุมทุกครัง้
     7) มีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปิดประตู หน าตาง กอน

6. มาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมของโรงเร �ยน
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4. โรงยิม สนามกีฬา
     1) จัดพ้ืนท่ีทํากจิกรรมและเลนกีฬาลดความแออัดอาจจัดใหเลนกีฬาเป็นรอบหรือใหมีการเวน
ระยะหางระหวางบุคคล อยางน อย 1 - 2 เมตร
     2) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผูมาใชบริการ บริเวณทางเขา
และบริเวณดานในอาคารอยางเพียงพอและทัว่ถึง
     3) ทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองเลนแตละชนิด กอนหรือหลังเลนทุกวัน อยางน อยวันละ 1
ครัง้
     4) จัดใหมีการระบายอากาศ ใหอากาศถายเท เชน เปิดประตู หน าตาง เปิดพัดลม 
     5) จํากัดจํานวนคนจํานวนเวลาในการเลนกีฬาหรือกจิกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา
     6) หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอยางรุนแรง
เชน วอลเลยบอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นตน

5. หองสวม
     1) จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดอยางเพียงพอ ไดแก น้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฟอกขาว
อุปกรณการตวง ถุงขยะ ถังน้ํา ไมถูพ้ืน คีบดามยาวสําหรับเก็บขยะ ผาเช็ดทําความสะอาด และ
อุปกรณ ป องกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หน ากากผา เส้ือผาท่ีจะ
นํามาเปล่ียน หลังทําความสะอาด
     2) การทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม อยางน อยวันละ 2 ครัง้ ดวยน้ํายาทําความสะอาดทัว่ไป
พ้ืนหองสวม ใหฆาเช้ือโดยใชผลิตภัณฑฆาเช้ือท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (รูจักกันใน
ช่ือ “น้ํายาฟอกขาว”) โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือใหไดความเขมขน 0.1% หรือ 1000 สวนในลานสวน
หรือผลิตภัณฑฆาเช้ือท่ีมีสวนผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซด โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือใหได
ความเขมขน 0.5% หรือ 5000 สวนในลานสวน ราดน้ํายาฆาเช้ือทิง้ไวอยางน อย 10 นาที เนนเช็ด
บริเวณท่ีรองนัง่โถสวม ฝาปิดโถสวม ท่ีกดชักโครก สายชําระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ท่ีแขวน
กระดาษชําระ อางลางมือ ขันน้ํา กอกน้ํา ท่ีวางสบู ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ํายาฟอกขาว หรือใช
แอลกอฮอล 70 หรือ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5%
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ภายในหอง พยาบาลอยางเพียงพอ

     3) หลังทําความสะอาด ควรซักผาเช็ดทําความสะอาดและไมถูพ้ืน ดวยน้ําผสม
ผงซักฟอกหรือ น้ํายาฆาเช้ือ แลวซักดวยน้ําสะอาดอีกครัง้ และนําไปผ่ึงแดดใหแหง
     4) ผูปฏิบัติงานท่ีดูแลความสะอาดและผูปฏิบัติงานเก็บขยะใหสวมถุงมือยาง
หน ากากผา เส้ือกันฝนหรือผายางกันเป้ือน รองเทายางหุมสูงถึงหน าแขง และใช
อุปกรณปากคีบดามยาวเก็บขยะ ใสถุงขยะ ปิดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไว
ท่ีพักขยะ แลวลางมือใหสะอาดทุกครัง้ภายหลังปฏิบัติงาน และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จ
ในแตละวัน หากเป็นไปไดควรอาบน้ําและเปล่ียนเส้ือผาทันที

6. หองพักครู
      1) จัดโตะ เกาอี ้หรือท่ีนัง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางน อย 1 - 2 เมตร คํานึงถึง
สภาพหองและขนาดพ้ืนท่ี และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social
distancing อยางเครงครัด
      2) ใหครูสวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา
      3) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอากาศถายเท เชน เปิดประตู หน าตาง กรณีใช เคร่ืองปรับ
อากาศ กําหนดเวลาเปิด - ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน าตางใหระบายอากาศ และทําความ
สะอาดอยางสม่ําเสมอ
      4) มีการทําความสะอาดโตะ เกาอี ้อุปกรณ และจุดสัมผัสเส่ียง เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท อุปกรณ
คอมพิวเตอร เป็นตน เป็นประจําทุกวัน อยางน อยวันละ 2 ครัง
     5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับครูและผูมาติดตอบริเวณทางเขา 
ดานหน าประตูและภายในหองอยางเพียงพอและทัว่ถึง

7. หองพยาบาล 
     1) มีครูหรือเจาหน าท่ีเพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนปวยมา นอนพักรอผูปกครองมารับ
     2) มีพ้ืนท่ีหรือหองแยกอยางชัดเจน ระหวางนักเรียนปวยจากอาการ ไขหวัดกับ
นักเรียนปวยจากสาเหตุอ่ืน ๆ เพ่ือป องกันการแพรกระจายเช้ือโรค
     3) ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน
     4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ บริเวณทางเขาหน าประตูและ
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8. โรงอาหาร 
     การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนัง่กินอาหารรวมกันของผูใชบริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ ตูกดน้ําด่ืม ระบบกรองน้ําและผูสัมผัสอาหาร อาจเป็นแหลงแพรกระจายเช้ือโรค กลุมงาน
โภชนาการโรงเรียนมีการดูแลเพ่ือลดและป องกันการแพรกระจายเช้ือโรค ดังน้ี
     1) มีการกําหนดมาตรการการปฏิบัติใหสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังน้ี
          (1) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู สําหรับใหบริการแกผูเขามาใชบริการโรงอาหาร บริเวณกอน
ทางเขาโรงอาหาร
          (2) ทุกคนท่ีจะเขามาในโรงอาหาร ตองสวมหน ากากผา
หรือหน ากากอนามัย
          (3) จัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 
1 - 2 เมตร ในพ้ืนทีตาง ๆ เชน ท่ีนัง่กิน อาหาร จุดรับอาหาร 
จุดซ้ืออาหาร จุดกดรองน้ําด่ืม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผูสัมผัส
อาหาร
          (4) จัดเหล่ือมชวงเวลาซ้ือและกินอาหาร เพ่ือลดความ
แออัดพ้ืนท่ีภายในโรงอาหาร โดยจัดให ม.ตน รับประทานชวง 
11.00 น. – 11.50 น. และ ม.ปลาย 11.50 น. – 12.40 น.
          (5) ทําความสะอาดสถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนท่ีตัง้
ตูกดน้ําด่ืม และพ้ืนท่ีบริเวณท่ีนัง่กิน อาหารใหสะอาดดวยน้ํายา
ทําความสะอาดหรือผงซักฟอกและจัดใหมีการฆาเช้ือ
         (6) ทําความสะอาดโตะและทีนัง่ใหสะอาด สําหรับนัง่
กินอาหารดวยน ํายาทําความสะอาด และ จัดใหมีการฆาเช้ือ
          (7) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณและเคร่ืองใชให
สะอาดดวยน้ํายาลางจาน และใหมีการฆา เช้ือดวยการแชในน้ํารอน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
วินาที
          (8) ทําความสะอาดตูกดน้ําด่ืม ภายในตูถังน้ําเย็นอยางน อยเดือนละ 1 ครัง้ เช็ดภายนอกตู
และกอกน้ําด่ืมใหสะอาดทุกวัน
          (9) จัดบริการอาหาร เนนป องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เชน 
อาหารปรุงสําเร็จสุกใหมทุก ครัง้ การปกปิดอาหารปรุงสําเร็จ การใชภาชนะท่ี
เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดใหมีภาชนะอุปกรณ สําหรับการกินอาหาร
อยางเพียงพอเป็นรายบุคคล เชน จาน ถาดหลุม ชอน สอม แกวน้ําเป็นตน
          (10) ประชาสัมพันธใหความรูภายในโรงอาหาร เชน การสวมหน ากากท่ี
ถูกวิธี ขัน้ตอนการลางมือท่ีถูกตอง การเวนระยะหางระหวางบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหมสะอาด
เป็นตน
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          (11) กรณีมีการใชบริการรานอาหารจากภายนอก จัดสงอาหารใหกับสถานศึกษา ควรใหครู
หรือผูรับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของรานอาหาร โดยกําหนดขอตกลง การจัดสง
อาหารปรุงสุกพรอมกิน ภายใน 2 ชัว่โมง หลังปรุงเสร็จและมีการปกปิดอาหาร 
เพ่ือป องกันการปนเป้ือนส่ิงสกปรกลงในอาหาร
          (12) พิจารณาทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) 
ใหนักเรียนมารับประทานเอง เพ่ือป องกันเช้ือและลดการแพร กระจายเช้ือ
     2) ผูสัมผัสอาหาร ตองดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการป องกันตนเองและป องกัน
การแพร กระจาย เช้ือโรค ดังน้ี
          (1) กรณีมีอาการปวย ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจ ลําบาก เหน่ือยหอบ ไมไดกล่ิน ไมรูรส
ใหหยุดปฏิบัติงานและแนะนําใหไปพบแพทยทันที
          (2) ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล มีการป องกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากันเป้ือน
และอุปกรณป องกันการปนเป้ือนสูอาหารในขณะปฏิบัติงาน
          (3) รักษาความสะอาดของมือดวยการลางมือบอย ๆ ดว ยสบูและน้ํากอนปฏิบัติงานและขณะ
เตรียมอาหารประกอบอาหารและจําหนา่ยอาหารรวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือสัมผัส
ส่ิงสกปรก อาจใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือรวมดวย หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัส ใบหน า ตา
ปาก จมูก โดยไมจําเป็น
          (4) สวมใสหนา้กากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
          (5) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เชน 
ใชอุปกรณในการปรุง ประกอบอาหาร เชน เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหวาง
อาหารสุก อาหารประเภทเน้ือสัตวสด ผักและผลไม และไมเตรียมปรุงประกอบอาหาร
บนพ้ืนโดยตรง
          (6) จัดเมนูอาหารท่ีจําหนายโดยเนนอาหารปรุงสุกดวยความรอนโดย
เฉพาะเน้ือสัตวปรุงใหสุกดวยความรอนไมน อยกวา 70 องศาเซลเซียส
          (7) อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บ
สูงจากพ้ืนไมน อยกวา 60 เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสําเร็จรอการจําหนาย
ใหนํามาอุนทุก 2 ชัว่โมง
          (8) ระหวางการปฏิบัติงานใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1-2 เมตร
     3) ผูท่ีเขามาใชบริการโรงอาหาร ตองป องกันตนเองและป องกันการแพรกระจายเช้ือโรค ดังน้ี 
          (1) ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา หรือใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือทุกครัง้กอนเขา
ไปในโรงอาหาร กอนกินอาหาร ภายหลังซ้ืออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัสส่ิง
สกปรกหรือหลังออกจากหองสวม
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          (2) ทุกคนตองสวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงอาหารหรือเขาไปใน
สถานทีจําหนายอาหาร
          (3) เลือกซ้ืออาหารปรุงสําเร็จสุกใหม หลีกเลียงการกินอาหาร ประเภทเน้ือสัตว เคร่ืองในสัตว
ท่ีปรุงไมสุกและตรวจสอบคุณภาพของ อาหารทันที เชน สภาพอาหาร กล่ิน ความสะอาดและความ
เหมาะสมของภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไมเลอะเทอะ ไมฉีกขาด เป็นตน
          (4) ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางน อย 1 - 2 เมตร ในการซ้ืออาหารขณะรออาหาร
นัง่กินอาหาร ขณะรอกดน้ําด่ืม

9. การเขาแถวเคารพธงชาติ
    1) งดกิจกรรมหน าเสาธง ใหนักเรียนเขาแถวหน าหองเรียนและ/
หรือใหนักเรียนเขาแถวท่ีโตะ เรียนในหองเรียน (หรือถาจัดกิจกรรม
หน าเสาธงตองมีการเวนระยะหาง 1-2 เมตร มีกิจกรรมหน า
เสาธงผานทางเสียงตามสายประชาสัมพันธโรงเรียน
     2) ครูและนักเรียนทกุคนตองสวมหน ากากผาหรือหน ากากอนามัย
ตลอดเวลาทํากจิกรรม
     3) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน าเสาธง กรณีมีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ ใชชองทางอ่ืน ๆ เชน เสียงตามสาย ผานออนไลน 
Line Facebook E-mail แจงในหองเรียน เป็นตน
     4) ทําความสะอาดอุปกรณของใชหรือจุดสัมผัสเส่ียงภายหลังการใชงานทุกครัง้ เชน เชือกท่ีใชชัก
ธงชาติ ไมโครโฟน เป็นตน

     การจัดการดานสุขภาพจิต ในสถานการณโควิด-19
     สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีดําเนินการในโรงเรียนแตละแหงเพ่ิมข้ึน
โดย 5 ขัน้ตอนหลัก มีดังน้ี
     1. การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการไดโดย
         1) ครูใหเวลาในการสรางความสัมพันธ ทําความรูจักนักเรียนทัง้ระดับบุคคลและครอบครัว
สรางความไววางใจกับนักเรียน เพ่ือพิจารณาความพรอมของนักเรียนตอการเรียนรู
         2) ครูควรเปิดโอกาสใหตัวทานเองและนักเรียนในหองเรียน หรือชัน้เรียนไดเรียนรูทักษะทาง
สังคมกับเพ่ือนใหม ครูใหม ชัน้เรียนใหม โดยเวนระยะหางทางกายภาพเพ่ือป องกันการแพรกระจาย
ของโรคติดตอ
         3) ครูสังเกตสภาวอารมณ การปรับตัวของเด็ก ทัง้ท่ีเกิดจากสถานการณโรคระบาด และการ
เรียนรูตามหลักสูตร โดยติดตามความรวมมือ ความรับผิดชอบของเด็ก ผานการสังเกต การพูดคุย
การตรวจสอบผลงาน เพ่ือใหไดขอมูล เชิงประจักษ
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     2. การคัดกรองนักเรียน
         1) เม่ือครูสังเกตความผิดปกติทางอารมณ พฤติกรรมหรือสังคมของนักเรียนโดยใชเคร่ืองมือ
งาย ๆ ในการคัดกรองปัญหา โดยเฉพาะปัญหาทางอารมณท่ีจําเป็นตอง
สอบถามจากนักเรียนหรือใหนักเรียนประเมินตัวเอง
         2) นอกจากปัญหาดานอารมณ พฤติกรรม หรือสังคมแลว 
ครูควรประเมินความสามารถดาน การส่ือสารตามระดับพัฒนาการ 
หรือระดับความสามารถของนักเรียนแตละคน เพ่ือพิจารณา
ชวยเหลือในดานความบกพรองดานการส่ือสาร หรือการเขาใจภาษา
ของนักเรียน
      3. การป องกันและแกไขปัญหา ประกอบดวย 2 เทคนิคหลัก คือ การใหคําปรึกษา และการจัด
กิจกรรมเพ่ือป องกันและแกไขปัญหา
          1) เม่ือครูสังเกตเห็นความผิดปกติของนักเรียน ประกอบการคัดกรองเพ่ือคนหานักเรียนกลุม
เส่ียงหรือมีปัญหาเพ่ิมเติม แลวใหครูใชทักษะการใหคําปรึกษาเพ่ือชวยเหลือดานจิตใจแกนักเรียน โดย
ใหเวลานักเรียนคนนัน้อยางสงบ รับฟังปัญหาและสนับสนุนใหนักเรียน มองหาแหลงชวยเหลือดาน
จิตใจท่ี เขาถึงงาย
          2) จัดกิจกรรมกับกลุมนักเรียน เพ่ือชวยใหเกิดการยอมรับอารมณท่ีเกิดข้ึนในภาวะวิกฤติ มี
บทสนทนาท่ีเปิดกวางสําหรับปัญหาความไมสบายใจของทุกคนในหองเรียน เพ่ิมวิธีการสรางสรรคใน
การชวยเหลือรวมมือกัน และใหกําลังใจสําหรับผูทําดีมีความเอ้ือเฟ้ือและเมตตาตอผูอ่ืน
          3) ครูใหขอกําหนดกับนักเรียนวาขณะท่ีตองเรียนรูผานออนไลนเพมิข้ึนอาจขยายเวลาการอยู
หน าจอเพ่ิมข้ึน แตเม่ือสถานการณกลับสูภาวะปกติระยะเวลาหน าจอจะลดลงเทาปกติ
          4) ครูและพอแมใหความสําคัญกับ “กระบวนการ” ของการเรียนรูหรือการแกปัญหามากกวา
ผลลัพธเพียงอยางเดียว เพ่ือสรางความกระตือรือรนในการเรียนรูและใหความสําคัญกับความพยายาม
ตอ ความยากลําบากมากข้ึน
      4. สงเสริมพัฒนานักเรียนดวย 4 เทคนิคหลัก คือ กิจกรรมโฮมรูม การเย่ียมบาน การหารือ
ผูปกครองชัน้เรียน และการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต
          1) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน ควรบูรณาการ
องคความรูดานสุขภาพกายและ สุขภาพจิตเขาดวยกัน โดยครูส่ือสาร
เร่ืองความเครียดวาเป็นปฏิกิริยา ปกติท่ีเกิดข้ึนไดในภาวะวิกฤติท่ีมี
การแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 ในเวลาน้ี และนํากระบวนการ
จัดการความเครียด การฝึกสติใหกลมกลืน และเหมาะสมกับนักเรียน
แตละวัย รวมกับการฝึกทักษะชีวิตท่ีเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ 
(resilience) ใหกับนักเรียน ไดแก ทักษะดานอารมณ สังคมและความคิด
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          2) ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและครอบครัวอยางใกลชิด เพ่ือสงตอขอมูลสําคัญ
ใหกับผูปกครองในการดูแลตอเน่ือง
     5. การสงตอ ในกรณีท่ีครูพบปัญหาของนักเรียนท่ียากตอการชวยเหลือ ควรสงตอใหูเช่ียวชาญได
แกไขเยียวยาอยางเหมาะสม
         1) การสงตอภายในไปยังครูแนะแนว ครูพยาบาลหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน
         2) การสงตอภายนอกไปพบผูเช่ียวชาญจากหนวยงาน สาธารณสุข
         3) ใหขอมูลแหลงชวยเหลือดานจิตใจท่ีเขาถึงงาย ไดแก สายดวนกรมสุขภาพจิต 
1323, facebook สายดวน สุขภาพจิต 1323, www.Lovecarestation.com 
และแหลงอ่ืน ๆ

     การป องกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา
     ในกรณีท่ีโรงเรียนพบวามีนักเรียน ครูหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนท่ีอยู ในกลุมเส่ียง ให
โรงเรียน ดําเนินการตามมาตรการป องกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีเกิดการระบาดของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังตอไปน้ี

กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา
     เหตุการณการระบาด หมายถึง เม่ือพบผูปวยยืนยันอยางน อย 1 ราย ท่ีคิดวาอาจมี การแพร
กระจายเช้ือในสถานศึกษา
     1. ผูปวยท่ีเขาเกณฑตองสอบสวน (PUI = Patient Under Investigation) หมายถึง 
ผูท่ีมี ประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตัง้แต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป รวมกับอาการ
ทางเดินหายใจอยางใด อยางหน่ึง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหน่ือยหรือ
หายใจลําบาก) และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับ ผูปวยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ
     2. ผูปวยยืนยัน หมายถึง ผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวา ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019
     3. ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือสูง (High risk contact) หมายถึง ผูสัมผัส ใกลชิด ตาม
ลักษณะขอใดขอหน่ึง ดังน้ี
         - ผูท่ีเรียนรวมหอง ผูท่ีนอนรวมหองหรือเพ่ือนสนิทท่ีคลุกคลีกัน
         - ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที หรือถูกไอ จาม
รดจากผูปวย โดยไมมีการป องกัน เชน ไมสวมหน ากากอนามัย
         - ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีปิด ไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ ในหองปรับอากาศ รวม
กับผูปวยและอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการป องกัน
     4. ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือต่ํา (Low risk contact) หมายถึง ผูท่ีทํากิจกรรม อ่ืน ๆ
รวมกับผูปวย แตไมเขาเกณฑความเส่ียง
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     มีการกํากับติดตาม ทบทวนการดําเนินงาน ใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ สถานการณ และบริบท
พ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง กรณีพบผูมีอาการเส่ียงหรือปวย ตองรีบรายงาน ตอผูบริหาร และแจงเจาหน าท่ี
สาธารณสุขทันที

     5. ผูไมไดสัมผัส หมายถึง ผูท่ีอยูในสถานศึกษาแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูปวยในชวง 14 วัน กอน
ปวย
     6. ผูท่ีมีภาวะเส่ียงตอการปวยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผูท่ีมีภูมิตานทาน ต่ํา
หรือมีโรคประจําตัวหรือผูสูงอายุ

     กิจกรรมการเฝ าระวังกอนการระบาด
     1) ใหมีการตรวจสอบการลาปวยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบวาปวยมากผิด
ปกติ ใหรายงานเจาหน าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีทราบ
     2) ใหมีการคัดกรองไขบริเวณทางเขาสถานศึกษาทุกวัน หากพบวา มีเด็กท่ีมีไขจํานวนมาก ผิด
ปกติใหแจงเจาหน าท่ี
     3) หองพยาบาลใหมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีปวย

     กิจกรรมเมิ่ือมีการระบาด
     1) ปิดสถานศึกษา/ชัน้เรียน เพ่ือทําความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน โดย ผูอํานวยการสถาน
ศึกษา มีอํานาจสัง่ปิดดวยเหตุพิเศษไมเกิน 7 วัน ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมเกิน 15 วัน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานไมเกิน 30 วัน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการสังปิดไดตามความเหมาะสม
     2) สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเขาสถานศึกษา โดยใชเคร่ืองวัด
อุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer) และดําเนินการตามแผนผัง  
        • หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจหาเช้ือ
     3) ผูสัมผัสกลุม High risk ใหดําเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจหาเช้ือ
     4) ผูสัมผัสกลุม Low risk ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหแยกตัวอยูทท่ีบานและรายงานอาการ (Self-
report) ทุกวัน หากพบวามีอาการเขาเกณฑ PUI ใหดําเนินการแบบผูปวย PUI
     5) เม่ือเปิดเทอม ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยางและ
พิจารณาความเส่ียงเพ่ือตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการท่ีบานหรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล
     6) ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผูสัมผัสทุกวันจนครบกําหนด การป องกันการแพรระบาดของ
โรค COVID-19 กรณีเกิดการระบาด 22 ขัน้ตอนการคัดกรองนักเรียน และเจาหน าท่ีในสถานศึกษา

     การกํากับ ติดตาม และรายงานผลสถานศึกษา
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