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หมวดที่ 1 

 

 

ความรู ้

เรื่อง COVID-19 
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   ท าความรู้จัก COVID-19 
  ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (COVID-19 : CO = corona, VI = virus, D = Disease) เป็น
เชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรืออาจมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง 
คือคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา หรืออาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ 
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     สัญญาณและอาการของ COVID-19  
อาจมีไข้ ไอ และหายใจหอบสั้นถี่ ๆ ในผู้ป่วยรายที่รุนแรงจะพบการติดเชื้อที่อาจท าให้เกิดโรคปอด

บวมหรือหายใจ ล าบากและอาจถึงแก่ชีวิตได้ อาการเริ่มต้นจะมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
หรือไข้หวัดธรรมดา (Common Cold)  
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   COVID-19 ติดได้จาก 3 รู 
  COVID-19 สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับละอองของสารคัดหลั่งจากระบบ 
ทางเดินหายใจ และน้ าลายของผู้ติดเชื้อ เช่น ไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย และยังสามารถแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่ง
ไปสู่บุคคลอ่ืนได้ จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ 
หลายชั่วโมง เมื่อมือไปสัมผัสเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายใน 3 ช่องทาง คือ รูน้ าตา รูจมูก และรูปาก ลงสู่ล าคอ 
ทางเดินหายใจ และลงสู่ปอดในที่สุด 
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 การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 

 
      มาตรการทางสาธารณสุขทั้งด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพ่ือใช้เป็น
มาตรการ ป้องกันโรคในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
จึงมีค าแนะน าดังนี้  
✓ อยู่บ้านหรือในที่พักเม่ือเจ็บป่วย  
✓ ปิดปากและจมูกโดยใช้กระดาษทิชชู หรือใน
กรณีท่ี หาไม่ได้ควรงอข้อศอกของตนเองเพ่ือป้องกัน
การฟุ้งกระจาย ของน้ ามูกและน้ าลาย และให้ก าจัด
กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งทันที โดยใส่ถุงปิดมิดชิด 

เพราะเป็นขยะติดเชื้อ แล้วล้างมือ และข้อศอกด้วย
น้ าและสบู่ทันที  
✓ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าสะอาด หากไม่
สะดวก ให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  
✓ ท าความสะอาดพ้ืนผิวและวัตถุที่สัมผัสบ่อย ๆ 
ด้วย น้ าสบู่ น้ ายาฆ่าเชื้อ และน้ า 
✓สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน
และลดการ แพร่เชื้อ COVID-19 จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจ าท้องถิ่น 

 

   การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 
  ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนส าหรับใช้ป้องกันหรือยารักษา COVID-19 อย่างไรก็ตามอาการหลายอย่าง
สามารถรักษาได้ หากได้รับการดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพและแพทย์ 
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หมวดที่ 2 
           

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  
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ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา 
ก าหนดการ 

เปิด ปิด 
2/2564  1 พฤศจิกายน 2564   31 มีนาคม 2565  

 

2. รูปแบบการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน 
2.1 กรณีที่ 1 On Site 100 %  

ข้อปฏิบัติในกรณีที ่1 On Site 100 % 
1. นักเรียนทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบv100%  
2. นักเรียนทุกคนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนตลอดทั้งวัน       
3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 
4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ 
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แผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  COVID  -  19  ปีการศึกษา 256
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

**************************************************************

1. ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน
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2.2 กรณีที่ 2 Online 100% 

นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)                           
ตามตารางเรียนที่โรงเรียนก าหนดผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยใช้บทเรียนออนไลน์                 
ที่พัฒนาโดยคณะครูผู้สอนของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา      

ข้อปฏิบัติในกรณีที่ 3 Online 100% 
1. นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 
2. คุณครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางที่ก าหนดโดยวิธีที่หลากหลาย 
3. โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียนทุกคนเป็นรายเดือน ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน ค่าจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน ให้แก่นักเรียนทุกรายวิชา 

หมายเหตุ  โรงเรียนจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดขึ้นอยู่กับการได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตบุรีรัมย์

 ศคบ.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น  
 

3. แผนการด าเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติของโรงเรียน 
 

แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

1.ด้านบุคลากร 
- นักเรียน  
1. นักเรียนจัดท าประวัติรายงานด้าน
สุขภาพของตนเองก่อนเดินทางเข้า
โรงเรียน 20 วัน 
2. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียน    
อย่างน้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ 
ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 
3. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพัก
บริเวณสถานที่มีความเสี่ยง หรือ                     
ที่สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก 

1.ด้านบุคลากร 
- นักเรียน  
1.ในแต่ละวันให้มีการตรวจคัดกรองด้าน
สุขภาพส าหรับนักเรียนทุกคน 
เป็นประจ าและต่อเนื่อง เช่น ตอนเช้า
ก่อนเข้าห้องเรียนและ  หลังเลิกเรียน

 
 

2. ในระหว่างอยู่ในโรงเรียนหากนักเรียน
มีอาการไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อย
หอบ มีไข้สูง อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส ให้แจ้งครูหรือบุคลากร 
ให้ทราบทันทีและโรงเรียนด าเนินการ
แจ้งสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือมารับตัวเพ่ือ
ไปตรวจสอบอาการและแจ้งต่อ
ผู้ปกครองของนักเรียน 

1.ด้านบุคลากร 
- นักเรียน  
1. ในขณะที่นักเรียนพักที่บ้านให้
จัดท าบันทึกประวัติด้านสุขภาพ
ประจ าวันของตนเอง  
2. นักเรียนต้องดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน          
นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตาม
หลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วย
สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
3.หากพบว่ามีอาการป่วยหรือ
อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 
องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
COVID -19 ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

4. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนต้อง
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ  
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือ
ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
5. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่ามี
อาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกาย          
สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการ
เดินทางเข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ศบค.)  
6. นักเรียนต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
COVID-19 ส าหรับใช้ส่วนตัว อาทิ 
หน้ากากอนามัย, Face Shield ,                
เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อมและสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ร่วม
กิจกรรมกบัทางโรงเรียน 
7. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง
ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ
ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
- ผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครอง ก ากับ ดูแลและตรวจสอบ
ติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และ
ส่งเสริมสนับสนุนเตรียมความพร้อม 
ให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง 
2. ในการเดินทางมาส่งนักเรียน 
อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามา
ภายในบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน  
ครอบครัวละ 2 คน 
3. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่าง
น้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

3. ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อาทิ 
หนา้กากอนามัย, Face Shield  
ตลอดเวลา และท้ิงหน้ากากอนามัย  
ที่ใช้แล้วในถังขยะปลอดเชื้อที่จัดเตรียม
ไว้ให้ถูกวิธี โดยปิดฝาให้มิดชิด  
และท าความสะอาดมือทันที 
4. การรับประทานอาหารให้นักเรียน
เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่                     
ต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับใช้รับประทาน
อาหารส่วนตัวทุกครั้ง เช่น แก้วน้ า ช้อน 
ส้อม เป็นต้น ดังค าที่ว่า “ล้างมือ                
กินร้อน ช้อนฉัน”  
5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกาย และนอนหลับ
ให้เพียงพอ  
6. ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด การอยู่กัน
เป็นกลุ่ม หากมีความจ าเป็น ต้องใส่
หน้ากากอนามัย, Face Shield  
และล้างมือทุกครั้ง 
7. การเข้าใช้พ้ืนที่ หรือสถานที่ส่วนรวม 
เช่น ห้องน้ า ห้องสมุด ห้องประชุม  
ห้องออกก าลังกาย ฯลฯ ให้หลีกเลี่ยง
การแออัดของการใช้บริการ  
ท าความสะอาดและล้างมือทุกครั้ง 
หลังใช้งาน 
8. นักเรียนควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ า 
และสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล 
9. นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนด  
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด  
- ผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองต้องประสานงานติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนร่วมกับ
ทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.)  
4. นักเรียนควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน า และติดตามข่าวสารของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.)  อย่างเคร่งครัด และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID -19 อาทิ  
หน้ากากอนามัย,Face Shield เมื่อ
มีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอก
บริเวณท่ีพักอาศัย และล้างมือด้วย
สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์              
เป็นประจ า 
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Online เข้าชั้นเรียนตามตารางการ
เรียน Online ของทางโรงเรียน 
ประสานติดตามงาน และส่งงาน
ตามท่ีครูผู้สอนได้มอบหมาย              
หมั่นทบทวนบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ หากพบปัญหาที่เกิดจาก
การเรียนผ่านระบบ Online ให้
นักเรียนประสานโดยตรงกับ
ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
- ผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครอง ก ากับ ดูแลและ
ตรวจสอบติดตามให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด  
2. ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการน า
นักเรียนไปยังพ้ืนที่เสี่ยงตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
และแนะน าวิธีปฏิบัติตนตาม
ประกาศของ ศูนย์บริหาร
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ 
โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ  
ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน  
หากไม่พบหลักฐานที่ใช้แสดง 
ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้ามาใน
บริเวณโรงเรียนทุกกรณี 
4. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพัก
บริเวณสถานที่มีความเสี่ยง หรือสถานที่
สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก 
5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง
ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ
ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
6. ผู้ปกครองต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
7. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่ามี
อาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูง
กว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการเดิน
ทางเข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุม                     
โรค COVID-19 ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (ศบค.)  
-ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดท าประวัติรายงานด้านสุขภาพ
ของตนเองก่อนเดินทางเข้าโรงเรียน 
 20 วัน 
2. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่าง
น้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ 
โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ  

2. ลดหรืองดการมาเยี่ยมหรือพบปะ
นักเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็นให้ใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3. เมื่อได้รับการประสานจากทาง
โรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียนในปกครองต้อง
รีบด าเนินการในทันที 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1. ต้องบันทึกข้อมูลการประเมินสุขภาพ
ประจ าวัน และบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
ทุกวัน 
2. สังเกต ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ปรึกษา แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ จัดท ารายงานต่อผู้บริหาร 
เป็นรายวัน 
3. ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากาก
อนามัย  Face Shield  ตลอดเวลา และ
ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  
ในถังขยะปลอดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ 
ถูกวิธีโดยปิดฝาให้มิดชิด และท าความ
สะอาดมือทันที 
4. การรับประทานอาหารให้เลือกกิน
อาหารปรุงสุกใหม่ ต้องใช้อุปกรณ์
ส าหรับใช้รับประทานอาหารส่วนตัว               
ทุกครั้ง เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม เป็นต้น   
ดังค าที่ว่า “ล้างมือ กินร้อน ช้อนฉัน”  
5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกาย และนอนหลับ
ให้เพียงพอ  
6. ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด การอยู่กัน
เป็นกลุ่ม หากมีความจ าเป็นต้องใส่
หน้ากากอนามัย, Face Shield  
และล้างมือทุกครั้ง 
7. การเข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่ส่วนรวม 
เช่น ห้องน้ า ห้องสมุด ห้องประชุม  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แนะน า
นักเรียนในการเรียนผ่านระบบ 
Online  
4. ติดต่อประสานงานกับทาง
โรงเรียน หรือครูที่ปรึกษา                
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางโรงเรียน  
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดท าประวัติ
รายงานด้านสุขภาพรายวัน                
ของตนเอง 
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
สถานที่มีความเสี่ยง ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณะสุข หรือท่ี
สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกัน   
เป็นจ านวนมาก  
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอน
หลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
4. หากพบว่ามีอาการป่วยหรือ
อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 
องศาเซลเซียส  ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุม     
โรค COVID-19 ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน       
การแพร่ระบาดของ                
เชื้อโรคCOVID-19 อาทิ หน้ากาก
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 
3. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพัก
บริเวณสถานที่มีความเสี่ยง หรือท่ี
สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก 
4. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์เป็นประจ า 
5. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่า 
มีอาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกาย 
สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการ
เดินทางเข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด             
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
 
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องจัดเตรียมและน า
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโรค COVID-19 ส าหรับใช้ส่วนตัว 
อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield ,     
เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อม และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
7. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง
ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ
ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
8. ในกรณีทีผู่้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเดินทางมาจากนอกเขต
พ้ืนที่ต้องด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมโรคของศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.จ.บร.) 

ห้องออกก าลังกาย ฯลฯ ให้หลีกเลี่ยง
การแออัดของการใช้บริการ ท าความ
สะอาดและล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน 
8. ควรล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยน้ า และสบู่
เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล 
9. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  
ครู บุคลากร ต้องก ากับ ดูแลให้นักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ 
ข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 
10. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
และบุคคลทั่วไปโดยปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ข้อก าหนดของทางโรงเรียน 
โดยเคร่งครัด 
11. ลดหรืองด การเข้า-ออก บริเวณ
โรงเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
12. กรณีผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่พัก
อาศัยอยู่นอกโรงเรียน ในการเดินทางมา
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
แนวปฏิบัติข้อก าหนด มาตรการของ 
ศบค.จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยเคร่งครัด 
13. หากพบว่าตนเองมีไข้ มีอาการไอ 
จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบ
ไปพบแพทย์ และแจ้งโรงเรียนทราบ 
โดยทันท ี
14. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 
หน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
15. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

อนามัย, Face Shield  เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณ
ที่พักอาศัย และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นประจ า 
5. ในกรณีที่ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเดินทางมา
จากนอกเขตพ้ืนที่ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
บุรีรัมย์ (ศปก.จ.บร.) 
6. ให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของทาง
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
โดยเคร่งครัด 
- ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้
จ าหน่ายอาหาร 
1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหาร ต้องเก็บอุปกรณ์ ท าความ
สะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย
และปิดบริเวณสถานที่ประกอบการ
อย่างมิดชิด 
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออก 
บริเวณโรงเรียนในระหว่างปิดภาค
เรียน 
3. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ 
ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
เป็นประจ า 
4. หากพบว่ามีอาการป่วยหรือ
อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 
องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
COVID-19 ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

- ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหาร 
1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหาร ต้องตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ โดยต้องแสดง
หลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยัน
ก่อนเข้าโรงเรียน 
2. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องแจ้งรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน  
ห้ามบุคคลที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้ามา
ภายในบริเวณโรงเรียน 
3. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องจัดเตรียมสถานที่ในการ
ประกอบการให้สะอาด และแต่งกาย 
ให้ถูกสุขลักษณะ ตามข้อก าหนดของ
โรงเรียน โดยเคร่งครัด 
4. เตรียมความพร้อมในการ รับช าระ
ค่าอาหาร สินค้า และบริการด้วยวิธีการ
ที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 
5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง
ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ
ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
6. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19 ส าหรับใช้ส่วนตัว อาทิ 
หน้ากากอนามัย, Face Shield ,  
เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อม และ    
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
- บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ 
1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึกข้อมูลผู้
เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจอุณหภูมิ
รา่งกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์    

1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหาร ต้องตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ โดยต้องแสดง
หลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยัน
ก่อนเข้าโรงเรียน 
2. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องแจ้งรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน  
ห้ามบุคคลที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้ามา
ภายในบริเวณโรงเรียน 
3. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องจัดเตรียมสถานที่ในการ
ประกอบการให้สะอาด และแต่งกาย 
ให้ถูกสุขลักษณะ ตามข้อก าหนดของ
โรงเรียน โดยเคร่งครัด 
4. รับช าระค่าอาหาร สินค้า และบริการ 
ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสโดยตรง 
5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง
ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ
ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
6. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จ าหน่าย
อาหารต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 
อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield  
และต้องสวมถุงมือ ตลอดเวลา 
7. จ าหน่ายอาหารตารางเวลาที่โรงเรียน
ก าหนดและยึดถือหลัก Social 
Distancing โดยเคร่งครัด 
8. ผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน ต้องมี
เจลแอลกอฮอล์ ไว้ประจ าร้าน และต้อง
ท าความสะอาดบริเวณร้านค้าและ
บริเวณโดยรอบ ๆ ให้สะอาด ถูกต้อง
ตามหลักอนามัย ตลอดเวลา 
9. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องประกอบ
อาหารโดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ มีกรรมวิธี

และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 อาทิ 
หน้ากากอนามัย, Face Shield  
เมื่อมีความจ าเป็นต้องเดินทางออก
นอกบริเวณที่พักอาศัย และล้างมือ
ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  
เป็นประจ า 
- บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึก
ข้อมูลผู้เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจ
อุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณจุดคัด
กรองทางเข้าโรงเรียนทุกครั้ง 
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ตลอดเวลาที่อยู่
ภายในบริเวณโรงเรียน 
3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มา
ติดต่อราชการ ที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข  
ให้น าใบรับรองแพทย์แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 
4. ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแนว
ปฏิบัติของทางโรงเรียนโดย
เคร่งครัด 
5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทาง
ออกจากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 
2.ด้านอาคารสถานที่ 

 
1. ท าความสะอาด พ่น ฉีด 
ยาฆ่าเชื้อ  
2. จัดเก็บอุปกรณ์ 

 
ให้มิดชิด

 

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
           โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ์



 

[18] 
 

แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

ณ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน
ทุกครั้ง 
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อ
ราชการ ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้น า
ใบรับรองแพทย์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่     
ณ จุดคัดกรอง 
4. ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแนวปฏิบัติ
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทางออก
จากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 
2.ด้านอาคารสถานที่ 

 
1. ท าความสะอาด พ่น ฉีดยาฆ่าเชื้อ  
2. จัดสถานที่โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)  
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 เป็นส าคัญ 
3. ปรับปรุงหน้าต่างช่องแสง ช่องลม 
ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก  
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน มีความสะอาด 
ถูกสุขอนามัย 

ในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
มีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อน และ
อาหารต้องปรุงสุกใหม่ 
10. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องให้ความ
ร่วมมือในการรับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยเจ้าหน้าที่โภชนาการของโรงเรียน
ตามท่ีก าหนดทุกวัน 
11. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องดูแลความ
สะอาดของภาชนะ จาน ชาม และ
จัดระบบก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล และระบบ 5 ส. 
- บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ 
1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึกข้อมูล 
ผู้เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจอุณหภูมิ
รา่งกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
ณ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน 
ทุกครั้ง 
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อ
ราชการ ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้น า
ใบรับรองแพทย์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ 
จุดคัดกรอง 
4. ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแนวปฏิบัติ
ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทางออก
จากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 
2.ด้านอาคารสถานที่  
1. ดูแลรักษาความสะอาด

 อย่างสม่ าเสมอ  
2. จัดสถานที่โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทาง

3. ตรวจสอบและปรับปรุง 
ซ่อมแซม  อุปกรณ์ที่ช ารุด 
4. จัดครูเวรประจำวัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยของอาคารเรียน 
ตลอดช่วงเวลาปิดภาคเรียน 
5. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
สะอาดปลอดภัยเพียงพอและ 
พร้อมใช้งาน  

 
 
 
-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์ 
2. ท าความสะอาดฉีดพ่นน้ ายา 
ฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาท าความสะอาด 
แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอ้ี 
พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในห้องเรียน และพ้ืนที่ 
หน้าห้องเรียน และ ปิดล๊อค 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ให้เรียบร้อย 
3. งดใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์ ในระหว่าง 
ปิดภาคเรียน 
-โรงอาหาร 
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

    
-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ ท าความสะอาด
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ จัดจุดส าหรับ
การล้างท าความสะอาดมือพร้อม
อุปกรณ์ท าความสะอาด ทุกห้อง และ 
จัดให้มีอุกรณ์ท าความสะอาดล้างมือ 
เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว  
ผ้าเช็ดโต๊ะส าหรับเช็ดก่อนและหลัง 
ใช้งาน เป็นต้น 
 2. จัดผังโต๊ะเรียน ให้มีระยะห่าง
ระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น 
ดังภาพตัวอย่าง 

 

 
3. ท าความสะอาดห้องเรียน ฉีดพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาท าความสะอาด 
แอลกอฮอล์ ทั้งใน และนอกห้องเรียน 
ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอ้ี พนักพิง รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน และพ้ืนที่
หน้าห้องเรียน หลังการใช้งานในการ
เรียนการสอนหรือการท ากิจกรรมอยู่
สม่ าเสมอ 
4. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถระบายอากาศ
และมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ 

สังคม (Social Distancing) ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
โรค COVID-19  
3. ตรวจสอบสภาพหน้าต่าง ช่องแสง 

 ใช้งานมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
4. ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์  

     

 

5. ดูแล และตรวจสอบระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้สะอาดปลอดภัยเพียงพอ 
และพร้อมต่อการใช้งาน  
6. คัดกรองนักเรียน โดยตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย ทุกวันก่อน เข้า-ออก
และจัดท าบันทึกข้อมูลรายงาน
เป็นรายวัน 

 

-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
1. ดูแลอุปกรณ์ และท าความสะอาด
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอ้ี  
พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องเรียน ก าหนดจุดส าหรับล้างมือ
พร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาด ทุกห้อง 

1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุด  
2. ท าความสะอาดฉีดพ่นน้ ายา 
ฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาท าความสะอาด 
แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอก 
โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี พนักพิง 
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงอาหาร 
และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ และ
ปิดล๊อค ให้เรียบร้อย 
3. งดใช้โรงอาหารในระหว่างปิด
ภาคเรียน 
-อาคารประกอบอ่ืน อาทิ หอสมุด
หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล 
อาคารฝึกงาน  
1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม  
ปรับปรุง ห้อง และอุปกรณ์ 
2. ท าความสะอาดฉีดพ่นน้ ายา 
ฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาท าความสะอาด 
แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้อง 
ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอ้ี พนักพิง 
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง และ
พ้ืนที่หน้าห้องและปิด ล๊อค ห้องให้
เรียบร้อย 
3. งดใช้ห้อง และอุปกรณ์ 
4.  ในระหว่างปิดภาคเรียน 
3. ด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย
และโภชนาการ 
1.จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้มีความสะอาด  
ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ Green 
& Clean & Safe 
2.จัดเตรียมอุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
คัดกรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ 
เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว 
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

5. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้ 
จัดการเรียนการสอน 
6. เตรียมครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ 
และอ านวยความสะดวก ของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้มีความ
พร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
-โรงอาหาร 
1. จัดให้มีจุดส าหรับการล้าง 
ท าความสะอาด มือ และให้มี สบู่เหลว 
แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 
2. จัดที่นั่งรับประทานอาหาร จัดท า
สัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว 
ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อย
กว่า 1 เมตร ตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ (Physical 
Distancing) 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ช้อนส้อมส่วนตัว 
และอุปกรณล์วกช้อนไว้ที่โรงอาหาร  
ให้มีการต้มน้ าอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  
90 องศาเซลเซียส ลวกจาน ชาม ทุกวัน 
หรือด าเนินการอ่ืนให้ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดท าแผนก าหนดเวลาการ
รับประทานอาหาร ลดความแออัด
ในช่วงรับประทานอาหารของนักเรียน 
โดยการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร 
และต้องก าหนดเวลาในการอยู่ใน 
โรงอาหารให้สั้นที่สุด 

และมีอุกรณ์ท าความสะอาดล้างมือ เช่น 
แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะ 
ท าความสะอาดโต๊ะเรียน อุปกรณ์
ประกอบการเรียน ทั้งก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอน ทุกครั้ง 
 2. ควบคุมให้นักเรียนนั่งตามผังโต๊ะ
เรียน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
3. ลดหรืองดการใช้เครื่องปรับอากาศ 
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถระบายอากาศ
และมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ 
4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้จัดการ
เรียนการสอน 
5. ครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และ
อ านวยความสะดวก ของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้มีความ
พร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
-โรงอาหาร 
1. จัดให้มีจุดส าหรับการล้างท าความ
สะอาด มือ และให้มีสบู่เหลว 
แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 
2. จัดที่นั่งรับประทานอาหาร จัดท า
สัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว ให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า  
1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ (Physical Distancing) 

Face Shield  และ ตั้งจุดคัดกรอง
บุคคลเข้า-ออก บริเวณประตู
ทางเข้าโรงเรียน 
3.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ เข้ามาประเมินและร่วม 
วางแผนการด าเนินการที่ถูกต้อง
ก่อนเปิดภาคเรียน 
4.ตรวจสอบ ดูแลระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ระบบก าจัดขยะปลอดเชื้อให้
เพียงพอ และวิธีการก าจัดขยะ 
ติดเชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตาม
สุขภาพอนามัย  
5. จัดเวรยามรักษาการณ์ท้ัง
กลางวันและกลางคืน   
 
 
 
4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระดับ
โรงเรียน 
2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สาธารณสุข ศปก.อ าเภอ ศบค.
จังหวัด 
3. ขอรับการสนับสนุน ด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
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5. จัดให้มีเวรดูแล ท าความสะอาด
และเจ้าหน้าที่โภชนาการในการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล ตลอดเวลาในช่วง
เวลาที่มีการเปลี่ยนกลุ่มของนักเรียนเข้า
มาใช้บริการในโรงอาหาร  
-อาคารประกอบอ่ืน อาทิ หอสมุด
หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล 
อาคารฝึกงาน  
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ ท าความสะอาด
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ จัดจุดส าหรับ
การล้างท าความสะอาดมือพร้อม
อุปกรณ์ท าความสะอาด ทุกห้อง และจัด
ให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดล้างมือ เช่น 
แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะ
ส าหรับเช็ดก่อนและหลังใช้งาน เป็นต้น 
 2. จัดท าแผนผังการใช้ห้องโดยยึด
หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) ตามมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด COVID-19 
3. ท าความสะอาดห้องเรียน ฉีดพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาท าความสะอาด 
แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้อง 
ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอ้ี พนักพิง รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง และพ้ืนที่ 
หน้าห้อง หลังการใช้งานหรือการท า
กิจกรรมอยู่สม่ าเสมอ 
4. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องให้
สามารถระบายอากาศ และ 
มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ 
5. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้อง
และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้จัดกิจกรรม 
6. เตรียมครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ 
และอ านวยความสะดวกแต่ละห้อง 
ให้มีความพร้อม สะอาด  
และถูกสุขลักษณะ 

3. นักเรียน ครูและบุคลากร ใช้อุปกรณ์
ช้อนส้อมส่วนตัว และลวกอุปกรณ์ 
ช้อนส้อม ในภาชนะที่เตรียมไว้ (ควร
ตรวจสอบอุณหภูมิ ไม่ต่ ากว่า  
90 องศาเซลเซียส) ทุกครั้ง ทั้งก่อนและ
หลังการใช้งาน 
4. จัดท าแผนก าหนดเวลาการ
รับประทานอาหาร ลดความแออัด
ในช่วงรับประทานอาหารของนักเรียน 
โดยการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร 
และก าหนดเวลาในการอยู่ในโรงอาหาร
ให้สั้นที่สุด  

-อาคารประกอบอ่ืน อาทิ หอสมุด
หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล 
อาคารฝึกงาน  
1. ดูแลอุปกรณ์ และท าความสะอาด
ห้องทั้งในและนอกห้องเรียน ลูกบิด
ประตู โต๊ะ เก้าอ้ี พนักพิง รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องก าหนดจุดส าหรับ
ล้างมือพร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ทุกห้อง และมีอุกรณ์ท าความสะอาด 
ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว 
ผ้าเช็ดโต๊ะท าความสะอาดโต๊ะ อุปกรณ์
ประกอบ ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม ทุกครั้ง 
 2. ควบคุมให้นักเรียนนั่งตามผังโต๊ะให้ 
มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า  
1 เมตร  
3. ลดหรืองดการใช้เครื่องปรับอากาศ 
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องให้สามารถ
ระบายอากาศและมีอากาศถ่ายเท 
อยู่เสมอ 

อ านวยความสะดวก จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติตามนโยบายข้อก าหนด 
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
5. ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

3. ด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ 
1.จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี
ความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ 
Green & Clean & Safe 
2.จัดเตรียมอุปกรณ์พ้ืนฐาน ในการคัด
กรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น 
แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว หนา้กาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield  
และก าหนดจุดล้างและท าความสะอาด
มือ บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคาร
ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ตามความ
เหมาะสมของสถานที่ 
3.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เข้ามาประเมินและร่วมวางแผนการ
ด าเนินการที่ถูกต้องก่อนเปิดภาคเรียน 
4.จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให้
ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบก าจัดขยะ
ปลอดเชื้อให้เพียงพอ และวิธีการก าจัด
ขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตามสุขภาพ
อนามัย 
5.อบรมให้ความรู้บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ที่เก่ียวข้องทางด้านสุขาภิบาล สุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ  หรือจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษาเก่ียวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรค COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงในทุก
ช่องทางอย่างชัดเจน  
6.จัดเตรียมเมนูอาหารรายการแนะน า
ครบตามหลักโภชนาการ และครบ 5 หมู่  
7.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ า เช่น พยาบาล 
ครผูู้ดูแลนักเรียนประจ าหอพัก หรือครู
อ่ืน ๆ ที่คอยดูแลควบคุมอยู่เสมอ  

4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้อง 
และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมส าหรับ 
การใช้จัดกจิกรรม 
5. ครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และ
อ านวยความสะดวก ของห้องแต่ละห้อง
ให้มีความพร้อม สะอาด และ 
ถูกสุขลักษณะ 
3. ด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ 
1.จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี
ความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ 
Green & Clean & Safe 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์พ้ืนฐาน ในการ 
คัดกรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น 
แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว หนา้กาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield  
ให้เพียงพอ และก าหนดจุดล้างและ 
ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า
หอ้งเรียน และอาคารต่าง ๆ ที่มี 
การใช้งานร่วมกัน ตามความเหมาะสม
ของสถานที่ 
3.จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน 
ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบก าจัดขยะปลอด
เชื้อให้เพียงพอ และวิธีการก าจัดขยะติด
เชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตามสุขภาพอนามัย 
พร้อมก ากับ ดูแล อย่างเคร่งครัด 
4.บุคลากรผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ไว้
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้
สามารถเข้าถึงในทุกช่องทางอย่างชัดเจน  

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
           โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ์



 

[23] 
 

แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
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เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย และ
ประสานกับสาธารณสุขในพ้ืนที่  
8.ท าความสะอาดอุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลโดยการเช็ดท าความสะอาด 
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ และการท าความ
สะอาดห้องพยาบาล ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 
เปิดระบายอากาศให้มีอาการถ่ายเท 
4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ระดับโรงเรียน 
2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สาธารณสุข ศปก.อ าเภอ ศบค.
จังหวัด 
3. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าคู่มือ
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบให้ด าเนินการ 
4. ขอรับการสนับสนุน ด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติตามนโยบายข้อก าหนด แนว
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
6. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. เจ้าหน้าที่โภชนาการควบคุม 
ตรวจสอบ ให้มเีมนูอาหารรายการ ครบ
ตามหลักโภชนาการ และครบ 5 หมู่  
6. เจ้าหน้าที่ประจ า เช่น พยาบาล  
ครผูู้ดูแลนักเรียนประจ าหอพัก หรือครู
อ่ืน ๆ ที่คอยดูแลควบคุมอยู่เสมอ เฝ้า
สังเกตอาการของผู้ป่วย และประสานกับ
สาธารณสุขในพ้ืนที่  
7.ท าความสะอาดอุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลโดยการเช็ดท าความสะอาดด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ และการท าความสะอาด
ห้องพยาบาล ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ  
เปิดระบายอากาศให้มีอาการถ่ายเท 
 
4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ระดับโรงเรียน 
2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สาธารณสุข ศปก.อ าเภอ ศบค.
จังหวัด 
3. ปฏิบัติตามคู่มือการเตรียมความ
พร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ขอรับการสนับสนุน ด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติตามนโยบายข้อก าหนด 
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แผนการด าเนนิการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ 
ก่อนเปิดเรียน ระหว่างเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
6. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 
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การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น 

 ให้หยุดการเข้าเรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจ านวนมาก  
นักเรียนควรนอนแยกห้องไม่ออก ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ อย่างน้อย  14 วัน  
รับประทานอาหารแยกจากผู้อ่ืนอาจรับประทานอาหารร่วมกันได้แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง  
ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า โทรศัพท์ ร่วมกับผู้อ่ืน  
ล้างมือบ่อยๆด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น อย่างน้อย 60%  สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอ่ืนๆ 

 การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ใช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงใน  
ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้าและสบู่ทันที กรมควบคุ ม 
โรคกระทรวงสาธารณสุขปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชู่  
ลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท ก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจามและทำ
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วย น้ าและสบู่ทันที ท าความสะอาดบริเวณที่พัก 
ของนักเรียน เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึง ห้องน้ า  ด้วยน้ ายาฟอกขาว 
5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ า 99 ส่วน)  
ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ า  หรือซักผ้าด้วย
น้ าร้อนที่ อุณหภูมิน้ า 60-90 องศาเซลเซียส 

 

วิธีการสังเกตอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย  
 ให้เจ ้าหน้าที ่จ ัดให้ม ีจ ุดคัดกรองอุณหภูมิด ้วย  Handheld thermometer 

 สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีมีปรอทวัดไข้แนะนาให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน 
ช่วงเช้า และเย็น 

 
 อาการไข้ได้แก่ 
▪ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ 
▪ มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น  

อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ ามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจ
ล าบาก หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา พร้อม
ใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบ แพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดินทาง
มาโรงพยาบาลโดยรถโรงเรียน ให้เปิดหน้าต่างรถไว้เสมอ  

การด าเนินการเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน 
1) ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อแยกนักเรียนนักศึกษา  
2) ท าความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจ า เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร  
3) ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  

หากพบอาการไข้ หรือ อาการทางเดินหายใจให้น าส่งโรงพยาบาล  
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4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะด าเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่ง
ตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน  

5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 
(self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI  

6) ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบก าหนด  
7) การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact)  
8) วัดไข้ทุกวันหากพบว่าอุณหภูมิกายสูงกว่าหรือเท่ากับ37.5องศาหรือมีอาการไอเจ็บคอ      

มีน้ ามูกให้โทร รายงานครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
9) แยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ าจานช้อนออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน  
10) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ าหรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน  
11) ห้ามออกจากบ้าน 
 

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน
สถานศึกษา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

1. นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส  
1)  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิกายได้

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว
หรือหายใจ เหนื่อย หรือหายใจล าบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อน 
มีอาการ หรือ เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ  

2)  ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3)  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด   

ตามลักษณะข้อใดข้อ หนึ่ง ดังนี้  
-  ผู้ที่เรียนร่วมห้อง,ผู้ที่นอนร่วมห้องหรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกันหรือ  
-  ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ1เมตรนานกว่า5นาทีหรือถูกไอจามรด 

จากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย  
-  ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศเช่นในรถปรับอากาศให้ห้องปรับอากาศร่วมกับ

ผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน  
4)  ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง  
5)  ผู้ไม่ได้สัมผัสหมายถึงผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง  14 วัน      

ก่อนป่วย  
6)  ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทาน

ต่ า หรือมีโรค ประจ าตัว หรือผู้สูงอายุ  
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2. การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  
1)  ตรวจสอบห้องสุขาโรงอาหารให้มีอ่างล้างมือให้มีเพียงพออยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานรวมถึง

สบู่ล้างมือที่ เพียงพอ  
2)  จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือเช่นเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ 

ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน  
3)  ก าหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริ เวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน            

หอพักนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  
4)  จัดสถานที่เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน 

การจัดที่นั่ง รับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)  
5)  ท าสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเช่นจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนแถว     

รับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น  
6)  จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  
7)  ส าหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวันหรือโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่มีโรงนอนให้       

รักษาระยะห่างระหว่าง กันอย่างน้อย 1 เมตร โดยไม่เอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของส่วนตัว 
ไม่ใช้ร่วมกัน กรณี หากมีเด็กป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน  

8)  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาเพ่ือคอยติดต่อ
ประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย  

3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน  
1)  ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนหากพบว่าผู้ป่วยมาก

ผิดปกติให้รายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ  
2)  ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการทางเดินหายใจของนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ 

บริเวณทางเข้า สถานศึกษาทุกวัน หากพบผู้ที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนหรือท้างาน และพาไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลทันที  

3)  หากพบว่ามีผู้ที่มีไข้จ านวนมากผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการ
ป้องกันควบคุมโรคของ สถานศึกษา แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

4)  ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย  
5)  แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอจามมีน้ ามูกเหนื่อยหอบหรือกลับ

จากพ้ืนที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค 
ติดเชื้อโค วิด 19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัว ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  

6)  งดการจัดกิจกรรมรวมคนทัศนศึกษาเช่นการยืนรวมกันหน้าเสาธงการจัดแข่งขันกีฬาสี
การไปทัศนศึกษา ดูงานที่ต้องรวมตัวและเคลื่อนย้ายคนจ้านวนมาก การประชุมใหญ่ กิจกรรมรวมตัววันส าคัญ
ต่าง ๆ  

7)  หากมีรถรับส่งนักเรียนให้เจ้าหน้าที่สังเกตอาการนักเรียนก่อนอนุญาตให้ขึ้นรถให้นักเรียน
สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ เปิดประตู หน้าต่างรถเมื่อหยุดรับนักเรียนใน     

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
           โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ์



 

[29] 
 

แต่ละจุดเพ่ือให้มี อากาศถ่ายเทบ่อย ๆ และท้าความสะอาดรถโดยเฉพาะที่ราวจับประตู ที่วางแขน และ    
เบาะนั่งทุกวัน  

8)  พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องเรียนเพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศงดการเรียนใน      
ห้องแอร์ที่ไม่จ าเป็น  

9)  ตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบอาหาร 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหาร
ทุกครั้ง เน้นเมนูที่ ปรุงสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วางอาหาร  

4. การท าความสะอาด  
1)  ท าความสะอาดพ้ืน และพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะ

พ้ืนผิวที่หลายคน สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน 
อุปกรณ์ การ เรียน เป็นต้น  

2)  ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด20 ส่วนส าหรับ
เช็ดพ้ืนผิวหรือ แอลกอฮอล์ 70% ส าหรับการเช็ด ฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่าง ๆ  

3)  ท าความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน1 ส่วน     
ต่อน้ าสะอาด10 ส่วน อย่างน้อยวันละสองครั้ง  

4)  ก าจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวันโดยการผูกปากถุงให้มิดชิดเน้นย้ าให้นักการภารโรงที่เก็บขยะ
ใส่หน้ากาก อนามัย face shield และถุงมือยาว  

5. กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน  
1)  ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อแยกนักเรียนนักศึกษา  
2)  ท าความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจ้า เช่น ห้องสุขา ที่รับประทาน

อาหาร  
3)  ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หาก

พบอาการไข้ หรือ อาการทางเดินหายใจให้น าส่งโรงพยาบาล  
4)  ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะด าเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่ง

ตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน  
5)  ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 

(self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI  
6)  ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบก าหนด  
6. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact)  
1)  วัดไข้ทุกวันหากพบว่าอุณหภูมิกายสูงกว่าหรือเท่ากับ37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ    

ไอเจ็บคอมีน้ ามูกให้โทร รายงานครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
2)  แยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ าจานช้อนออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน  
3)  ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ าหรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน   
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แบบคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  

1.ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน 
1.1 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ..................... 
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...................... ห้อง ....................... 
1.3 ภูมิล าเนา ............................................................................................................... ........................... 

        1.4 โรคประจ าตัว ............................................................................................................................. ....... 
 

2. แบบคัดกรองนักเรียน 
   ในช่วงเวลา 14 วัน นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่  

1) มีไข้อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส   
 มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 

2) ไอ 
   มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 
3) เจ็บคอ 
   มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 

4) มีน้ ามูก 
   มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 

5) หายใจติดขัด 
   มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 

6) ปวดศรีษะ 
   มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน   มีบ้างบางครั้ง    ไม่มีเลย 

7) ในระยะเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี ระบุ เข้ารักษาด้วยอาการ ...............................................................................................  
                       ระหว่างวันที่......................ถึงวันที่..................... ณ โรงพยาบาล.............. ............... 
8) ในระยะเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่หรือไม่ 

 ไม่มี 
 มี ระบุ ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการ……............................................................. 

9) ในช่วงเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ 
 ไม่มี   มี ระบ ุประเทศ..................................ระยะเวลาที่ไป..............................  

        ตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่ ........................................ 
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10) ในช่วงเวลา 14 วันในชุมชมของนักเรียนมีผู้ป่วยที่ติดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 หรือไม่ 

 ไม่มี   มี  
3.ข้อมูลผู้ปกครอง 

3.1 ชื่อ-สกุล บิดา .................................................................   อาชีพ .................................................... 
3.2 ชื่อ-สกุล มารดา .............................................................  อาชีพ ............................................. ....... 
3.3 ในระยะเวลา 14 วันผู้ปกครองของนักเรียนมีประวัติการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือไม่ 

 ไม่มี   มี ระบุ เข้ารักษาด้วยอาการ .............................. ระหว่างวันที่................  
        ถึงวันที่................................ ณ โรงพยาบาล............................... 
3.4 ในระยะเวลา 14 วันผู้ปกครองของนักเรียนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการ

คล้ายไข้หวัดใหญ่หรือไม่ 
 ไม่มี   มี ระบุ ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการอะไร............................... 

3.5 ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสหรือตรวจผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ 
COVID-19 หรือไม่ 

 ไม่ใช่   ใช่  
 
4.การเดินทางจากที่พักมายังโรงเรียน 

4.1 พาหนะ  
 รถส่วนตัว 
 รถสาธารณะ ระบุ ............................................................................................................  

4.2 เดินทางออกจากหมู่บ้าน.....................................จังหวัด............................................มายังโรงเรียน  
4.3 ระยะทางโดยประมาณ................................กิโลเมตร 
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ......................................ชั่วโมง...............................นาที 
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แบบคัดกรองนักเรียนประจ าวัน 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  

1.ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน 
รหัสนักเรียน.......................................... ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..............ห้อง.................... 
หอพัก.................................................... 2.อุณหภูมิที่วัดได้ ................................................. 
2.แบบคัดกรองนักเรียน 
อาการ 

1) มีไข้อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส   ไม่มี     มี วัดได้ .........................องศา 
2) ไอ   ไม่มี     มี  
3) เจ็บคอ   ไม่มี     มี 
4) มีน้ ามูก   ไม่มี     มี 

5) หายใจติดขัด  ไม่มี     มี 
6) ปวดศรีษะ  ไม่มี     มี 
7) ท้องเสีย  ไม่มี     มี 
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1.ตารางเวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน 

ระดับชั้น ช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร หมายเหตุ 
 กลางวัน  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 11.20 น. -12.20 น.  

1. งดกิจกรรมหน้าเสาธง 
2. งดประชุมโฮมรูม 
3. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์ 
4. ตารางจะมีการหมุนเวียน
ประจ าสัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 12.20 น. -13.20 น. มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
           โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ์



 

[34] 
 

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน COVID-19 

 

 
คู่มือ  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19
           โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ์


