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ค าน า 

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ 
ประกาศโรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency 
of International Concern) โดยแนะน าให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝูาระวังและปูองกันความเสี่ยงจาก 
โรคโควิด 19 ส าหรับประเทศไทย สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
(COVID-19) ระลอกเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วพบ                    
ผู้ปุวยและผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
แนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) จึงได้ก าหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติ เ พ่ือความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้ งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ส า นักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดสงขลา จึงได้ขยายผลการดาเนินงานตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปในภาวะฉุกเฉินนี้ โรงเรียนศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความห่วงใยนักเรียน คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน จึงได้จัดท า “คู่มือ แผนเผชิญเหตุ และการเฝูาระวังติดตาม แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือรับมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในโรงเรียน” โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จะได้น าไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติ ที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะ
ส่งผลให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัย ไม่เสี่ยง และสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติ
สุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
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บทที่ 1 



บทน า 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการปุวย ตั้งแต่ โรคไข้หวัดธรรมดาไป

จนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-COV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์
ก่อให้เกิดอาการปุวยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรก
ในการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี  2019 หลังจากนั้นได้มี            
การระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ว่าโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disesse 2019(COVID - 19) อาการทั่วไป ไดแก อาการ
ระบบทางเดินหายใจ มีไข ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจล าบากเหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไมรูรส ในกรณีที่อาการ
รุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต โรคชนิดนี้มี
ความเป็นไปไดที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค สวนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะ
จากการไอ น้ามูก น้าลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพรกระจายเชื้อผ่านทางการพ้ืนผิวสัมผัสที่มี
ไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูก และตายังไม่มียาสาหรับปูองกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับ
การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือน
ไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ท าให้เกิดปอดอักเสบได้ ต้องสังเกตอาการใกล้ชิดร่วมกับการรักษาด้วย            
การประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้นและยังไมมียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรค           
โควิด 19 ได้โดยตรงกลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่เพ่ิงกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวย
สงสัยติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (กรมอนามัย, 2563,หน้า1) 

นโยบายปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกาหนดให้โรงเรียน
ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เรียนผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่สภาพแวดล้อมจะเอ้ืออ านวย โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) จึงก าหนดนโยบาย
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาน 
การณ์วิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
1.1 มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยง ก่อนเขาโรงเรียน พรอมสังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก 

เจ็บคอ หายใจลาบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส สาหรับนักเรียน บุคลากร และผู้มาติดตอ่ทุกคน 
1.2 ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เขามาในโรงเรียน ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
1.3 ให้มีจุดบริการลางมือด้วยสบู่และน้าหรือเจลแอลกอฮอลอย่างเพียงพอในบริเวณต่าง ๆ เช่น           

ทางเข้าอาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร 
1.4 ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เชน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่ง

ในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย หรือการใช้พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียน ตามความเหมาะสม โดยยึด
หลัก Social distancing 



1.5 เปิดประตู หนาตางใหอากาศถายเท ท าความสะอาดหองเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทาความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเขาเรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัด
ให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทุกวัน 

1.6 พิจารณาควบคุมจานวนนักเรียนที่มารวมกิจกรรม ลดแออัด หรือ ลดเวลาทากิจกรรมให้ สั้นลง
เท่าท่ีจ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหว่างกัน 

1.7 ท าแบบประเมินตนเองสาหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝูาระวัง
และปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเมินโดยผู้ปกครองของนักเรียน 

2. ด้านการเรียนรู้ 
2.1 จัดหาสื่อความรูในการปองกันควบคุมโรคโควิด 19 ส าหรับ ใช้ในการเรียนการสอนการเรียนรู้นอก

หอ้งเรียน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ : VTR , Animation , Info graphic และสื่อ
สิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์ แผ่นพับ ภาพพลิก คูมือ แนวปฏิบัติ 

2.2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์ 
และสติปัญญา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนา
นักเรียนดานทักษะชีวิต และความเข้มแข็งทางใจ เขาในการเรียนการสอนปกติ เพ่ือช่วยให้นักเรียนจัดการ
ความเครียดและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

2.4 จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-air หรือ Online หรือ On-demand หรือ On-hand หรือ
อ่ืน ๆ ตามบริบทความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ท่ีโรงเรียนตามปกติ 

3. ด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
3.1 จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหนากาก

อนามัยอย่างเพียงพอ ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ควรมีส ารองโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เปื้อนงาย
เพราะถ้าชื้นแฉะจะไม่สามารถปูองกันเชื้อได้ 

3.2 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคลองกับบริบท การเขาถึงการเรียนรู้ ในสถานการณ์           
การระบาดของโรคโควิด 19 

3.3 การส่งเสริมใหน้ักเรียนไดรับบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
3.4 การท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมใหส้อดคลองกับขอบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ 
3.5 การดูแลนักเรียนที่มีความบกพรอง ด้านพัฒนาการการเรียนรู หรือดานพฤติกรรม อารมณ์ ที่

สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ 

4. ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
4.1 จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียน การสอนส าหรับนักเรียนปุวย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน

ชั่วคราว 
4.2 จัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสาร เพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
4.3 จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร 
4.4 ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียน ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14วัน ก่อนมา

ทาการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียน 



4.5 ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสาหรับบุคลากรและนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อ หรือปุวยด้วยโรค
โควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 

5. ด้านนโยบาย 
5.1 สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรค

โควิด 19 ทักษะการล้างมือ การสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งการท า
ความสะอาดอย่างถูกวิธี 

5.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานกลุ่มยอ่ยตามความจ าเป็น 
5.3 มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับนโยบายและแนวทางการปูองกันโรคโควิด19 ของ

โรงเรียน 
5.4 แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ประกอบด้วย ครู บุคลากร 

โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวของ 
5.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู ครูอนามัยหรือบุคลากรของโรงเรียนท าหน้าที่คัดกรอง 

วัดไข้นักเรียน สังเกตสอบถามอาการเสี่ยง และประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้บริการในห้อง
พยาบาลดูแลท าความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและบริเวณจุดเสี่ยง 

5.6 สื่อสารท าความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โดยเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนหรือวันแรกของ
การเปดิเรียนเกี่ยวกับแนวทางการปองกันโรคโควิด 19 และมีช่องทางการติดตอ่สื่อสาร 

5.7 โรงเรียนมีการประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ / Thai STOP COVID กรมอนามัย หรือ ตามแบบประเมินตนเองส าหรับโรงเรียนใน        
การเตรียมความพรอมกอ่นเปิดภาคเรียน 

5.8 มีการก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือปองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างเครง่ครัด 

6. ด้านการบริหารการเงิน 
6.1  พิจารณาการใช้งบประมาณของโรงเรียนส าหรับกิจกรรมการปูองกันการระบาดของโรคโควิด 19 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
6.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปูองกันโรคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น หน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล สบู่ เป็นต้น 

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ดังนี้ 
1. มาตรการการเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
1.1 ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ประตู หน้าต่าง พัดลมและท าความสะอาด อาคารเรียน 

ห้องเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ห้องน้ า-ห้องส้วม 
ห้องครัวและอุปกรณ์โรงอาหารสถานที่รับประทานอาหาร ถังขยะแบบมีฝาปิด และอ่ืน  ๆ ที่ครูนักเรียน              
อยู่ร่วมกันและมีพ้ืนที่สัมผัส 

1.2 ตรวจสอบอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่เพียงพอ 
1.3 จัดสถานที่เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัด

ที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) คือ เมื่ออยู่ในที่



สาธารณะควรเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไอ จาม และมีไข้ เพ่ือปูองกัน 
การรับเชื้อโรค ดังนี้ 

1.3.1 จัดโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน และโต๊ะท างานครูให้มีระยะห่าง 
1.3.2 ท าสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน การเข้าแถว

เคารพธงชาติ แถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น 
1.3.3 การจัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยการรับประทานอาหารนักเรียน

จะต้องนาแก้วน้ า ช้อน หรือของใช้ส่วนตัวมาเอง ห้ามใช้ร่วมกันโดยเด็ดขาด 
1.3.4 ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลกระดังงาเพ่ือด าเนินการท าความสะอาด และฆ่าเชื้อทั่ว

บริเวณโรงเรียน 
1.4 จัดท าประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ในครอบครัว การเจ็บปุวย          

โรคประจาตัว และการมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ หรือไปอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงมาก่อนใน
วันเปิดเรียนกรณีที่มีนักเรียน ครู บุคลากรกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงในระยะเวลา ไม่เกิน 14 วัน อนุญาตให้
นักเรียน ครู บุคลากร สามารถลาเรียน หรือปฏิบัติงานได้โดยไม่นับเป็นวันลา จนครบก าหนดระยะเวลากักตัว 
สาหรับนักเรียนให้ครูประจาชั้นจัดใบงานให้นักเรียนสามารถเรียนทางไกลได้ 

1.5 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บปุวย เช่น มีไข้ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวปุวย
ด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

2. มาตรการการเตรียมการวันเปิดภาคเรียน 
2.1 การคัดกรองครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน บริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วย  

การดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจคัดกรอง
สุขภาพสาหรับนักเรียน บุคลากรหรือผู้มาติดต่อในโรงเรียนเพ่ือเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรค        
โควิด 19 และไม่อนุญาตให้นักเรียนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาด
และประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองนักเรียนในวันเปิดเทอมร่วมกับครูเวรประจ าวันและนักเรียนแกน
น าด้านสุขภาพ หากพบว่ามีนักเรียนปุวย (มีไข้ ไอ จาม หายใจ เหนื่อยหอบ) ให้นักเรียนหยุดเรียนและแจ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพต าบลคูขุด ทราบ 

2.2 ครู นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
และโรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสารองไว้ให้กับนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ กรณีที่
ไม่ได้จัดเตรียมมาเอง 

2.3 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน 
หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร และห้องเรียนประกอบ 

2.4 จัดการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดท้ังวัน 
2.5 จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่นลูกบิดประตูห้องน้ า 

ร่วมกับการจับกลุ่มสลับการใช้งานเพ่ือลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก 
2.6 ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 
2.7 จัดอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบุคลากรสาธารณสุข 



2.8 จัดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การนั่งเรียนใน
ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น 

2.9 ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการปูองกันโรค และการปฏิบัติตัว
เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ 

3. มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
3.1 คร ูนักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน 
3.2 เดินเป็นแถวผ่านประตูโรงเรียน 
3.3 ครูเวรประจาวันและนักเรียนแกนนาด้านสุขภาพ ดาเนินการตรวจคัดกรอง โดยเดินผ่านตามจุดที่

มีการเว้นระยะตามทางเดิน ตามลาดับ ดังนี้ 
3.3.1 จุดที่ 1 ตรวจวัดอุณหภูมิ 
3.3.2 จุดที่ 2 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
3.3.3 จุดที่ 3 บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพส าหรับนักเรียน บุคลากรหรือผู้มาติดต่อในโรงเรียนเพ่ือ

เฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
3.4 เมื่อผ่านจุดคัดกรอง นักเรียนอนุบาลและชั้นประถมต้น (ป.1-ป.3) ให้มีนักเรียนแกนน าด้าน

สุขภาพ นานักเรียนไปยังห้องเรียน ซึ่งมีครูประจาชั้นรอรับนักเรียนอยู่ นักเรียนชั้นประถมปลาย (ป4-ป.6)           
เดินไปยังห้องเรียนด้วยตนเอง 

3.5 กิจกรรมหน้าเสาธง จัดนักเรียนเข้าแถวและมีกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 

3.6 มาตรการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
3.6.1 จัดโต๊ะเรียนจานวนไม่เกิน 20 ตัว เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และบนโต๊ะเรียนต้องมีฉากพลาสติก

ใสกั้น 
3.6.2 ครูประจาชั้นและนักเรียนแกนนาด้านสุขภาพ ทาความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ทุกครั้ง ด้วย

น้ ายาฆ่าเชื้อทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน 
3.6.3 ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ในห้องเรียนและขณะทาการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3.6.4 ให้นักเรียนเลี่ยงการยืมสิ่งของต่าง ๆ และงดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 
3.7 การใช้ห้องน้ าโรงเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
3.7.1 ให้มีครูหรือนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ คอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้าใน 
ช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยสลับกันใช้ห้องน้า รอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน 
3.4.2 จัดให้มีน้ ายาทาความสะอาดและมีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้ 
3.8 การล้างมือของนักเรียน ให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่เหลว ทั้งก่อนและหลังรับประทาน

อาหาร หลังเข้าห้องน้าและก่อนกลับบ้าน 
3.9 การรับประทานอาหารกลางวัน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
3.9.1 ให้นักเรียนรับประทานอาหารที่โรงอาหารตามจุดที่ก าหนดไว้ 
3.9.2 ให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน ดังนี้ 
       - อนุบาล 1 – 3 รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.20 น. 
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30 น. 



3.9.3 ให้มีครูประจ าชั้นควบคุม ดูแลนักเรียน ในการรับประทานอาหารกลางวัน 
3.9.4 หากคณะกรรมการพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังอยู่ใน

สถานการณ์รุนแรงและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน สามารถให้นักเรียนรับประทานอาหารกลาง
วันที่บ้าน โดยจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันเป็นเงินสดให้นักเรียนเป็นรายเดือน 

3.10 การบริหารจัดการโรงอาหาร มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
3.10.1 โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนต้องเว้นระยะห่าง 1.50 เมตร 
3.10.2 เพ่ิมความเข้มงวดในการท าความสะอาดภาชนะในการรับประทานอาหารโดยน าไปตากแดด

ทุกครั้งหลังจากทาความสะอาด 
3.10.3 วัตถุดิบในการท าอาหารต้องมีความสดใหม่และปรุงสุก ถูกสุขลักษณะและแม่ครัวต้องล้างมือ

ให้สะอาด สวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือขณะทาอาหาร 
3.10.4 แม่ครัว ต้องใส่หน้ากาก อนามัย และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 
3.10.5 ท าความสะอาดโต๊ะและเก้าอ้ี พ้ืนโรงอาหารด้วยน้ายาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการรับประทาน

อาหารในแต่ละรอบ 
3.10.6 การทิ้งขยะ มีการคัดแยกอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการก าจัดหลังเลิกเรียน

ในทุก ๆ วัน 
3.10.7 จัดครูเวรประจาวันตรวจสอบความสะอาดประจาวันและประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยมาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 
3.10.8 ให้นักเรียนน าขวดน้ าดื่มประจ าตัวนักเรียนมาจากบ้านและจัดครูอ านวยความสะดวกในการกด

น้ าดื่มจากตู ้
3.11 อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้าส่วนตัว ครูประจาชั้นจัดระเบียบการเว้นระยะในการจัดวาง

อุปกรณ์ งดการใช้ของร่วมกันและนานักเรียนแปรงฟันโดยเน้นการเว้นระยะห่าง 
4 มาตรการการมารับนักเรียนกลับบ้าน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ให้ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับส่งที่โรงเรียนก าหนด 
4.2 ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยมีการเหลื่อเวลาและห้องเรียน ดังนี้ 
4.2.1 ชั้นปฐมวัย เวลา 14.30 น. ครูประจ าชั้นน านักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียน มาส่ง

ให้กับผู้ปกครอง หลักฐานในการรับนักเรียนเปลี่ยนจากการลงชื่อเป็นการถ่ายรูป ผู้ปกครองกับนักเรียน เพ่ือลด
การสัมผัส 

4.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เวลา 15.30 น. ครูประจ าชั้นน านักเรียนเป็นแถวเว้นระยะจาก
ห้องเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองมารับ) 

5. มาตรการควบคุมดูแลนักเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง 
5.2 ถ้ามีไข้ไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบในระหว่างเวลาเรียน แจ้งประสานโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคูขุด เพ่ือส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป และประสานให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ และ
หยุดเรียนจนกว่า อาการจะหายดี 

5.3 ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ไอ จาม มีน้ามูก 
5.4 ล้างมือด้วยสบู่และน้าบ่อย ๆ ก่อนรับประทาน อาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยงการใช้ 
มือสัมผัส ใบหน้า ตาปาก จมูก โดยไม่จาเป็น และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอาบน้ า

ทันทีหลังกลับจากโรงเรียน หลังเล่นกับเพื่อน และหลังกลับจากนอกบ้าน 



5.5 ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดย ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม 
5.6 มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ฯลฯ 
5.7 ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มี

การรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง 
5.8 ให้รักษาระยะห่าง การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพ่ือน อย่างน้อย 1 เมตร 
5.9 แนะนาให้ให้นักเรียนได้ใช้ถามคาถามเพ่ือแสวงหาความรู้และรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ปูองกันการเกิดความรู้สึกเศร้า วิตกกังวล สับสน กลัวหรือโกรธ แนะนา พูดคุยให้นักเรียน รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่
คนเดียว สามารถพูดคยุกับคนที่ไว้วางใจ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูเพ่ือให้นักเรียนสามารถช่วยให้ตัวเองมี
สุขภาพที่ดีและโรงเรียนมีความปลอดภัย 

5.10 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น าในการดูแลปกปูองตนเอง โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนเพ่ือการมี
สุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

5.11 เพ่ิมความเข้มงวดด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านการรู้จักนักเรียน เป็น
รายบุคคล ให้ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ครใูห้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ ท าความรู้จักนักเรียน ทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสร้างความ
ไว้วางใจ กับนักเรียน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนรู้ 

2) เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม โดยเว้นระยะห่างทางกายภาพเพ่ือปูองกันการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อ 

3) ครูสังเกตสภาวะอารมณ์การปรับตัวของเด็ก ทั้งที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดและการเรียนรู้
ตามหลักสูตร โดยติดตามความร่วมมือ ความรับผิดชอบของเด็ก ผ่านการสังเกตการพูดคุย การตรวจสอบ 
ผลงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

6. มาตรการควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง 
6.2 หากครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีอาการเจ็บปุวย เช่น มีไข้ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ

หายใจเหนื่อยหอบให้พบแพทย์และ หยุดปฏิบัติงานจนกว่าอาการจะหายดี หากกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักกันให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะครบ 14 วัน กรณีมีคนในครอบครัวปุวยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ
กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.3 ส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้าและสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังเล่น กับเพ่ือน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น 

6.4 จัดอบรมครู เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบุคลากรสาธารณสุข 

6.5 ส่งเสริมและสาธิตการล้างมือเป็นประจ า แสดงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยเชิงบวกเป็นตัวอย่างแก่
นักเรียน ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และจัดเตรียมห้องน้ าสะอาดและ อุปกรณ์ล้างมือที่เพียงพอ 

7. มาตรการการดูแลนักเรียนและข้อแนะนาสาหรับผู้ปกครอง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 ถ้าบุตรหลานมีอาการเจ็บปุวย เช่น มีไข้ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบให้ประสานหน่วยงาน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป ควรหยุดเรียน จนกว่าอาการจะหายดี
หากกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน 14 วัน และปฏิบัติตามค าแนะนาของแพทย์ กรณีมี



คนในครอบครัวปุวยด้วยโรคโควิด-19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตาม คาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

7.2 แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้าก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ส้วม
และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น และสร้าง สุขนิสัยให้บุตรหลานอาบน้าหลัง
กลับจากโรงเรียน หลังเล่น กับเพ่ือน และหลังกลับจากนอกบ้าน 

7.3 หมั่นท าความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน้ ายา ท าความสะอาดทั่วไป 
7.4 ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมากหากจ าเป็นควร

ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
7.5 จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้บุตร หลานกินอาหารครบ 5 หมู่ และผักผลไม้ 5 สี            

ที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ อย่างน้อยวันละ 2.5 - 4 ขีด (ตามวัย) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันออกกาลังกายอ
ย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมงต่อวัน 

7.6 เอาใจใส่ ดูแล และสังเกตความรู้สึกและทัศนคติของบุตรหลานเกี่ยวกับโควิด -19 เพ่ือท าความ
เข้าใจ และลดความอับอายโดยใช้ข้อเท็จจริง โดยให้เด็กนึกถึงสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิต 

7.7 ประสานงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
8. มาตรการสนับสนุนการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1 ส่งเสริมและวางแผนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแป-ระใต้ ครู 
เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยมีรายชื่อและหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน 
8.2 ก าหนดขั้นตอนการแยกนักเรียนที่ปุวยและผู้สัมผัสใกล้ชิดออกจากผู้ที่มีสุขภาพดีและกระบวนการ

แจ้งผู้ปกครอง การให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพนักเรียนหรือผู้มีความเสี่ยงโดยส่งต่อไปโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคูขุดและให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 

8.3 ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียนทุกคน ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และสนับสนุนการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น การสอบถามประวัติคนในครอบครัว และการดูแล
ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

8.4 รีบแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเมื่อมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในโรงเรียน และ
รายงานไปสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยด่วน ประสานไปยังองค์การบริหารส่วน
ตาบลกระดังงาเพ่ือดาเนินการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียน 

8.5 ส่งเสริมมาตรการการรับมือกับความเครียดของนักเรียน 
8.6 ปรับนโยบายโรงเรียนให้มีความยืดหยุ่นและความเหมาะสมตามสถานการณ์ 
9. มาตรการด้านสุขศึกษาในโรงเรียนและการจัดการสุขภาพจิตของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในสถานการณ์โควิด – 19 
9.1 ผู้บริหาร ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านสุขศึกษาในโรงเรียนและการจัดการสุขภาพจิตรับฟัง

ความคิดเห็น ความกังวล ตอบคาถาม ให้คาแนะนา แก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนและ 
9.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อรักษาตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัย เช่น 
- แนะน าแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางกายระหว่างบุคคล (Physical distancing) 
- เน้นพฤติกรรมการสร้างสุขอนามัยที่ดีเช่น การไอ การจาม ด้วยการพับข้อศอก และการล้างมืออย่าง

ถูกวิธี 



9.3 สนับสนุนให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนปูองกันและจัดการกับปัญหาเรื่อง
การตีตราหรือท าให้เกิดความอับอายโดยกระตุ้นให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้
แสดงออกและสื่อสารความรู้สึกออกมา 

9.4 บูรณาการเนื้อหาสุขศึกษาร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
- วิทยาศาสตร์สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเชื้อไวรัสต่าง ๆ การแพร่กระจายของโรคและการปูองกัน 

การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สารอาหารที่มีประโยชน์เสริม ภูมิคุ้มกันโรค 
- สังคมศึกษาสามารถเน้นประวัติศาสตร์และผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ของโลกศึกษานโยบาย 

สาธารณะที่ช่วยเรื่องความสมานฉันท์ของคนในสังคมท่ามกลางวิกฤติ 
9.5 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม สังคม

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อ อ่ืน ๆ รวมถึงให้ทักษะ การรู้เท่าทันสื่อ และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม 
9.6 ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้าน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน และน ากระบวนการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและ
เหมาะสม ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (resilience) ให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 
และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ได้แก่ ทักษะด้านอารมณ์สังคม และความคิด 

9.7 การส่งต่อในกรณีที่ครูพบปัญหาของนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือ โดยผู้เชี่ยวชาญได้แก้ไข 
เยียวยาอย่างเหมาะสม เช่น 

1) การส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว ครูพยาบาล หรือนักจิตวิทยาโรงเรียน 
2) การส่งต่อภายนอกไปพบผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสาธารณสุข 
3) ให้ข้อมูลแหล่งช่วยเหลือด้านจิตใจที่เข้าถึงง่าย ได้แก่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323, facebook สาย

ด่วน สุขภาพจิต 1323, www.Lovecarestation.com และ แหล่งอื่น ๆ 
9.8 การดูแลครูกรณีที่พบปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือ โดยผู้เชี่ยวชาญได้แก้ไขเยียวยาอย่าง

เหมาะสม และอนุญาตให้ลาพักรักษาตัวได้ตาระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, หน้า6-35) ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและ
การเฝูาระวังโรคโควิด 19 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิด 19 
2. เพ่ือนาไปใช้ในการก าหนดมาตรการ การปูองกันควบคุมโรค ระดับประเทศ 
3. เพ่ือให้จังหวัดน าไปปรับใช้ในระดับจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ก าลังด าเนิน
อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด ความเสี่ยงและ        
การเฝูาระวัง โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษา มีดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ 
การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ ควรค านึงถึงความส าคัญของ
คุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 
2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ 
3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา แต่ละประเด็นมีการจาแนกระดับความรุนแรงของ           
การระบาดของโรคโควิด 19 ตามลักษณะสีแบ่งเป็น 5 สี ได้แก่ สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง มีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมายถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู้เดินทางมา
จากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 

สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมายถึง มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศผู้เดินทาง
จากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 

สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมายถึง จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 รายต่อ
สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน3 เขต             
การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา ระบาดในวงจากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน(Cluster) 

สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึง จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 300-900 ราย ต่อสัปดาห์ 
ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จานวน 4-6เขตหรือ มากกว่า 
1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง ระบาดวิทยา ระบาดในวงจากัด มี
มากกว่า 3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีความเชื่อมโยงกัน 

สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึง จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 900 ราย ต่อสัปดาห์ 
ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6เขต หรือมากกว่า 
1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาด วิทยามีการระบาดในวงกว้าง หา
สาเหตุไม่ได้ 

 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด 19 ระดับประเทศ 



 
    ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563,หน้า 7) 

 

เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง ระดับชุมชน 
การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝูาระวังในการประเมินความเสี่ยงกรณีเกิดมีปัจจัยเสี่ยงของคนใน

ครอบครัวในชุมชนหรือหมู่บ้านกับความเชื่อมโยงสถานศึกษาสาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นมาตรการด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามสถานการณ์จ าแนกเป็น 4 สีได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว มีดังนี้ 

สีแดง หมายถึงกรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ปุวยในชุมชนใน 7วัน คนในครอบครัวสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปุ วย
อาการของคนในครอบครัวปุวยยืนยันโรคโควิด19 ระดับความเสี่ยงสูงมาก มาตรการด าเนินการส าหรับ
นักเรียนต้องเรียนอยู่ท่ีบ้าน 28 วัน ส่วนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการสูงสุดอย่างเคร่งครัด 

สีส้ม หมายถึงกรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ปุวยในชุมชนใน 14 วัน คนในครอบครัวสัมผัสไม่ใกล้ชิดกับผู้ปุวย
อาการของคนในครอบครัวรอยืนยันโรคโควิด19 ระดับความเสี่ยงสูง มาตรการด าเนินการส าหรับนักเรียนต้อง
เรียนอยู่ที่บ้าน 14 วัน ส่วนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการสูง 

สีเหลือง หมายถึง กรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ปุวยในชุมชนใน 28 วัน คนในครอบครัวไปในพ้ืนที่สถานที่เสี่ยง 
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาการของคนในครอบครัวปุวยแต่ไม่เป็นโรคโควิด19 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
มาตรการดาเนินการสาหรับนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน 7 วัน ส่วนสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐาน 

สีเขียว หมายถึง กรณีไม่มีผู้ปุวยในชุมชน 28 วันขึ้นไป คนในครอบครัวไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอาการของ
คนในครอบครัวปกติระดับความเสี่ยงต่ า มาตรการดาเนินการสาหรับนักเรียนไปโรงเรียนได้ส่วนสถานศึกษาถือ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย 

 
 
 
 
 
 

การประเมินชุมชนและครอบครัวเพื่อก าหนดมาตรการในสถานศึกษา 



 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563,หนา้ 9) 

เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 
19 ในสถานศึกษา 

การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด19             
ในสถานศึกษา จ าแนกเป็นระดับสี 5 ระดับสีได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด19ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียดกรอบการปฏิบัติ
ตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่ส าคัญ มีดังนี้ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับ
ขาว 

ตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 

 
 
 
 

ตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 (ต่อ)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 (ต่อ)  



 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19สถานศึกษาควรมีแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ความรุนแรงของ            
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

บทท่ี 3 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
แต่สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศใกล้เคียงยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในการเปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษา ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษามีดังนี้ 

1. การปูองกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ 
- หากมีครูต่างประเทศ ต้องรับการกักกันในสถานที่ท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
- มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศหรือต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียนการสอน

ตามปกติ สาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักกันใน
สถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน 
2. การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ 

- มีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
- เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19 
- จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
- จัดท าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
- จัดท าแนวทางการบริหารจัดการสาหรับโรงเรียนเพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค         

โควิด 19 
- แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

3. การเฝูาระวังและการสอบสวนโรค 
- คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากากการล้างมือ การเว้น

ระยะห่างการท าความสะอาด(ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร) และลดความแออัด 
- มีแนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินการเก่ียวกับโรคโควิด 19 

เช่น จัดทาแนวทางการบริหารจัดการสาหรับโรงเรียน เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การด าเนินการ เมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ปุวยยืนยันในสถานศึกษา 
- การปิดโรงเรียนเมื่อเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในโรงเรียน 

- รายงานการประเมินสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อ
นายอ าเภอสทิงพระและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

- มีคณะกรรมการประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
- โรงเรียนประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการปูองกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 



- โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝุายปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครอง
ชั้นเรียน และคณะครูแนวปฏิบัติกรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

1. กรณีพบนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียน มีอาการมีไข้อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ในกรณีของครู/บุคลากรในสถานศึกษาให้จัดอยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน และอนุญาตให้ไปพบแพทย์โดยไม่
ถือเป็นวันลา 

- ในกรณีของนักเรียนให้แจ้งผู้ปกครองมารับและหยุดพักท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์บริเวณอาคารเรียน และดาเนินการสอบสวนโรคเพ่ือ

ประกอบความเห็น 
3. ในการด าเนินการโรงเรียนหากพบว่ามีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

จริง ให้รีบรายงานต่อสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 และนายอ าเภอสทิงพระโดยด่วนเพ่ือน าเสนอ
ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้
โรงเรียนด าเนินการปิดเรียน 

4. พิจารณาจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-air หรือ Online หรือ On-demand หรือ On-
hand หรืออ่ืน ๆ ตามบริบทความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ท่ีโรงเรียนตามปกติ 

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิค 19 ในโรงเรยีน ดังนี้ 
1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงในโรงเรียน ดังนี้ 

- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันหากพบ
อาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้กับตัวที่บ้าน ทั้งนี้สาหรับบุคลากรในโรงเรียน
และนักเรียนไม่ถือเป็นวันลา และพิจารณาจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-airหรือ Online หรือ            
On-demand หรือ On-hand หรืออ่ืน ๆ สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนตามปกติ 

- โรงเรียนดาเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางดาเนิน
การในระยะต่อไป 
2. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันไม่จาเป็นต้องหยุดเรียนและไม่
จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายปุวยแล้วเรียนต่อได้) 
3. ผู้ใกล้ชิด 

- ผู้ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ าไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา         
14 วัน 

- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสียงต่ าจัดว่าไม่มีความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 
4 วัน 
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