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แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

----------------------------- 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On - site) สำหรับวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 , 3 และ 5 มาเรียนวันคี ่ตามปฏิทินตามตารางสอน                
โดยแบ่งนักเรียน 1 ห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในการนั่งเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า                    
1 เมตร และมีครูควบคุมดูแล  
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 6 มาเรียนวันคู่ตามปฏิทิน ตามตารางสอน                      
โดยแบ่งนักเรียน 1 ห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในการนั่งเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า                  
1 เมตร และมีครูควบคุมดูแล  
 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่บ้าน (Online หรือ On - air) 
  นักเรียนเรียนตามตารางสอนอยู่ที่บ้านในวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนทาง Online หรือ On - air 
โดยปฏิบัติตามคู่มือการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน  
 

2. บทบาทของครูผู้สอน นักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 
 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On - site) สำหรับวันที่นักเรียนมาโรงเรียน 
  บทบาทของครู 

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี ้ว ัด/ผลการเรียนรู ้ และ

สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

3. สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ใบความรู้ ใบงาน และสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ Power point 
เป็นต้น  

4. กำหนดค่าเป้าหมายรายวิชา เพื ่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5. จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด โดยบูรณาการและยืดหยุ่น    
ตามสถานการณ ์
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6. วัดและประเมินผลโดยวิธีการยืดหยุ่น แต่นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าหมายรายวิชาตามท่ีครูกำหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 

   บทบาทของนักเรียน 
1. นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้านตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนด้วยความตั้งใจ และจัดทำชิ้นงาน ภาระงาน

แต่ละรายวิชาตามท่ีครูผู้สอนกำหนด และจัดส่งตามกำหนด  
บทบาทของครูที่ปรึกษา 
1. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกเช้า ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียน เพ่ือติดตาม

การมาโรงเรียนของนักเรียนและประสานผู้ปกครองกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน  
2. ประสานผู ้ปกครองเกี ่ยวกับพฤติกรรมการเรียน และข้อมูลอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น    

ความพร้อมในการเรียนที่บ้าน ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
บทบาทของผู้ปกครอง 
1. ตรวจสอบตารางการมาโรงเรียน ตารางเรียนของนักเรียน เพื่อควบคุมดูแลและติดตาม

การมาเรียนของนักเรียนให้ตรงกับตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด 
2. ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ความครบถ้วน       

ของหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนก่อนออกจากบ้าน  
3. ผู้ปกครองติดตามการมาเรียนของนักเรียนกับคุณครูที่ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ  
4. ผู้ปกครองดูแล ติดตามการเรียนของนักเรียนเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้าน ได้แก่ การบ้าน 

ภาระงาน ชิ้นงาน ที่ครูผู้สอนมอบหมาย  
 

2) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลที่บ้าน นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตารางเรียนของโรงเรียน                                           
ในรูปแบบOnline  
  บทบาทของครู 

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2. ออกแบบการจัดการเร ียนการสอนทางไกล โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google 

classroom, Google meet, Zoom ฯลฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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3. สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน 

ใบความรู้ ใบงาน และสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ Power point 
เป็นต้น  

4. กำหนดค่าเป้าหมายรายวิชา เพื ่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5. มอบหมายให้นักเร ียนศึกษาหรือเร ียนรู ้ด ้วยตนเองตามคู ่ม ือการเร ียนออนไลน์            
ของโรงเรียน 

6. ครูประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนด้วยระบบการเรียนทางไกล
ผ่านช่องทางต่างๆ และรายงานผลการเรียนทางไกลทุกสัปดาห์  

7. วัดและประเมินผลโดยวิธีการยืดหยุ่น แต่นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าหมายรายวิชาตามท่ีครูกำหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   บทบาทของนักเรียน 
1. นักเรียนศึกษาคู่มือการเรียนออนไลน์ 
2. นักเรียนเรียนทางไกลที่บ้านตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด  
3. นักเรียนเข้าศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามคู่มือการเรียนออนไลน์ และทำใบกิจกรรม 

ใบงาน หรือการบ้านตามท่ีครูผู้สอนมอบหมาย  
บทบาทของครูที่ปรึกษา 
1. ประสานผู ้ปกครองเกี ่ยวกับพฤติกรรมการเรียน และข้อมูลอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น    

ความพร้อมในการเรียนที่บ้าน ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
บทบาทของผู้ปกครอง 
1. ตรวจสอบ ตารางเรียนของนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและติดตามการเรียนทางไกลของ

นักเรียนให้ตรงกับตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด 
2. ผู้ปกครองประสานข้อมูลการเรียนทางไกลนักเรียนกับคุณครูที่ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ  
3. ร ับฟ ังข ่าวสารของทางโรงเร ียนและข ้อม ูลต ่างๆ ผ ่านเว ็บไซต ์ของโรงเร ียน 

www.satriwit3.ac.th หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มไลน์ เป็นต้น 
 

3. การนับเวลาเรียน  
 1) กรณีวันที่นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน : นับเวลาเรียนตามที่นักเรียนเข้าเรียนจริง 
 2) กรณีวันที่นักเรียนเรียนทางไกลอยู่ที ่บ้าน : นับเวลาเรียน โดยตรวจสอบจากจากการแสดงตน                 
ในการเข้าเรียนกับครูผู้สอนในรายวิชาตามตารางเรียน การส่งชิ้นงาน ภาระงาน การบ้าน หรือสรุปเนื้อหาสาระ
ในคาบเรียนนั้น ๆ ตามตารางเรียน โดยสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน    
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4. การวัดผลประเมินผล  
 1) ครูกำหนดเป้าหมายของรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายรายวิชานั้น 
 2) วิธีการวัดผลและประเมินผลให้ยืดหยุ่นทั้งด้านการวัดความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ แต่ผลการจัดการเรียนรู ้นักเรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าหมาย                     
ที่กำหนด 
 3) คะแนนระหว่างเรียน : คะแนนสอบปลายภาคเรียน เป็น 80 : 20 งดการสอบกลางภาคเรียน   
 

5. การสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1) กรณีนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนทางไกล   
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนทั้งท่ีเรียนที่โรงเรียนและเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน  
 2) กรณีนักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ขาดโอกาสทางการศึกษา  
  โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนทางไกลให้นักเรียน จัดคลินิกวิชาการสำหรับ
สอนซ่อมเสริมนักเร ียน โดยนักเรียนสามารถพบครูที ่ปร ึกษาหรือครูประจำวิชาตามที ่น ัดหมายหรือ          
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด   
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ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  

คัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ก่อนเข้าโรงเรียน  

- วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ 

- ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน  

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน  

- กรณีบุคลากรภายนอกกรอกข้อมูลประวัติเสี่ยง 

ไม่มีไข้ ( ) 
หรือไม่มีอาการทางเดินหายใจ  

มีไข้ ( ) 
หรือมีอาการทางเดินหายใจ  

ติดสญัลักษณ ์

- เข้าเรียนตามปกต ิ

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

- แยกนักเรียนไว้ท่ีห้องที่จัดเตรยีมไว้ 

- บันทึกรายชื่อและอาการป่วย  

- ประเมินความเสีย่ง 

- แจ้งผู้ปกครอง 

กลุ่มเสี่ยง  

มีประวัติเสี่ยงสูง   มีประวัติเสี่ยงต่ำ   

- แยกนักเรียนไว้ท่ีห้องที่จัดเตรยีมไว้ 

- บันทึกรายชื่อและอาการป่วย  

- แจ้งผู้ปกครองมารับพาไปพบแพทย์ 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประเมนิ 

  สถานการณ์การสอบสวนโรค  

- แยกนักเรียนไว้ท่ีห้องที่จัดเตรยีมไว้ 

- บันทึกรายชื่อและอาการป่วย  

- แจ้งผู้ปกครองมารับพาไปพบแพทย์ 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประเมนิ 

  สถานการณ์การสอบสวนโรค  

เก็บตัวอย่าง 
- กักตัวอยู่บ้าน 

- ติดตามอาการให้ครบ 14 วัน 

5 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้มีมาตรการในการดำเนินการในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการหลัก 6 มาตรการ ได้แก่   

1. คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา พร้อมสังเกตอาการไข้ ไอ 
น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส สำหรับนักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียนและผู้มาติดต่อทุกคน  

2. นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน   

3. จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจบอย่างเพียงพอในบริเวณ
ต่างๆ เช่น ทางเข้าอาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร  

4. จัดให้เว้นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ได้แก่ ระหว่างโต๊ะ
เรียน ที่นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย    

5. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณตา่งๆ 
โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้า
เรียน และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและ
รวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน  

6. ควบคุมจำนวนนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ลดแออัดหรือลดเวลาทำกิจกรรมต่างๆ 
ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น   

มาตรการเสริม 5 มาตรการ ได้แก่  
1. ทำความสะอาดพื้นที่ที ่นักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น   

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 
2. จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถว ทำกิจกรรม หรือเล่นกลุ่มย่อย โดยเว้นระยะห่าง

ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร  
3. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม  

มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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4. จัดให ้ม ีการส ื ่อสารความร ู ้การป้องการโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรน่า 2019       

(COVID – 19) แก่น ักเร ียน บ ุคลากร เพ ื ่อให ้สามารถล ้างม ือ สวมและ          
ถอดหน้ากากอย่างถูกวิธี การเก็บรักษาหน้ากาก  

5. กรณีรถรับ – ส่งนักเรียน เน้นให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย ทำความสะอาดยานพาหนะและบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับ 
เบาะนั่ง ที่วางแขน ก่อนรับและหลังส่งนักเรียนแล้วทุกครั้ง ลดการพูดคุยหรือ
เล่นกันบนรถ ตลอดจนการจัดเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 
 

  แนวปฏิบัติสำหรับครทูี่ปรึกษา  
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสียง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่น 
ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือกลับจากพื้นที่สี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ  
ของเจ้าหน้าที่สารธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเองพร้อมใช้ เช่น 
ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า หรือหน้ากาก อนามัย เป็นต้น 

4. สื ่อสารความรู ้คำแนะนำหรือจัดหาสื ่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี ่ยงจาก             
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือ                  
ที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม 
การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ร่วมกันจำนวนมากเพ่ือลดความแออัด 

5. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง  ทุกครั้งหลังใช้งาน 
6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง ระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย 1- 2 เมตร หรือเหลื ่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้น ักเร ียน            
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ  

7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และรายงานต่อผู้บริหาร 

8. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้มาติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส  โดยติด
สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ หรือตราปั้ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 
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 กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการ

ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไป
พบแพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมิน
สถานการณ์และดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งผู ้บริหารเพื ่อพิจารณาการปิดสถานศึกษา          
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 จัดผุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น แอลกอฮอร์เจล วางไว้บริเวณทางเข้าสบู่     

ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที ่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั ้น เด็กที ่มีความวิตกกังวลสูง          

อาจมีพฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล 
ด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 

10. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครุกำหนด ด้วยการแก้ปัญหา
การเรียนรู ้ใหม่ให้ถูกต้อง นั ่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์” 

11. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤตที่มีการแพร่
ระบาดของโรค โควิด 19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและ
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)  
ให้กับนักเรียน ได้แก่ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 

12. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ
กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เป็นบทบาทสำคัญ อาจจะสร้างความเครียด
วิตกกังวล ทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครู
มีความเครียด จากสาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัดเจน แนะนำให้สอบทานกับผู้บริหาร หรือ   
             เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน 

     2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ ร้องขอ  
                  สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
                  2019 (COVID - 19) เช่น สถานที่ สื ่อการสอนกระบวนการเรียนรู ้ การส่งงานหรือตรวจ  
                  การบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัวสามารถเข้าสู่แนวทางดูแลบุคลากร  
                  ของสถานศึกษา 
               3) จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อลดความ  
                  วิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียด 
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13. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พ้ืนที่เสียง คำแนะนำการป้องกันตนเองและ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
14. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่น 

ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19)หรือกลับจากพื้นที ่สี ่ยงและอยู ่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ      
ของเจ้าหน้าที่สารธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

15. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ เช่น 
ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า หรือหน้ากาก อนามัย เป็นต้น 

16. สื ่อสารความรู ้คำแนะนำหรือจัดหาสื ่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี ่ยงจากกา ร
แพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือ                  
ที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม 
การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ร่วมกันจำนวนมากเพ่ือลดความแออัด 

17. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง  ทุกครั้งหลังใช้งาน 
18. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่างระหว่าง

บุคคลอย่างน้อย 1- 2 เมตร หรือเหลื ่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้น ักเร ียน            
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ  

19. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และรายงานต่อผู้บริหาร 

20. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้า ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้มาติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส  โดยติด
สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ หรือตราปั้ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 

 กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการ
ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพ้ืนที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไป
พบแพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมิน
สถานการณ์และดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษาตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 จัดผุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น แอลกอฮอร์เจล วางไว้บริเวณทางเข้าสบู่ล้าง

มือบริเวณอ่างล้างมือ 
21. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมี

พฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล    
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ด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป 

22. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครุกำหนด ด้วยการแก้ปัญหา
การเรียนรู ้ใหม่ให้ถูกต้อง นั ่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์” 

23. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤตที่มีการแพร่
ระบาดของโรค โควิด 19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและ
เหมาะสมกับนักเร ียนแต่ละวัย ร ่วมกับการฝึกทักษะชีว ิตที ่ เสร ิมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(Resilience)ให้กับนักเรียน ได้แก่ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น 

24. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และ
กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เป็นบทบาทสำคัญ อาจจะสร้างความเครียด
วิตกกังวล ทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครู
มีความเครียด จากสาเหตุต่างๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัดเจน แนะนำให้สอบทานกับผู้บริหาร หรือ   
             เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน 

     2) ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ ร้องขอ 
                  สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
                  2019 (COVID - 19) เช่น สถานที่ สื ่อการสอนกระบวนการเรียนรู ้ การส่งงานหรือตรวจ 
                  การบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัวสามารถเข้าสู่แนวทางดูแลบุคลากร  
                  ของสถานศึกษา 
               3) จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อลดความ  
                  วิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 
 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันกับตนเองและลดความเสียงจาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้
กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)หรือกลับจากพ้ืนที่เสียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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3. มีและใช้ของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื ่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 

หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน 
4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั ้นตอน อย่างน้อย 20 นาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 

หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน 
เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลัง
เลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 

7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 
8. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ให้

ปะปนกับของคนอ่ืน 
9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากกบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set) 
กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงการออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ  
9 -11 ชั่วโมงต่อวัน 

10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปรึกษาครู 
เช่น การเรียนการสอนสื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน 

11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะก่อให้ เกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)และเกิดการแบ่งแยกกีด
กันในหมู่นักเรียน 
 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง 
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกัน
ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ          
ไม่ได้กลิ่น  ไม่รู้รส ให้รีบไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่า
จะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)หรือกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง อยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า 
ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว 
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4. จัดหาสบู่หรือแอลกอฮอร์เจล  และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหาร และหลังใช้

ส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับ
เพ่ือน และเม่ือกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 

5. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สถานที่ที่แออัดที่การรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 
ด้วยวิธีการ 7 ขั้นตอนด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที (ให้นักเรียร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 ครั้ง พร้อม
กับล้างมือ) หรือใช้แอลกอฮอร์เจล  

6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ   
5 หมู่ และผักผลไม้ 5 สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจาก
โรงเรียน (กรณีที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจากท่ีบ้าน) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 
นาทีทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน 

7. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผุ้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
 

แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด 
 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
พื ้นที ่เสี ่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง และลดความเสี ่ยงจากการแพร่กระจายของโรคจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื ่อยหอบ                
ไม่ได้กลิ่น  ไม่รู ้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วย       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู ่และน้ำ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร                           
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้          
แอลกอฮอร์เจล  และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 

4. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือ 
หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง  

5. ปกปิดอาหารใส่ถุงมือและใช้ที่คีบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบกับอาหารพร้อมกินโดยตรงและจัดให้แยก
กินกรณีร ้านจำหน่ายอาหารสำเร ็จร ูปพร ้อมกินไม่ควรใช ้ม ือสัมผัสลงไปในถุงบรรจ ุอาหาร                   
ก่อนตักอาหาร  

6. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู่และผักผลไม้ 5 สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียน
กินภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้นำอาหารไปอุ่นจนร้อนจัดหรือเดือด แล้วนำมา
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เสิร์ฟใหม่กรณีที่ไม่สามารถจัดเหลื่อมเวลาสำหรับเด็กในมื้ออาหารกลางวัน  ให้เตรียมอาหารกล่อง                           
( boxset) แทนและรับประทานอาหารที่โต๊ะเรียน  

7. จัดเตรียมกระดาษสำหรับสั่งรายการอาหาร หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพ่ือลดการพูดคุยและสัมผัส  
8. ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นส่วนหน้ากากผ้า 

หรือหน้ากากอนามัยสวมถุงมือยางผ้ายางกันเปื้อนรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  
9. การเก็บขยะควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดและนำไปรวบรวมไว้ที่พัก

ขยะ  
10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้งต้องล้างมือบ่อยๆและเมื่อกลับมาถึงบ้านควรรีบอาบน้ำสระผมเปลี่ยน

เสื้อผ้าใหม่ทันท ี 
 

แนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 

การคัดกรองผู้เข้าในบริเวณโรงเรียน 
1.  ครูเวรประตู 1 ช่วงเช้า คัดกรอง นักเรียนรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถาม

อาการ นักเรียนที่มีไข้ ไอ เจ้บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครองรับกลับไปพบ
แพทย์ พักรักษาตัวที่บ้านเรียนออนไลน์   บันทึกในแบบคัดกรองโควิด-19 รวบรวมส่ง
ห้องพยาบาล (ครูเวรประตู  1 ประกอบด้วยทีมคัดกรองอย่างน้อยวันละ 1 คน) 

2. นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/กรดไฮโปคลอรัส  
 

การเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และส่วนประกอบ 
1. ทำเครื่องหมายพื้นถนนทางเข้าจากประตูโรงเรียน  เว้นระยะห่าง 1 เมตร จำนวน                     

3 แถว 
2. จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อกรดไฮโปคลอรัสใช้พ่นทำความสะอาดมือแทนแอลกอฮอล์เจล 

ประจำทุกห้อง และพ้ืนที่ที่กำหนด 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด แบบบันทึกการคัดกรอง 
4. นักการภารโรงหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 2 ชั่วโมง เช่น ลูกบิดประตู ที่จับ

ปิดเปิด แป้นกดลิฟท์ ราวบันได ที่กดน้ำดืม่      
5. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้ และทำความสะอาด

แป้นคีย์บอร์ด เมาท์ก่อนและหลังใช้ เปิดให้อากาศถ่ายเท 
6. จัดทำฉากก้ันเคาเตอร์ห้องพยาบาล 
7. จัดให้มีการสอนทำเฟสชีล และหน้ากากอนามัย 
8. งดใช้ห้องเรียนปรับอากาศในช่วงที่ยังมีการระบาด ประเมินสถานการณ์ขณะนั้น 
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9. ห้องเรียนเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่าย ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนเปิดให้

แดดส่อง 
10.  ห้องปรับอากาศเปิดประตูไว้ 1 บานเพื่อให้อากาศถ่ายเท 
11. จัดวางถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย ติดป้ายขยะติดเชื้อ 
12. จัดให้มีน้ำสบู่ประจำห้องน้ำทุกห้อง และรางล้างมือ 
13. จัดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรท ไว้ที ่ป้อมยาม คัดกรองทุกคนที่จะเข้า

โรงเรียนห้ามเข้าหากพบอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 C° ขึ้นไป หรือมีอาการไอ จาม เจ็บคอ 
เหนื่อยหอบ 

14. ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตทวีวัฒนา                      
ให้ความรู้นักเรียน ครูและบุคลากร พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ร่วมคัดกรองและให้
การสนับสนุน 

ห้องเรียน ห้องเรียนรวม  

1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะหางระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร  
2. จัดให้นักเรียน 1 ห้องเรียน แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าขณะเรียนตลอดเวลา  
3. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือประจำห้องเรียน  
5. ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ของใช้ร่วมทุกวัน

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน  

ห้องสมุด 

1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะหางระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร   
2. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
3. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับครู บุคลากร บรรณารักษ์ นักเรียนและผู้ใช้บริการทำความสะอาด

มือบริเวณทางเข้าด้านหน้าและภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ  
4. ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ของใช้ร่วมทุกวัน

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและพักกลางวัน  
5. จำกัดจำนวนคนและเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา  
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ห้องประชุม หอประชุม 

1. จัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบว่ามีอาการ
ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู ้รส แจ้งงดร่วมประชุมและ
แนะนำให้ไปพบแพทย์ 

2. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะหางระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร   
3. ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะประชุมตลอดเวลา  
4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าด้านหน้าและ

ภายในห้องประชุม หอประชุม อย่างเพียงพอ  
5. งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม หอประชุม 
6. ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ของใช้ร่วม ก่อน

และหลังใช้  
7. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  

สนามกีฬา 

1. จัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬา ลดความแออัด และคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
2. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าและ

ด้านใน อย่างเพียงพอ  
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่นแต่ละชนิดก่อนหรือหลังเล่นทุกครั้ง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
4. จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท  
5. จำกัดจำนวนคน จำนวนเวลา ในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในสนามกีฬา  
6. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง  

ห้องส้วม 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาด ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถู
พ้ืน ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เป็นต้น  

2. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั ้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั ่วไป                       
พ้ืนห้องน้ำ ห้องส้วม ทำความสะอาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ  

3. หลังทำความสะอาด ซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพ้ืนด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 
แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และน้ำไปผึ่งแดดให้แห้ง  
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ห้องพักครู 

1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะหางระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร   
2. ครูสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
3. จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

จะมีการกำหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
4. ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี ่ยง  เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง   
5. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับครูและผู้มาติดต่อทำความสะอาดมือบริเวณด้านหน้าประตูและ

ภายในห้องอย่างเพียงพอ 

ห้องพยาบาล 

1. จัดครูหรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนในกรณีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 
2. จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วย

จากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  
3. ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน  
4. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาล

อย่างเพียงพอ 

โรงอาหาร 

                 เชิญเจ้าหน้าที ่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายสิ ่งแวดล้อม เขตทวีว ัฒนา           
ให้ความรู้และคำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า 

1. ทำความสะอาดตามปกติ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 
2. จัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ แอลกอฮอล์เจล / น้ำยาฆ่าเชื้อ/ น้ำสบู่ ที่รางล้าง

มือก่อนเข้าโรงอาหาร ห้องน้ำ และทางเข้าโรงอาหาร 
3. จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 1 เมตร จัดทำเครื่องหมายการยืนเข้าคิวซื้ออาหาร ที่นั่ง 

จัดครูคอยกำกับดูแล  
4. ผู้ประกอบการร้านค้า แม่บ้าน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยคลุมปากและจมูก ปฏิบัติตาม

ระเบียบสุขาภิบาลอาหาร 
5. ปรุงอาหารปรุงสุกใหม่ อุ่นอาหารทุก 2 ชม. 
6. จัดน้ำยาล้างจานไว้รองรับ (แช่) ช้อนส้อม บัตรอาหารที่นักเรียนคืน   
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รถตู้รับ-ส่งนักเรียน 
                 เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตทวีวัฒนา ให้ความรู้
และคำแนะนำพนักงานขับรถ 

1. ก่อนออกรับนักเรียน เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท เช็ดทำความสะอาดจุดที่ผู้โดยสาร
สัมผัส ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกขาว ใน
อัตราส่วนน้ำยาฟอกขาว 2 ฝา : น้ำ 1 ลิตร 

2. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยคลุมปาก จมูกตลอดเวลา 
3. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนรับขึ้นรถ หากอุณหภูมิ 37.5 C° ขึ้นไป หรือไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก

เหนื่อยหอบ แจ้งผู้ปกครองและงดรับขึ้นรถ แจ้งห้องพยาบาลหรือครูเวรประตู 1 
4. จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) กำหนด  
5. เมื่อส่งนักเรียนเสร็จ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท  ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม จอด

รถกลางแดดจัด 2 ชั่วโมง 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1. จัดพื้นที่เข้าแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร  
2. ครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธง

ชาติ 
3. ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่ใช้

ชักธงชาติ ไมโครโฟน เป็นต้น 
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