
 
 
 
 

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2563 

   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในและนอกสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
มาตรการท่ี 1 แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

1. ต้องได้รับการคัดกรองเบ้ืองต้น ก่อนเข้าสถานศึกษา (วัดไข้ สังเกตอาการ และล้างมือ) 
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการอยู่ภายในสถานศึกษา 
3. อย่าใช้ช้อน ถ้วย จาน แก้วน้ า ขวดน้ า  เครื่องด่ืม อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
4. ถ้ามีไข้ ไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งครู หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์และหยุดเรียน 

จนกว่าอาการจะหายดี 
5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ท่ีมีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
6. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องสุขา และหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัส 

ใบหน้า ตาปาก จมูก โดยไม่จ าเป็นและล้างน้ าด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์เจลท่ีทางโรงเรียนบริการไว้ 
7. ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม 
8. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 
9. หลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นควร 

สวมหน้ากากอนามัย 
10. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออก 

ก าลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับ ให้เพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน 
11. ให้รักษาระยะห่าง การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพื่อน อย่างน้อย 2 เมตร 
12. งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม  
13. ให้นักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง ประตู และท้ิงขยะทุกวัน 

 
มาตรการท่ี 2 แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 

1. แจ้งครูเมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จามมีน้ ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง
และอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมท้ังขอความร่วมมือกรณีท่ีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือโควิด -19 
หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

2. หลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นควร 
สวมหน้ากากอนามัย 

3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออก 
ก าลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับ ให้เพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน 

4. ให้รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 2 เมตร 



 
 

5. งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม  
6. ก าชับให้นักเรียนอาบน้ าทันทีหลังกลับจากโรงเรียน หรือหลังเล่นกับเพื่อน หรือหลังกลับจากนอก

บ้าน และหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  
 

มาตรการท่ี 3 แนวปฏิบัติส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  ต้องได้รับการคัดกรองเบ้ืองต้น ก่อนเข้าสถานศึกษา (วัดไข้ สังเกตอาการ และล้างมือ) 
2.  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการอยู่ภายในสถานศึกษา 
3.  ถ้ามีไข้ ไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนไปพบแพทย์ หรือหยุดปฏิบัติงาน 

จนกว่าอาการจะหายดี 
4.  ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ท่ีมีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
5.  ล้างมือด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์เจลท่ีทางโรงเรียนบริการไว้ 
6.  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล  
7.  หลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นควร 

สวมหน้ากากอนามัย 
8.  ให้รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 2 เมตร 
9.  งดการจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนแบบกลุ่ม  
10. สอดส่องดูแลให้นักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง ประตู และท้ิงขยะทุก

วัน 
11. มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
12. จัดให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
13. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณืการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 
14. จัดให้มีการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการการเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ 

ร่วมถึงภาวะสมาธิส้ัน และเด็กออทิสติกท่ีสามารถเรียนรู้กับเด็กปกติอย่างท่ัวถึงและใกล้ชิด 

มาตรการท่ี 4 แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
1.  ต้องได้รับการคัดกรองเบ้ืองต้น ก่อนเข้าสถานศึกษา (วัดไข้ สังเกตอาการ และล้างมือ) 
2.  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการอยู่ภายในสถานศึกษา 
3.  ล้างมือด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์เจลท่ีทางโรงเรียนบริการไว้ 
4.  ให้รักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 2 เมตร 
5. ส าหรับรถรับส่งให้รักษาความสะอาด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถ หรือสัญลักษณ์จุด

ต าแหน่งชัดเจน 

 

 

 

 



 

มาตรการท่ี 5 แนวปฏิบัติส าหรับงานอนามัยโรงเรียน 
  ระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียน  

1. ตรวจสอบสถานท่ี ซ่อมแซม ปรับปรุง ท าความสะอาด อาคารเรียน ห้องเรียน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาเครื่องเด็กเล่น ห้องน า้ห้องส้วม ห้องครัวและอุปกรณ์ โรงอาหาร สถานท่ี
รับประทานอาหาร และอื่น ๆ ท่ีครู นักเรียน อยู่ร่วมกันและมีพื้นท่ีสัมผัส 

2. ตรวจสอบอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานรวมถึงสบู่ล้างมือท่ีเพียงพอ 
 

3. จัดสถานท่ีเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถวการเข้าคิว การจัดท่ีนั่งเรียน การจัดท่ีนั่ง
รับประทานอาหาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physicial Distancing) โดยเว้นระยะห่าง  1-2 เมตร 
และจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

4. สังเกตอาการเส่ียงโควิด-19 โดยแจ้งผู้ปกครองเมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จามมีน้ ามูก 
เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมท้ังขอความร่วมมือกรณีท่ีมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือโควิด-19 หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

วันเปิดภาคเรียน 
1.  จัดท าประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ในครอบครัว ความเจ็บป่วย โรค

ประจ าตัวและการมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเช้ือโควิด-19 หรือโรคติดต่ออื่น ๆ หรือไปอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงมาก่อนในวันเปิด
เรียน 

2. คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย พร้อมท าสัญลักษณ์นักเรียนท่ีผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติกเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

3. หากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าสถานท่ีให้เพียงพอ 
5. ส่งเสริมให้ล้างมือเป็นประจ าด้วยน้ าและสบู่ 
6. ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพื้นผิวโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวท่ีหลายคน

สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหารอุปกรณ์กีฬา ท่ีจับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็น
ต้น 

7. ก าจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวันและใช้ถังขยะแบบฝาปิด 
8. ควรจัดพื้นท่ี เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่นการเข้าแถวหน้าเสาธง การนั่งเรียนใน

ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น 
9. ลดความแออัดของเด็กนักเรียน เช่น เหล่ือมเวลาช่วงรับประทานอาหาร ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการสัมผัส

และใกล้ชิดกัน 
10. จัดให้มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ จิตอาสาในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
11. จัดให้มีห้องพยาบาลหรือพื้นท่ีส าหรับแยกผู้มีอาการเส่ียงทางระบบทางเดินหายใจ 
12. มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย ส ารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ท่ีไม่มีหน้ากากเข้ามาใน

สถานศึกษา 
 



 
13. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี เช่น วิธีล้างมือท่ีถูกต้อง การสวมหน้ากาก

อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น 
14. จัดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

  ให้ผู้ท าหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามมาตรการนี้และเริ่มใช้มาตรการ
นี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปท้ังนี้จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 

                  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 


