


ค ำน ำ 
 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 
๒๐๑๙ : COVID-๑๙) มีการระบาดในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลก(WHO) 
ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้ โรคโควิด  ๑๙  เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
Public(Health Emergency of International Concern) โดยแนะน าให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและ
ป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโรคโควิด๑๙  ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจ านวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่า
ตัวดเชื้อ ในแต่ละวันจะมีจ านวนลดน้อยลง แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวโน้ม
ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษาดังนั้นการสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ การสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่าง
ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตระหนักถึงความส าคัญ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
จึงได้จัดท า “แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้ นักเรียน
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค 
 
 
                                                                            วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
                                                                             สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 - แบบคัดกรองตนเองส าหรับผู้สงสัยโรคโควิด 1๙ 
- แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพส าหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา 
เพ่ือเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1๙ 
- ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันแพร่ระบาด 
ของโรคโควัด 1๙ (ฉบับที่ ๖) 
 
 

 



๑ 
 

๑. การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 ๑.๑ สถานศึกษาประเมินตนเองตาม“แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙” 
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยเพ่ิมเติมในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่ 
การจัดการห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน 
 ๑.๒ รายงานผลการประเมินตนเองไปยังส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพ่ือให้ประธานกรรมการ 
อาชีวศึกษาจังหวัดตรวจรับรองและรายงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาอนุญาตและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือทราบต่อไป 

 ๑ .๓  ส านั กงานอาชี วศึ กษาจั งหวัดแจ้ งผลการพิจารณ าของส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัด 
ให้สถานศึกษาทราบ และรายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
๒. การประเมินความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ให้นักเรียน นักศึกษา ทำการประเมินตนเอง โดยใช้“แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
ในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
๑๙” ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
๑๙ ของกรมอนามัยะทรวงสาธารณสุขกร โดยปรับให้เหมาะสมกับ นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
 
 
๓. การประเมินความพร้อมของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทำการประเมินตนเอง โดยใช้“แบบประเมิน 
ตนเองสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค 
เรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙” ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากคู่มือการปฎิบัติ 
สำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โดยปรับ
ให้เหมาะสมกับผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 



๒ 
 

๔. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening) 
การหยุดชะงักของการเรียนการสอน อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการเรียนรู้ของ

นักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กกลุ่มเปราะบาง หากหยุดเรียนนาน แนวโน้มจะกลับคืนสถานศึกษาก็
ยิ่งลดลง เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มออกจากสถานศึกษาสูงกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวร่ํารวยเกือบห้า
เท่า การออกจากระบบการศึกษาเพ่ิมความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้ง
ปัญหา ความรุนแรงและการคุกคามอ่ืน ๆ นอกจากนี้ การปิดสถานศึกษายาวนานมาก ทําให้บริการสุขภาพที่สําคัญ
ต่าง ๆ ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ต้องหยุดชะงักด้วย เช่น การฉีดวัคซีน การประเมินภาวะโภชนาการ โครงการอาหาร
กลางวัน และ การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ทําให้นักเรียนเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์ กับเพ่ือนและไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ เด็กในพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่ห่างไกล เด็กที่ถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน ชนกลุ่มน้อย และ
เด็กในความดูแล ของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การเปิดเรียนจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและสอดคล้องกับ
มาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสม
ทุกประการสําหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา การปฏิบัติตนของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาส การติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ทุกคน จึงควรมีการประเมิน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของวิทยาลัย ซึ่งองค์การเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ
และองค์กรภาคี ได้เสนอ กรอบแนวทาง ๖ มิติ ได้แก่ การดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุม
ถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดในการสร้างความ
เชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความ
เข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดําเนินงาน 
เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ๖ ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ ๑. คัดกรองวัดไข้ ๒. สวมหน้ากาก 
๓. ล้างมือ ๔. เว้นระยะห่าง ๕. ทําความสะอาด ๖. ลดแออัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
๕. ควำมเชื่อมโยง ๖ มิติกับมำตรกำรกำรเตรียมควำมก่อนเปิดภำคเรียน 
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๑. ความปลอดภัยจาก
การลดการ แพร่เชื้อ
โรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้า
สถานศึกษา พร้อมสังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ 
หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส สําหรับ
นักเรียน บุคลากรของ สถานศึกษา และผู้มาติดต่อ  

๒. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามา ในสถานศึกษา 
ทุกคนต้องสวม หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา  

๓ . ให้มีจดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ํ าหรือเจล
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ในบริ เวณต่างๆ เช่น 
ทางเข้าอาคารห้องเรียน โรงอาหาร  

๔. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ 
เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรง
อาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย ห้องนอนเด็กเล็ก 
กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการ จัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ควรจัดให้มีการสลับวันเรียน แต่ละชั้น
เรียน การแบ่งจํานวน นักเรียน หรือการใช้พื้นที่ใช้สอย 
บริเวณสถานศึกษา ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้อาจ
พิจารณวิธี ปฏิบัติอ่ืนตามบริบทความเหมาะสม โดย
ยึดหลัก Social distancing 

๕ . เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทําความ
สะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ด ทําความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของ โต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ 
ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และ หลังเลิกเรียนทุกวัน 
รวมถึงจัด ให้มีถั งขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และ
รวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนําไปกําจัดทุกวัน 

 ๖ . ให้ พิจารณาควบคุมจํานวนนักเรียนที่มาร่วม
กิจกรรม ลดแออัด หรือ ลดเวลาทํากิจกรรมให้สั้นลง 
เท่าที่จําเป็น หรือเหลื่อมเวลา ทํากิจกรรม โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

๑ . ทํ าความสะอาดพ้ืนที่ ที่ นั ก เรียน ใช้
ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งาน ทุกครั้ง เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์
กีฬา 

 ๒. จัดให้มีพ้ืนที่ในการเข้าแถว ทํากิจกรรม 
หรือเล่นกลุ่มย่อย เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร  

๓. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของ
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ํา ช้อน ส้อม แปรงสี
ฟันยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า  

๔ . จัดให้มีห้องพยาบาลสําหรับ แยกผู้มี
อาการป่วยระบบทางเดิน หายใจออกจากผู้
มีอาการป่วย ระบบอ่ืน ๆ หรือพิจารณา
ส่งไป สถานพยาบาล 

๕. จัดให้มีการสื่อสารความรู้ 

การป้ องกัน โรคโควิด  ๑๙  แก่นั ก เรียน 
บุคลากร เพ่ือให้ สามารถล้างมือ สวมและ
ถอด หน้ากากอย่างถูกวิธี การเก็บรักษา 
หน้ากาก ช่วงพักเที่ยงและการ ทําความ
สะอาดสถานที่  และ อุปกรณ์ของใช้ที่ถูก
สุขลักษณะ ตลอดจนจัดให้มีนักเรียนแกน
นํา ด้านสุขภาพนักเรียนที่มีจิตอาสา เป็น
อาสาสมัครในการช่วยดูแล สุขภาพเพ่ือน
นักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องด้วย  

๖ . กรณี  มี รถรับ  - ส่ งนั ก เรียน  เน้ น ให้
ผู้ โดยสารทุกคน สวม หน้ากากผ้าหรือ
ห น้ า ก า ก อ น า มั ย  ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ยานพาหนะและ บริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน 
เช่น ราวจับ เบาะนั่ง ที่วางแขน ก่อนรับ  



 
๔ 
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  และหลังจากส่ง นักเรียนแล้วทุกครั้ง ลด
การพูดคุยหรือเล่นกันบนรถ ตลอดจนการ
จัดเว้นระยะห่าง ระหว่างที่นั่ง 

๒.การเรียนรู ้

 

๑. จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ 
สําหรับ ใช้ในการเรียนการสอน การเรียนรู้  นอก
ห้องเรียน หรือกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์ : VTR , Animation , Infographic และ
สื่อสิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์ แผ่นพับภาพพลิก คู่มือ แนว
ปฏิบัติ  

๒. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัย
และสอดคล้องกับ พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และ 

สติปัญญา  

๓ . สร้างความเข้มแข็ งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน ด้านทักษะชีวิต และความเข้มแข็ง ทางใจ 
เข้าในการเรียนการสอนปกติ เพ่ือช่วยให้นักเรียน
จัดการ ความเครียดและรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม 

 

๑. กรณีเด็กเล็ก ไม่แนะนําให้ใช้สื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  โดยขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนครู ผู้ปกครอง 

 ๒. ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับ สื่อ
ออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียน การสอน) 
นานเกินไป โดยทั่วไป กําหนดระยะเวลา - 
๑  ชั่ ว โม งต่ อ วั น  สํ าห รั บ เด็ ก เล็ ก  /
ประถมศึกษา - ๒ ชั่วโมงต่อวัน สําหรับ
เด็กโต /มัธยมศึกษา 

 ๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียน
ประเมินตนเองในการเตรียม ความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙ รวมถึงมี
การ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

๔. สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อรอบรู้ด้าน
สุขภาพในรูปแบบและผ่ าน  ช่องทาง
หลากหลายที่สามารถ เข้าถึงได้ อันจะช่วย
ส่งเสริมให้ เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
นํ าไปสู่ การปฏิ บั ติ ตนด้ านสุขภาพ ที่
เหมาะสม สะท้อนถึงการมี พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ลดโรคและปลอดภัย 

 
 
 
 



 
๕ 
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๓ . ก า ร
ค รอบ ค ลุ ม  ถึ ง 
เด็กด้อย โอกาส  

ก. เด็กพิเศษ  

ข. เด็ ก ในพื้ น ที่ 
เฉพาะห่ างไกล 
มาก 

 

๑. จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่  

เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ 

 สําหรับนักเรียนและบุคลากร  ในสถานศึกษา ควรมีสํารอง 

 โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เปื้อนง่าย เพราะถ้าชื้นแฉะจะไม่สามารถ
ป้องกันเชื้อได้ 

๒. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับบริบท 
การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙  

๓. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 

๔. มีมาตรการการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พัก 
และเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ  

๕. มีมาตรการการทําความสะอาด และจัดสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้อง กับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ 

๖.มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัมนาการ การ
เรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม อารมณ์ ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ ได้แก่ นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บกพร่องด้านพฤติกรรมอารมณ์  

๑ . ป ระส าน แ ล ะแ ส ว งห าก า ร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน 
โรคโควิด ๑๙ จากหน่วยงานของ 
จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศบค.จ. 
ท้องถิ่น เอกชน บริษัทห้างร้าน ภาค
ประชาชน เป็นต้น  
๒ . ประสานการดําเนิ น งานตาม
แนวทางพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีมีข้อจํากัด
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๓. ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง โรคโค
วิด ๑๙ และแนวทาง การดูแลตัวเอง 
โดยคํานึงถึง ข้อจํากัดทางภาษาและ
สังคม กลุ่มนักเรียนพิการเรียนร่วม 
เลือกใช้สื่อที่เป็นรูปภาพ หรือ เสียงที่
เข้าใจง่ายมากกว่าใช้ตัวอักษร เพียง
อย่างเดียว 
 
 

๔ . ส วั ส ดี ภ า พ 
และการคุ้มครอง 
 

๑. จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนป่วย 
กักตัวหรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว  
๒. จัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสาร เพ่ือลดการรังเกียจและการตี
ตราทางสังคม (Social stigma)  
๓. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครู และ
บุคลากร  
๔. ตรวจสอบประวัติเสียงของบุคลากรและนักเรียน ตรวจสอบ 
เรื่องการกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน ก่อนมาทําการเรียนการสอน
ตามปกติและทุกวันเปิดเรียน  

๑. สื่อสารทําความเข้าใจกับบุคคล
ทุกฝ่าย ให้ข้อมูลที่ ให้ความเชื่อมั่น 
ในมาตรการป้องกันและการดูแล 
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  โด ย เฉ พ าะ  ก า ร
ระมัดระวัง การสื่อสารและ คําพูดที่
มีผลต่อทัศนคติ เพ่ือลดการรังเกียจ 
การตีตราทางสังคม (Social stigma) 
ก ร ณี ที่ อ า จ พ บ  บุ ค ล า ก ร ใ น
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองติด
โรคโควิด ๑๙  
 



๖ 
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๔. สวัสดีภาพ และการ
คุ้มครอง (ต่อ) 
 

๕. กําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสําหรับบุคลากร
และ นักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย ด้วยโรคโควิด 
๑๙ โดยไม่ถือเป็น วันลาหรือวันหยุดเรียน 
 

๒. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงต้อง
ให้หยุดรักษาจนกว่าจะหาย เป็นปกติ โดย
นําหลักฐาน ใบรับรองแพทย์มายืนยัน เพื่อ
กลับ เข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาด
เรียนหรือขาดงาน 
 ๓ . กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์
ควบคุมโรคและดําเนินการช่วยเหลือ 
เช่นเดียวกับผู้ป่วย 
 

๕. นโยบาย ๑ . สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ 
โรคโควิด ๑๙ ทักษะการล้างมือ การสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากาก อนามัย สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 
รวมทั้งการทําความสะอาดอย่างถูกวิธี 
๒. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบบออนไลน์หรือกลุ่มย่อยตามความจําเป็น  
๓. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับนโยบาย
และแน วท าง ก ารป้ อ งกั น โรค โควิ ด  ๑ ๙  ของ
สถานศึกษา  
๔. แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ เกี่ยวกับโรคโควิด 
๑๙  ในสถานศึกษา ประกอบด้ วย ครูบุ คลากร
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และผู้เกี่ยวข้อง  
๕. กําหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู ครูอนามัย
หรือ บุคลากรของสถานศึกษาทําหน้าที่ คัดกรอง วัด
ไข้นักเรียน สังเกต สอบถามอาการเสี่ยง และประสาน 
งานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้บริการในห้อง
พยาบาลดูแล ทําความสะอาดในบริเวณสถานศึกษา 
และบริเวณจุดเสี่ยง 

 

๑ . จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กรณี
ขาดเรียน ลาป่วย ปิดสถาน ศึกษา เช่น 
จัดรูปแบบการเรียน ออนไลน์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อทางโทรศัพท์ 
Social media การติดตามเป็นรายวัน
หรือรายสัปดาห์  
๒ . พิ จ า ร ณ า ปิ ด ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม 
สถานการณ์และความเหมาะสม กรณี
นักเรียน ครู หรือบุคลากร ในสถานศึกษา
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
เข้ามา ในสถานศึกษา ให้ประสานองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทํา ความสะอาด
อาคารสถานที่ ทั้งภายในภายนอกอาคาร
และ สิ่ งของเครื่องใช้  รวมทั้ งรีบแจ้ ง 
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือทําการ
สอบสวนโรค  
 
 
 
 
 



๗ 
มิติ มาตรการควบคุมหลัก      มาตรการเสริม 

๕.นโยบาย(ต่อ)  ๖. สื่อสารทําความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โดย
เตรียมการก่อน เปิดภาคเรียนหรือวันแรกของ การเปิด
เรียนเกี่ยวกับแนวทาง การป้องกันโรคโควิด ๑๙ และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  
๗. สถานศึกษามีการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เปิ ด  เรี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ / Thai STOP COVID กรมอนามัย 
หรือ ตามแบบประเมินตนเองสําหรับ สถานศึกษาในการ
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเฝ้าระวัง ๘. มี
มาตรการการจัดการด้านความสะอาด รถ รับ - ส่ ง
นักเรียน และชี้แจงผู้ประกอบการ เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ๙. เสริมสร้างวัคซีนชุมชนในสถานศึกษา โดยมาตรการ 
“๔ สร้าง ๒ ใช้” - สร้างสถานศึกษาที่รู้สึก“ปลอดภัย” 
(safety)  
- สร้างสถานศึกษาท่ี.......“สงบ” (calm)  
- สร้างสถานศึกษาท่ีมี “ความหวัง” (Hope) 
- สร้างสถานศึกษาที่ “เข้าใจ เห็นใจและให้โอกาส” (De-
stigmatization)  
- ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและ ชุมชน (Efficacy) เช่น 
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งปันทรัพยากรในชุมชน  
- ใช้สายสัมพันธ์ในสถานศึกษา(Connectedness)  
๑๐.มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินการป้องกันตาม
มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
อย่างเคร่งครัด 

๓. สื่อสารให้มีความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการ
เสี่ยง การมี  
แนวโน้มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด ๑๙ ได้ง่าย 
ได้แก่  
เด็กที่มี อาการสมาธิสั้น (เป็นโรคที่มี  อาการ
แสดงด้าน พฤติกรรม : ซนเกินไป ใจลอย รอคอย
ไม่ได้ รอคอยได้น้อย) ทําให้เด็กกลุ่มนี้ เสี่ยงต่อ
การสัมผัสกับบุคคลอ่ืน ล้วง แคะ สัมผัสใบหน้า 
จมูก ปาก ตัวเอง รวมทั้งหลงลืมการใส่ หน้ากาก
ผ้า หรือ หน้ากากอนามัย 
 

๖. การบริหารการเงิน ๑. พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสําหรับ
กิจกรรม การป้องกันการระบาดของ โรคโควิด ๑๙ ตาม
ความจําเป็น และเหมาะสม  
๒ . จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โรคโควิด ๑๙ สําหรับ
นักเรียนและ บุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น 

๑. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุน 
และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรหรือ
ภาคเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน NGO 
เป็นต้น ๒. พิจารณาสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม ใน
การดูแลนักเรียนและการ จัดการสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

 



๘ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีการประเมินความพร้อมของตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ THAT STOP COVID  กรมอนามัยมีกลไกการตรวจรับรองการประเมินจาก
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวของในพ้ืนที่มีการคัดกรองสุขภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาค
เรียนตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา และแบบประเมินตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
 
มาตรการส าหรับการเปิดภาคเรียน 
 

 
 

 
จุดเน้นหนักถือปฏิบัติวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รองรับสถานการณ์โควิด ๑๙ 
 



๙ 
๖. การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ส ถ าน ศึ ก ษ าที่ ผ่ า น ก า ร พิ จ า รณ าอ นุ ญ าต ให้ เปิ ด ส อ น ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๓ 
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและพ้ืนที่ โดยค านึงมาตรการด้านสาธารณสุขในคู่มือการปฏิบัติ
ส า ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด  ๑ ๙ 
ของกรมอนามัยระทรวงสาธารณสุขกและจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างเปิดภาคเรียน ๖ ข้อ ได้แก่  

๑) คัดกรอง  
๒)หน้ากากสวม  
๓) ล้างมือ  
๔) เว้นระยะห่าง 
๕) ทำความสะอาด  
๖) ลดแออัด 

 
ทั้งนีส้ถานศึกษามีการลงทะเบียนเพี่อขอติดตั้งระบบแพลตฟอร์มไทยชนะ และมีการ ติดตั้งจุด QRCode 
- นักเรียน นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพ่ือสแกนQRCodeแต่นักเรียน นักศึกษา 

สามารถใช้วิธีลงทะเบียนในสมุดรายชื่อ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่สะดวก เหมาะสม ไม่สิ้นเปลือง 
- ครู บุคลากรอ่ืนใสถานศึกษาๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาในสถานศึกษา ควรจะต้องลงทะเบียนด้วย 

ระบบแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง  



๑๐ 
๗.รูปแบบการจัดการเรียนรู้   

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
รูปแบบที่ ๑ การสลับกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา แบบแบ่งนักเรียน นักศึกษา ในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
 กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข 
 
ตัวอย่ำง กลุ่ม ก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง กลุ่ม ข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
รูปแบบที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น  Google Classroom,Google Meet, 
 Zoom ฯลฯ ในรายวิชาทฤษฎี และแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

 
 
                  การสลับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแบบแบ่งนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  

 วันที่นักเรียน นักศึกษามาสถานศึกษาเข้าเรียนตามเวลา (ตารางเรียนที่สถานศึกษากำหนด) 
 

  วันที่นักเรียน นักศึกษาไม่มาสถานศึกษา เรียนด้วยระบบการสอนออนไลน์ เช่น Google Classroom,Google 
Meet, Zoom  โดยการศึ กษ าจากแบบ เรี ยน  ใบ ความรู้  ห รื อก ารท ำ ใบ กิ จกรรม  ใบ งาน  และ 
การบ้านที่ครูมอบหมาย 

 
๙.การสอนของครู 
 

 วันที่นักเรียน นักศึกษามาสถานศึกษาสอนนักเรียน นักศึกษาตามปกติ (ตารางเรียนที่สถานศึกษา ก าหนด) 
 วันที่นักเรียน นักศึกษาไม่มาสถานศึกษาสถานศึกษาและครูออกแบบการเรียนการสอน รวมถึง  
ประสานกบันักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือติดตามการเรียนด้วยระบบการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
๑๐.การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

๑๐.๑ จัดการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
๑๐.๒ ครูทุกคนจะทำการสอนนักเรียนนักศึกษาด้วยระบบการจัดการ Social Distancing ซึ่งยังสามารถ 

พบกับนักเรียนนักศกึษาได้ทุกคนFaceทั้งto Face และผ่านช่องทางอ่ืน  
  ๑ ๐ .๓  จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ทั้ ง รู ป แ บ บ ก า ร เรี ย น จ า ก  ต ำ ร า เรี ย น  เรี ย น ใน ห้ อ ง เรี ย น 

ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น์ /สื่ อ อ อ น ไ ล น์  ที วี ดิ จิ ทั ล  Platform DEEP แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง อ่ื น ๆ 
ที่สถานศึกษาจัดเตรียมในกรณีข้อจำกัด ด้านความ เหลื่อมล้ าที่นักศึกษาขาดแคลนเครื่องมือเข้าถึงการเรียนรู้ 
สถานศึกษาไดจ้ัดเตรียมพ้ืนที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ในสถานศึกษา ส าหรับนักนักศึกษากลุ่มนี้ได้เข้าถึงการเรียน
การสอนในรูปแบบ ที่สถานศึกษาก าหนดการเรียนในห้วงเวลาของสถานการณ์ควบคุมมีการเตรียมสื่อการเรียนรู้
จากหลายแหล่ง ที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากกว่าสถานการณ์ปกติท่ีผ่านมา 

๑๐.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดการสอนของครู 
 
 
๑๑.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ กรณีเกิดการระบาด  

(เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย ๑ ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา)  
1. การสื่อสารนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง  
2. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพ่ือทำความสะอาด เป็นระยะเวลา ๓ วัน  
3. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำรวจคัดกรองนักศึกษาเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณ 

ทางเข้าสถานศึกษา และดำเนินการขั้นตอนที่กำหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน(PUL)ให้เก็บตัวอย่าง NP swab 
ส่งตรวจหาเชื้อ 

4. ร่วมมือจัดการผู้ติดเชื้อได้แก่การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานควบคุม และมาตรการจังหวัด  
5. ร่วมมือจัดการสอบสวนโรคและการจัดการกลุ่มสัมผัสกรณีท่ีมีผู้สัมผัสที่ต้องควบคุมพ้ืนที่สถานศึกษากำหนด 

รูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะเพ่ือให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
6. เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน จนครบก าหนด 
7. ร่วมมือและอำนวยความสะดวกทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด 

 
 
๑๒.มาตรการด้านการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา ต่างประเทศ ต่างด้าว  

กรณีที่ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ ต่ างด้าวที่ พักอาศัยอยู่ ในประ (ชายขอบ) 
ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่งดการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้ พักอาศัย
อยู่ในประเทศไทยที่ต้องเดินทางไป กลับ เมื่อเรียนเสร็จ 
 
 
 
 



๑๓ 

๑๓. แนวทำงปฏิบัติส ำหรับ วิทยำลัยทคนิคพัทยำระหว่ำงเปิดภำคเรียน 

ผู้มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง อาทิ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 
ในช่วง ๑๔ วันมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการ
ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
๑๓.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑๔. แนวทางปฏิบัติ ส าหรับผู้บริหารวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
๑๔.๑ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษาจัดตั้ง

คณะทํางานดําเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบด้วย ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

๑๔.๒ ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 

(Emergency operation for infectious disease outbreaks) 

๑๔.๓ สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติและการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและ

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องก้บโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๑๔.๔ สื่อสารทําความเข้าใจเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) 

๑๔.๕ มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณทางเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่นักเรียน 

ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพ้ืนที่แยก และอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย         

เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้ าหน้าที่

สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย 

๑๔.๖ ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทอย่าง

ต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การจัดให้มีการเรียนทางไกล สื่อ

ออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social media โดยติดตามเป็นรายวันหรือสัปดาห์ 

๑๔.๗ กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษา ให้

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารสุขพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวง

สาธารณสุข 

๑๔.๘ มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว 

๑๔.๙ ควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด ๑๙ ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
  



๑๕ 
๑๕.แนวปฏิบัติส าหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน 

๑๕.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 

๑๕.๒ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น 

ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด  ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่

เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๑๕.๓ แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นําของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ เช่น 

ช้อน ส้อม แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

๑๕.๔ สื่อสารความรู้ คําแนะนําหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ย งจากการ

แพร่กระจายโรคโควิด ๑๙ ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

คําแนะนําการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทําความสะอาด หลี่กเลี่ยงการทํากิจกรรมร่วมกันจํานวนมาก

เพ่ือลดความแออัด 

๑๕.๕ ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน 

๑๕.๖ ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกํากับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ 

๑๕.๗ ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด

โรคโควิด ๑๙ รายงานต่อผู้บริหาร 

๑๕.๘ ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและ

ผู้มาติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ 

เช่น ไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได่กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์สติกเกอร์ หรือตราปั๊ม 

แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 

 กรณีพบนักเรียน หรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕๑ องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ร่วมกับอาการระบบทางเดินอย่างใดอย่างหนึ่ง  จัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบ
แพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเ พ่ือประเมินสถานการณ์และ
ดําเนินการสอบสวนโรค  และแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

  บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
  จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า   

สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
๑๕.๙ กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวสูง อาจมี

พฤติกรรมดูดนิ้ว หรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนําเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรม

อารมณ์ สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพ่ือให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

ต่อไป 

 



๑๖ 

๑๕.๑๐ วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกําหนด ด้วยการแก้ปัญหา

การเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค”์ หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” 

๑๕.๑๑ ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติที่มีการแพร่

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และนํากระบวนการ การจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับ

นักเรียนในแต่ละวัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ 

ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 

๑๕.๑๒ ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจํานวนมาก  

และกํากับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ เป็นบทบาทสําคัญ อาจจะสร้างความเครียด วิตกกังวัล 

ทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้นเมื่อครูมีความเครียด จาก

สาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัดเจน แนะนําให้สอบทานกับผู้บริหาร หรือเพ่ือน

ร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน 

2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ ร้องขอสิ่งจําเป็น

สําหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ เช่น สถานที่สื่อการสอน กระบวนการเรียนรู้ 

การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจําตัว สามารถเข้าสู่แนวทาการดูแลบุคลากร

ของสถานศึกษา 

3) จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพ่ือลดความวิตก

กังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 

๑๖. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน  
๑๖.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการป้องกัน

ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๑๖.๒ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการมีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้

กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับตาก

พ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๑๖.๓ มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เข่น ช้อน ส้อม แก้วน้ํา แปรงสีฟีน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และทําความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน 

๑๖.๔ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

๑๖.๕ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ  ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 

หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพ่ือน เมื่อกลับมาถึงบ้าน 

ต้องรีบอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๑๖.๖ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในการทํากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลัง

เลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 

๑๖.๗ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ 



๑๗ 

๑๖.๘ กรณีนักเรียนดื่มน้ําบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้

ปะปนกับคนอ่ืน 

๑๖.๙ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่และผัก ผลไม้ ๕ สี 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set)กินในโรงเรียน

แทน รวมถึงออกกําลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ -๑๑ ชั่วโมง 

๑๖.๑๐ กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ําเสมอ ปรึกษาครู 

เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทําแบบฝึกหัดที่บ้าน 

๑๖.๑๑ หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพ่ือน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความ

หวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด ๑๙ และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน 

๑๗. บทบาทหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาแกนน าด้านสุขภาพ 
นักเรียนจิตอาสา เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องด้วย เข่น สภา

นักเรียน เด็กไทยทําได้ อย.น้อย ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการป้องกันตนเองและลด

ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 

๒. ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในตอนเช้า บริเวณทางเข้าโดยมีครูดูแล

ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด เน้นการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร 

๓. ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ต้องสวมหน้ากาผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากพบนักเรียน

ไม่ได้สวม ให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสํารองให้ 

๔. เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีอาหารไข้ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่

รู้รส ให้รีบแจ้งครูทันท ี

๕. จัดกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้คําแนะนําการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด ๑๙ แก่

เพ่ือนนักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การทําหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย การคิดหน้ากากผ้า กรณี

เก็บไว้ใช้ต่อ การทําความสะอาดหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดทําป้ายแนะนําต่าง ๆ 

๖. ตรวจอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเพ่ือนนักเรียนและรุ่นน้อง ให้พร้อมใช้งาน เน้นไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จาน 

ช้อน ส้อม แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือของตนเอง 

๗. จัดเวรทําความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู กลอน

ประตู ราวบันได สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี คอมพิวเตอร์ 

๘. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคโควิด ๑๙ ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารใข้จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ําของตนเอง การเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยถือปฏิบัติเป็นสุขนิสัย

กิจวัตรประจําวันอย่างสม่ําเสมอ 

 
 
 
 



๑๘ 
 
๑๘. แนวทำงปฏิบัติ ส ำหรับผู้ปกครอง 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการป้องกันตนเอง

และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๒. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น 

ไม่รู้รส ให้รีบไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไมให้ไปเล่นกับคนอ่ืน ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนใน

ครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง อยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทําความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน 

ส้อม แก้วน้ํา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดห้า ผ้าเช็ดตัว 

๔. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกํากับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร และหลังใช้ส้วม 

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพ่ือน และเมื่อกลับ

มาถึงบ้าน ควรอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๕. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงต่อการคิดโรคโควิด ๑๙ สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน

จํานวนมาก หากจําเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีการ ๗ ขั้นตอนด้วยสบู่และน้ํา 

นาน ๒๐ วินาที (ให้นักเรียนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดอย์ ๒ ครั้ง พร้อมล้างมือ) หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 

๖. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ 

และผักผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีที่ไม่ได้

กินอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกําลังกาย อย่างน้อย ๖๐ นาทีทุกวันและนอนหลับอย่าง

เพียงพอ ๙ – ๑๑ ชั่วโมงต่อวัน 

๗. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียน

การสอนให้แก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทํากิจกรรม เป็นต้น 

๑๙. แนวทำงปฏิบัติ ส ำหรับแม่ครัว ผู้จ ำหน่ำยอำหำร และผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พ้ืนที่เสี่ยง คําแนะนําการป้องกันตนเอง

และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้

รส ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง

และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

๓. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจําหน่ายอาหาร หลังสัมผัสสิ่ง

สกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการใช้มือ

สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น 

 

 

 



๑๙ 

๔. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก

อนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

๕. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง และจัดให้แยก

กิน กรณีร้านจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงไปในถงบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร 

๖. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ  ๕ หมู่ และผักผลไม้ ๕ สี เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน

ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นําอาหารไปอุ่นจนร้อนจัดหรือเดือด แล้วนํามาเสิร์ฟใหม่  กรณีที่ไม่

สามารถจัดเหลื่อมเวลาสําหรับเด็กในมื้อกลางวัน ให้เตรียมอาหารกล่อง (Box set) แทน และรับประทานที่โต๊ะเรียน 

๗. จัดเตรียมกระดาษสําหรับสั่งรายการอาหาร หรือช่องทางสื่อสาร 

๒๐. แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจํานวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อ และ

ผู้ประกอบการร้านค้า กรณีที่นักเรียนต้องทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ทําให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทําให้เกิด ความเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้  

๒๐.๑. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 

๑) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ควรคํานึงถึง 
สภาพบริบทและขนาดพ้ืนที่ และจัดทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ ในการจัดเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลควรจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจํานวนนักเรียน หรือ การใช้พ้ืนที่ใช้สอย
บริเวณสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธีปฏิบัติอ่ืนตามบริบทความเหมาะสม โดยยึดหลัก Social 
distancing 

๒) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์ 
และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา 

๓) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
กําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ ระบายอากาศ และทําความสะอาด อย่าง
สม่ําเสมอ 

๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครู ใช้ประจําทุกห้องเรียนอย่าง
เพียงพอ 

๕) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่น ของ
ใช้ร่วมทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียน ต้องทําความสะอาด
โต๊ะ เก้าอ้ี ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง  

 

 

 

 



๒๐ 

๒๐.๒ ห้องสมุด 

๑) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจัดทํา
สัญลักษณ์ แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน 

๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศ
ถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
กําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู 
หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาด
มือสําหรับครู บรรณารักษ์ นักเรียน และผู้ใช้บริการบริเวณ
ทางเข้าด้านหน้า และ ภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 

๔) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ 
และ จุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือทุกวัน ๆ 
ละ ๒ ครั้ง อาทิ เช้าก่อนให้บริการ พักเท่ียง 

๕) การจํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาในการเข้า
ใช้บริการ ห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวม
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุด
ตลอดเวลา 

 ๒๐.๓  ห้องประชุม หอประชุม 

๑) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการ
ไข้ ไอ มีน้ําเจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งงดร่วมประชุมและแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันที 

๒) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร และจัดทําสัญลักษณ์ 
แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน 

๓) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา 

๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายในอาคาร 
หอประชุม บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

๕) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม 

๖) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท 
อุปกรณ์สือ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 

๗) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลัง ใช้ห้อง
ประชุมทุกครั้ง ควรใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบาย
อากาศ และทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  

 



๒๑ 

๒๐.๔  โรงยิม สนามกีฬา 

๑) จัดพื้นที่ทํากิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด อาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๒) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณทางเข้า 
และ บริเวณด้านในอาคารอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

๓) ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่นแต่ละชนิด ก่อนหรือหลังเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ 
ครั้ง ๔) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม ๕) จํากัดจํานวนคนจํานวน
เวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา 

๖) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง 
เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น  

๒๐.๔ สถานที่แปรงฟัน 

สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
บริบทพ้ืนที่หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควรจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการแปรงฟัน และให้มีอุปกรณ์ การแปรงฟัน
ส่วนบุคคล ดังนี้  

๒๐.๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแปรงฟัน 

 แปรงสีฟัน  
๑) นักเรียนทุกคนมีแปรงสีฟันเป็นของตนเอง ห้ามใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันร่วมกัน  
๒) ทําสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อบนแปรงสีฟันของแต่ละคน เพ่ือให้รู้ว่าเป็นแปรงสีฟันของใคร

ป้องกันการหยิบของผู้อ่ืนไปใช้ 
๓) ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันให้นักเรียน ทุก ๓ เดือน เมื่อแปรงสีฟันเสื่อมคุณภาพ โดยสังเกต 

ดังนี้ - บริเวณหัวแปรงสีฟันมีคราบสกปรกติดค้างล้างได้ยาก - ขนแปรงสีฟันบานแสดงว่าขนแปรงเสื่อมคุณภาพใช้
แปรงฟันได้ไม่สะอาดและอาจกระแทกเหงือกให้เป็นแผลได้ 

 ยาสีฟัน ให้นักเรียนทุกคนมียาสีฟันเป็นของตนเอง และเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ซึ่งมี 
ปริมาณฟลูออไรด์ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ppm. (มิลลิกรัม/ลิตร) เพ่ือป้องกันฟันผ 

 แก้วน้ํา จัดให้นักเรียนทุกคนมีแก้วน้ําส่วนตัวเป็นของตนเอง จํานวน ๒ ใบ 

 ผ้าเช็ดหน้าส่วนตัว สําหรับใช้เช็ดทําความสะอาดบริเวณใบหน้า ควรซักและเปลี่ยนใหม่ทุก
วัน  

๒๐.๔.๒ การเก็บอุปกรณ์แปรงสีฟัน 

๑) เก็บแปรงสีฟันในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น และปลอดจากแมลง 

 

 

 



๒๒ 

 

๒) จัดทําที่เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ํา โดยเก็บของนักเรียนแต่ละคนแยกจากกัน ไม่ปะปนกัน เว้นที่ให้มี
ระยะห่างเพียงพอที่จะไม่ให้แปรงสีฟันสัมผัสกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และ ควรวางหัวของ
แปรงสีฟันตั้งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่ค้างตามด้ามแปรงสีฟัน หยดลงใส่หัวแปรงสีฟัน  

๒๐.๔.๓ การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

ครูประจําชั้นดูแลและจัดให้มีกิจกรรมการแปรงฟันในห้องเรียน ให้นักเรียนทุกคนแปรงฟัน หลังอาหาร
กลางวันทุกวันอย่างสม่ําเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างในการแปรงฟัน โดย 

๑) ให้นักเรียนแปรงฟันในห้องเรียน โดยนั่งที่โต๊ะเรียน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของน้ําลาย 
ละอองน้ํา หรือ เชื้อโรคสู่ผู้อ่ืน กรณีห้องเรียนแออัด ให้เหลื่อมเวลาในการแปรงฟัน 

๒) ก่อนการแปรงฟันทุกครั้ง ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ําเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือ เจล
แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น ๗๐% หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๓) ครูประจําชั้นเทน้ําให้นักเรียนใส่แก้วน้ําใบที่ ๑ ประมาณ ๑/๓ แก้ว (ประมาณ ๑๕ ml.) 
๔) นักเรียนนั่งที่โต๊ะเรียน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ครอบคลุมทุกซี่ทุกด้าน นานอย่างน้อย 

๒ นาที เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้ว ให้บ้วนยาสีฟันและน้ําสะอาดลงในแก้วน้ําใบที่ ๒ เช็ดปากให้เรียบร้อย 
๕) นักเรียนทุกคนนําน้ําที่ใช้แล้ว จากแก้วใบที่ ๒ เทรวมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และให้ครูประจําชั้น 

นําไปเททิ้งในที่ระบายน้ําของสถานศึกษา ห้ามเทลงพ้ืนดิน 
๖) นักเรียนนําแปรงสีฟันและแก้วน้ําไปล้างทําความสะอาด และนํากลับมาเก็บให้เรียบร้อย 

หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 
๗) มีการตรวจความสะอาดฟันหลังการแปรงฟัน ด้วยตนเองทุกวัน โดยอาจมีกระจกของตัวเอง ใน

การ ตรวจดูความสะอาด เสริมด้วยกิจกรรม การย้อมสีฟัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๒๐.๕ สระว่ายน้ า 

หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ํา กรณีรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ให้
สามารถใช้สระว่ายน้ําได้ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ให้มีการคัดกรองเบื้องต้นหรือเฝ้าระวังมิให้ผู้มีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจ
ลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ก่อนลงสระว่ายน้ําทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค 

๒) กํากับดูแลและปฏิบัติตามคําแนะนําของระบบฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
ในการฆ่าเชื้อ ตลอดเวลาการให้บริการ (คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ใน ระดับ ๑ - ๓ ส่วน ใน
ล้านส่วน (ppm)) 

๓) ตรวจสอบคุณภาพน้ําในสระทุกวัน และดูแลความสะอาดของสระน้ําไม่ให้มีขยะมูลฝอย 

๔) กําหนดมาตรการก่อนลงสระว่ายน้ํา เช่น นักเรียนต้องชําระร่างกายก่อนลงสระ ต้องสวมหน้ากาก
ผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนลงและขึ้นจากสระว่ายน้ํา สวมแว่นตา - หมวกว่ายน้ํา ระหว่างการว่ายน้ํา ห้ามบ้วน
น้ําลาย ห้ามปัสสาวะ ห้ามสั่งน้ํามูกลงในน้ํา ห้ามพูดคุยกับเพ่ือน ผู้สอนว่ายน้ํา (โค้ช) หรือผู้ดูแลสระน้ํา ต้องสวม
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสระว่ายน้ํา 

 



๒๓ 

 

๕) ทําความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน แบ่งรอบการสอน จํากัดจํานวนคน และให้มีการเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๖) ควรเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสําหรับการว่ายน้ํา เชน่ แว่นตา - หมวกว่ายน้ํา ชุดว่ายน้ํา 
ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  

๒๐.๖. สนามเด็กเล่น 

๑) ให้มีการทําความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ทําความ
สะอาด ด้วยน้ํายาทําความสะอาดตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์ 

๒) จัดเครื่องเล่น อุปกรณ์การเล่น และนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - 
๒ เมตร และกํากับดูแลให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเล่น 

๓) จํากัดจํานวนคนจํากัดเวลาการเล่นในสนามเด็กเล่น โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของครูใน
ช่วงเวลา พักเที่ยงและหลังเลิกเรียน 

๔) ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง 
๒๐.๗ ห้องส้วม 

๑) จัดเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฟอกขาว 
อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ํา ไม้ถู พ้ืน คืบด้ามยาวสําหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทําความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด 

๒) การทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป 
พ้ืนห้องส้วม ให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ “น้ํายาฟอกขาว”) 
โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือให้ได้ความเข้มข้น ๐.๑% หรือ ๑๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน หรือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสม
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนํามาผสมกับน้ํา เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น ๐.๕% หรือ ๕๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน ราด
น้ํายาฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๐ นาที เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชําระ ราวจับ 
ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อ่างล้างมือ ขันน้ํา ก๊อกน้ํา ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ํายา
ฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕% 

๓) หลังทําความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายา
ฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปฝั่งแดดให้แห้ง  

๒๐.๘  ห้องพักครู 

๑) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ควรคํานึง 
ถึงสภาพห้องและขนาดพ้ืนที่  และจัดทําสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social 
distancing อย่างเคร่งครัด 

 

 



๒๔ 

 

๒) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

๓) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
กําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตู หน้าต่างให้ระบายอากาศ และทําความสะอาด อย่าง
สม่ําเสมอ 

๔) ให้มีการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

๕) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับครูและผู้มาติดต่อบริเวณทางเข้าด้านหน้า
ประตู และภายในห้องอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

๒๐.๙ ห้องพยาบาล 

๑) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 

๒) จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วย 
จากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

๓) ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน 

๔) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้อง
พยาบาล อย่างเพียงพอ  

๒๐.๑๐ โรงอาหาร 

- การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกันของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ ตู้
กดน้ําดื่ม ระบบกรองน้ําและผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค จึงควรมีการดูแลเพ่ือลดและ ป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้  

๑) หน่วยงานที่จัดบริการโรงอาหาร กําหนดมาตรการการปฏิบัติให้สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สําหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อน 
ทางเข้าโรงอาหาร 

(๒) ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

(๓) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น ที่นั่งกิน
อาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ําดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร 

(๔) จัดเหลื่อมช่วงเวลาซื้อและกินอาหาร เพ่ือลดความแออัดพ้ืนที่ภายในโรงอาหาร 

(๕) ทําความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พ้ืนที่ตั้งตู้กดน้ําดื่ม และพ้ืนที่บริเวณ ที่นั่งกิน
อาหารให้สะอาด ด้วยน้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วย โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายา
ฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖% อัตราส่วน ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ๑ 
ลิตร) 



๒๕ 

 

(๖) ทําความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด สําหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ํายาทําความสะอาด หรือจัด
ให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% โดยหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน 
หลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง 

(๗) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ํายาล้างจาน และให้มี การฆ่าเชื้อ
ด้วยการแช่ในน้ําร้อน ๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓๐ วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว) ที่มี
ความเข้มข้น ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖% อัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้ํา ๑ ลิตร) ๑ นาที แล้ว
ล้างน้ําให้สะอาด และอบหรือพ่ึงให้แห้ง ก่อนนําไปใช้ใส่อาหาร 

(๘) ทําความสะอาดตู้กดน้ําดื่ม ภายในตู้ถังน้ําเย็น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เช็ดภายนอกตู้ และ
ก๊อกน้ําดื่มให้สะอาดทุกวัน และฆ่าเชื้อด้วยการแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น ๑๐๐ ส่วน
ในล้านส่วน เป็นเวลา ๓๐ นาที ทุกครั้งก่อนบรรจุน้ําใหม่ กรณีที่มี เครื่องกรองน้ํา ควรทําความสะอาดด้วยการล้าง
ย้อน (Backwash) ทุกสัปดาห์ และเปลี่ยนไส้กรอง ตามระยะเวลากําหนดของผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คความชํารุด
เสียหายของระบบไฟฟ้าที่ใช้ สายดิน ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ําที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพ่ือ
ป้องกันไฟฟ้าดูด ขณะใช้งาน 

(๙) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสําเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง การ
ปกปิดอาหารปรุงสําเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ สําหรับการกิน
อาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา เป็นต้น 

(๑๐) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอน การล้างมือที่
ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น 

(๑๑) กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก จัดส่งอาหารให้กับสถานศึกษา ควรให้ครู หรือ
ผู้รับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยกําหนดข้อตกลง การจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อม
กิน ภายใน ๒ ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ และมีการปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกัน การปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหาร 

(๑๒) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียน มา
รับประทานเอง เพ่ือป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ 

๒) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรค 
ดังนี้ 

(๑) กรณีมีอาการป่วยไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุด
ปฏิบัติงานและแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันที  

(๒) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน และ 
อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร ในขณะปฏิบัติงาน 

(๓) รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา ก่อนปฏิบัติงาน และ ขณะ
เตรียมอาหารประกอบอาหาร และจําหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัสสิ่งสกปรก 
อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น 



 

๒๖ 

(๔) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

(๕) มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการ ปรุง
ประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภท เนื้อสัตว์สด ผัก และ ผลไม้ 
และไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง 

(๖) จัดเมนูอาหารที่จําหน่าย โดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ปรุงให้สุก
ด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจําหน่ายอาหารบูดเสียง่าย เช่น อาหารประเภทกะทิ และ
อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ซูชิ เป็นต้น 

(๗) อาหารปรุงสําเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิดอาหารจัดเก็บสูงจากพ้ืน ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสําเร็จ รอการจําหน่าย ให้นํามาอุ่น ทุก ๒ ชั่วโมง 

(๘) การใช้ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องสะอาดมีคุณภาพเหมาะสม กับการบรรจุ
อาหารปรุงสําเร็จ และไม่ควรใช้โฟมบรรจุอาหาร 

(๙) ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

(๑๐) ควรพิจารณาให้มีระบบชําระเงินออนไลน์สําหรับผู้บริโภค  

๓) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้ 

(๑) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือทุกครั้ง ก่อนเข้าไปใน
โรงอาหาร ก่อนกินอาหาร ภายหลังซื้ออาหารหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจาก สัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังออก
จากห้องส้วม 

(๒) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือ เข้าไปใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร 

(๓) เลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ที่ปรุง
ไม่สุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาดและ ความเหมาะสมของภาชนะ
บรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น 

(๔) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในการซื้ออาหาร ขณะรออาหาร 
นั่งกินอาหาร ขณะรอกดน้ําดื่ม 

(๕) พิจารณาเลือกใช้ระบบการชําระเงินแบบออนไลน์ 

๒๐.๑๑ รถรับ - ส่งนักเรียน 

๑) ทําความสะอาดรถรับ - ส่งนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่
วางแขน ด้วยน้ําผสมผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกผ้าขาว) 
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑ์ (เช่น ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น ๖% ปริมาณ ๒๐ 
มิลลิลิตร ต่อน้ํา ๑ ลิตร) 

 



๒๗ 

 

๒) นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา        
ที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยกัน เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกําหนดจุดรับ - ส่งนักเรียนสําหรับผู้ปกครอง 

๓) การจัดที่นั่งบนรถรับ - ส่งนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ 
เมตร ทั้งนี้ควรคํานึงถึงขนาดพ้ืนที่ของรถ จํานวนที่นั่งพิจารณาตามคุณลักษณะของรถและความเหมาะสม จัดทํา
สัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน โดยยึดหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด 

๔) ก่อนและหลังให้บริการรับ - ส่งนักเรียนแต่ละรอบ ทําความสะอาดภายในและภายนอกรถทุกครั้ง 
ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

๕) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สําหรับใช้ทําความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถรับ - ส่งนักเรียน  

๒๐.๑๒ หอพักนักเรียน 

๑) มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าหอพัก และสังเกตอาการเสี่ยง 
หากพบผู้มีอาการเสี่ยง ต้องรีบแจ้งครูหรือผู้ดูแลหอพัก และแจ้งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการต่อไป 

๒) จัดให้มีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือไว้
บริการ ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออกอาคาร หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง เป็นต้น 

๓) ให้มีการทําความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นประจํา อย่างน้อย วันละ 
๒ ครั้ง และอาจเพ่ิมความถี่มากขึ้น หากมีผู้ใช้งานจํานวนมาก ด้วยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ ด้วย
แอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว) ๐.๑% ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

- บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับ
ประตู ปุ่มกดลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ที่นั่ง สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ ตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องดื่มหยอดเหรียญ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดรายการ ฝาช่อง
รับสินค้า 

- ห้องส้วมส่วนกลาง เน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ํา อ่างล้างมือ 
ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพ้ืนห้องส้วม 

๔) ควรกําหนดมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และลดความแออัด ใน
บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การจัดระยะห่างของเตียงนอน ชั้นวางของใช้ส่วนตัว จํากัดจํานวนคนในการใช้ลิฟท์ จัดทํา
สัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจนที่มีการรอ เป็นต้น 

๕) จัดให้มีการระบายอากาศที่ เหมาะสม ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่างกรณีใช้
เครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดี กําหนดเวลาเปิด - ปิด 
เครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และต้องทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

๖) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้พักในหอพัก เช่น 

 

 



๒๘ 

 

- ให้ผู้ที่พักในหอพัก ประเมินตนเองก่อน หากพบว่า มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ 
หรือมีอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รายงานหัวหน้า เพ่ือเข้าสู่
ระบบการดูแลของโรงพยาบาลต่อไป 

- มีการดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ๑ - ๒ เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดตัว 
ช้อน ส้อม จาน ชาม แก้วน้ํา เป็นต้น ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ําเสมอ เช่น ทุกครั้งก่อน
และหลังรับประทานอาหาร หลังการทําความสะอาดห้องพัก หลังการใช้ส้วม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา 
ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น ดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 

- ดูแลภายในห้องพักให้สะอาด และทําความสะอาดบริเวณที่ต้องสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิด
หรือ กลอนประตูโต๊ะ เก้าอ้ี ควรเปิดประตู หน้าต่างห้องพัก เป็นประจําทุกวัน เพ่ือระบายอากาศ หากมี การใช้
เครื่องปรับอากาศ ให้มีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้ง คัดแยกขยะรวบรวม ใส่ถุงขยะมัดปากถุงให้ แน่น 
และนําไปทิ้งตามเงื่อนไขที่หอพักกําหนด ก่อนนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง 

๗) ภาชนะบรรจุน้ําดื่ม เช่น ถังน้ํา เหยือกน้ํา คูลเลอร์ ต้องสะอาด มีฝาปิด ควรมีทางเทรินหรือก๊อก
น้ํา ไม่ควรใช้การจ้วงตักโดยตรง และต้องล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างภาชนะภายในและภายนอกทุกวัน 

๘) มีมาตรการกํากับดูแลพนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน พนักงานทําความสะอาด หากพบว่า 
มีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและแนะนําให้พบแพทย์ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร ล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่าง
น้อย ๑ - ๒ เมตร หากรับผิดชอบด้านการทําความสะอาด ให้สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบ
ด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ให้ล้างมือให้สะอาด 
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

๙) หากมีบริการอื่น ๆ ภายในหอพัก เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร ร้าน
เสริมสวย หรือและกิจการอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในด้านนั้น ๆ 

๑๐) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้โรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับอาการของโรค คําแนะนํา 
การปฏิบัติตน เพ่ือลดการเสี่ยงต่อโรค เช่น เสียงตามสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ไลน์กลุ่มหอพัก 

๑๑) กํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตนให้เป็นสุขนิสัย กิจวัตร โดยจัดให้มีจิตอาสาควบคุมดูแลทุก
วัน 

๑๒) หากพบผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า หอพักอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้รับผิดชอบร่วมมือกับ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การสอบสวนโรค การทําความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

๑๓) มาตรการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของหอพักและให้มีลักษณะเพ่ือป้องกันการ
แพร่เชื้อ และสามารถติดตามสอบสวนโรคได้ เช่น กิจกรรมการรวมตัวสังสรรค์ การกําหนดให้บุคคลภายนอกเข้าพัก 
หรือ ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ มีการลงทะเบียน เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบกรณีพบผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับหอพัก 

 



๒๙ 

๒๐.๑๓ ห้องนอนเด็กเล็ก 

๑) ทําความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้ากันเปื้อนทุกวัน รวมถึง ทํา
ความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ ของเล่น ตู้เก็บของส่วนบุคคล และจุดสัมผัสเสียง เป็นประจําทุกวัน 

๒) จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล เช่น เรียนบนเสื่อ ใช้สัญลักษณ์แทนขอบเขต 
รวมถึงการจัดที่นอนสําหรับเด็ก ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 

๓) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ํา 

๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับครูและนักเรียน บริเวณทางเข้าและ ภายใน
ห้องอย่างเพียงพอ 

๕) มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
กําหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ให้ระบายอากาศ และต้องทําความสะอาด 
อย่างสม่ําเสมอ 

๖) จัดอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ ๑ ชุด 

๗) อัตราส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ - ๘ ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน  

๒๐.๑๔ การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

๑) การจัดพ้ืนที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร กรณีมีพ้ืนที่
จํากัด ไม่เพียงพอ อาจพิจารณาสลับชั้นเรียนมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง หรือจัดให้มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพ้ืนที่
กว้างขวาง เช่น หน้าห้องเรียน ลานเอนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เป็นต้น 

๒) ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ 

๓) ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอ่ืน ๆ 
เช่น เสียงตามสาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น 

๔) ทําความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกท่ีใช้ชักธง
ชาติ ไมโครโฟน เป็นต้น 

 

 
 



 
       
 
      ภำคผนวก 





























  ห้องพยำบำลหรือพ้ืนที่ส ำหรับแยกผู้มีอำกำรเสี่ยงทำงระบบทำงเดินหำยใจ
 



 
 
 

แนวปฏิบัติกำรสื่อสำรเพื่อลดกำรรังเกียจและตรีตรำทำงสังคม (Social stigma) 



แนวปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเครียดของครูและสถำนศึกษำ 



 
มำตรกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรใช้สื่อออนไลน์ในสถำนศึกษำ 




