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คำนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง
โดยเมื่อวันที่30มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรค COVID- 19
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ( Public Health Emergency of International Concern )
โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 และสำหรับในประเทศไทยนั้น
ได้ ม ี ก ารพบผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื ้ อ จำนวนหนึ ่ ง ซึ ่ ง ถึ ง แม้ ว ่ า ตั ว เลขผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื ้ อ ในแต่ ล ะวั น จะมี จ ำนวนลดน้ อ ยลง
แต่ก็ย ังคงอยู่ในสภาวการณ์ ที่ไม่อาจวางใจได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคน ต่อการสัมผัส เชื้ อ
และป้องกัน ไม่ให้ป ระชาชน ได้ร ับ ผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่ว นบุ คคล
โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและรวมถึง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครองและ
ครู บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ้ ง นี ้ เ นื ้ อ หาในเอกสารฉบั บ นี ้ จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

นายสว่าง มโนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
12 กรกฎาคม 2564
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ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คืออะไร
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (Coroavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นตระกูล ของไวรัส ที่ก่อให้ เ กิด
อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลา ง
(MERS - CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS - CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบมา
ก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบ
การระบาด ครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจี น ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้น ได้มีการ
ระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ นี้ว่า โรค COVID-19
อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้รส ในกรณีที่ อาการรุนแรงมาก ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร
โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่ มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่ แพร่ กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทา ง
ละอองเสมหะจากการไอ น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางพื้นผิวสัมผัสที่
มีไวรัสแล้วมาสัมผัสปาก จมูก และตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเชื้อที่ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ เข้าสู่อีกคนหนึ่งโดย
ผ่านเข้าทางปาก ได้ด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาได้อย่างไร
ยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคองตาม
อาการ โดยอาการที่แสดงแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ทำให้เกิด
ปอดอักเสบได้ ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการรักษาด้วยการประคับ ประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการ
ช่วงนั้น และยังไม่มียาตัวใด ที่มีหลักฐานชัดเจนว่ารักษาโรคโควิด-19 ได้โดยตรง
ที่มา: คู่มือการปฏิบัติหรับสำถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 “กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”
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สถานศึกษากับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะ
มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีอาการ
หรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจทำให้การแพร่ระบาด
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น จะมีผลกระทบในสังคม
หรือผู้ใกล้ชิด เช่นครูพ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่ จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่ม
เด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อ มาตรการในการเปิดเทอม จึงมี
ความสำคัญมากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องมั่ นใจว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด
ของโรคในเด็กนักเรียนได้
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การประเมินความพร้อมของนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564
การประเมินความพร้อมของสถานศึ กษา ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้
1. สถานศึกษาประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตามแบบ
ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ปรากฏใน “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด19” ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับได้แก่
สีเขียว

หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้

สีเหลือง

หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

สีแดง

หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ

2. ในกรณีที่สถานศึกษาทำการประเมินตนเองและได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไปให้สถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามที่สถานศึกษาประเมิน
ตนเองในข้อที่ 9) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อทราบ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณา
4. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาของ ศปก.จ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งต่อสถานศึกษาทราบการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
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การประเมินความพร้อมของนักเรียน
ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
การประเมินความพร้อมของนักเรียนให้นักเรียนทำการประเมินตนเอง โดยใช้แบบ ประเมินตนเองสำหรับ
นักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตาม
“คู่มือการปฏิบัติสำหรับ สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติอื่นมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เช่น วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ แนว
ปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ให้เป็นไป
ตาม
✓ คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรคโควิด -19 ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
✓ แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด –19 ในข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
✓ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ใช้บังคับ
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนระชานุสาสน์)
โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) ได้ ก ำหนดรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนสำหรั บใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือก
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site
ระดับอนุบาล : วัดจากพฤติกรรม พัฒนาการ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 6 กิจกรรม
ประถมศึกษา : นักเรียนต้องเข้าเรียนครบตามเกณฑ์รายวิชานั้นๆ วัดประเมินผลเป็นปีการศึกษา
สัดส่วนคะแนนแบ่งเป็นรายภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 สัดส่วนการประเมินผล 40:10 ภาคเรียนที่ 2 สัดส่วน
การประเมินผล 20:30
ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเข้าเรียนครบตามเกณฑ์รายวิชานั้นๆ วัดประเมินผลเป็นรายภาคเรีย น
โดยยึดตาม School grading ของโรงเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand/On line
เก็บ 80% ของภาระงานชิ้นงานในแต่ละรายวิชา
วิธีการสอบ อัตนัย/ปรนัย โดยขยายเวลาการจัดการสอบ นักเรียนมาสอบที่โรงเรียน โดยการแบ่ง
จำนวนนักเรียนให้เหมาะสม

ห้องเรียนออนไลน์

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
ตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับ
สีเขียว หรือ สีเหลือง สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนได้
ทั ้ ง นี้ จะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการ 6 ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ นสถานศึ ก ษาได้ แ ก่ 1) วั ด ไข้ 2) ใส่ ห น้ า กาก 3) ล้ า งมื อ
4) เว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาด 6) ลดแออัด รวมถึงสถานศึกษาจะต้องนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน (ตามที่สถานศึกษาประเมินตนเองในข้อที่ 9) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ทั้งโรงเรียน
1.การจัดการเรียนการ
สอนแบบ On-site

จากข้างต้นโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อยู่ในระดับที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติได้ โดยใช้วิธีการเรียนในชั้นเรียน (On-site) และ (On-hand) สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยใช้
รูปแบบเรียนรู้แบบผสมผสานกัน
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2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning)

ระดับชั้นอนุบาล On Air
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1. On hand กรณี On-site ให้เช็คเวลาเรียนทุกวัน วัดผลประเมินผลโดยใช้ใบงานเดียวกัน
ชิ้นงานเดียวกัน การรับ-ส่ง ใบงานให้ทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีหลักฐานการรับส่งที่ชัดเจน
กับทางผู้ปกครอง
2. กรณี Online
ใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอน

ใช้การส่งวิดีโอการสอนลงในกลุ่ม Line ผู้ปกครอง
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน On-site
และนักเรียนที่เรียนที่บ้าน (On-Hand)
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน On-site
และนักเรียนที่เรียนที่บ้าน (On-Hand)
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หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

1. คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
2. สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3. ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงเช่นราวบันไดลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น
4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดเว้น
ระยะห่างของสถานที่
5. ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเททำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ
โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะเก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน
รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
6. ลดแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและ
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ลดแออัดเพื่อให้แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดประโยชน์และมีผลกระทบในทางที่ดีต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
เจ้าของสถานศึกษา ครูผู้ดูแล นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแม่ครัวผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความ
สะอาด ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัด มีดังนี้
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การจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
จำนวน 20-25 คน/ห้องเรียน
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แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันตนเอง
และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเองพร้อมใช้ เช่น ช้อน
ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น
4. สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรค
โควิ ด -19 ให้ แ ก่ น ั ก เรี ย น เช่ น สอนวิ ธ ี ก ารล้ า งมื อ ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง การสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกัน
จำนวนมากเพื่อลดความแออัด
5. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน
6. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียนระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่าง บุคคลอย่างน้อย
1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันและกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ
7. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน กรณีขาดเรียน/กักตัว/อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
โรคโควิด-19 และรายงานต่อผู้บริหาร
8. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา ในตอนเช้าทั้งนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อ
โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ
มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์หรือตราปั๊ม แสดงให้
เห็นชัดเจนว่าผ่านการคัดกรองแล้ว
✓ กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้อุณหภูมิร่า งกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดให้อยู่ในพื้นที่แยกส่วน ให้รีบแจ้งผู้ปกครอง
มารับและพาไปพบแพทย์ ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการสอบสวนโรคและแจ้งผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาการปิดสถานศึกษาตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
✓ บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วยตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
✓ จัดอุปกรณ์การล้างมือพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณทางเข้า
และสบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ
9. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้นเด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมีพฤติกรรมดูด
นิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์
สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป
10. วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนดด้วยการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง
นั่นคือ“สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”
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11. ครูสื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียดว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะวิกฤติ ที่มีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และนำกระบวนการการจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย
ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้าน
อารมณ์สังคมและความคิด เป็นต้น
12. ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวท่านเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และกำกับให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด -19 เป็นบทบาทสำคัญอาจจะสร้างความเครียด วิตกกังวลทั้งจาก
การเฝ้าระวังนักเรียนและการป้องกันตัวท่านเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียดจาก
สาเหตุต่างๆมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
✓ ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาที่ไม่กระจ่างชัด แนะนำให้ตรวจสอบ ทบทวนกับผู้บริหารหรือ
เพื่อนร่วมงานเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน
✓ ความวิตกกังวลกลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ ร้องขอสิ่งที่ใช้สำหรับ
การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดโรคโควิด-19 เช่น สถานที่ สื่อการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว สามารถเข้าสู่
แนวทางการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา
✓ จัดให้มีการจัดการความเครียด การฝึกสติ เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพื่อลดความวิตก
กังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้
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บทบาทในการสอนของครู
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
นักเรียนเรียน
on site

นักเรียนเรียน
On hand
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โรงเรียนและครูออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงประสานกับนักเรียน
และผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนการสอนตามช่องทางต่างๆ ตาม
ประกาศของโรงเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับ
นักเรียน
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำ การป้องกัน
ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค
โควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโควิด-19 หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย
ทุกครั้งหลังใช้งาน
4. กรณีนักเรียนดื่มน้ำ บรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะไม่ ปะปนกับของ
ผู้อนื่
5. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกิน
อาหาร หลังใช้ช้อนส้อม หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตาปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน เมื่อถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ
สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่าง
เรียนช่วงพักและหลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิว
ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ
7. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
8. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิด-19
9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุกร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่และผักผลไม้ 5 สี เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้านหรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box Set) กินที่โรงเรียนแทน
รวมถึงออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน
10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอจากครูที่ปรึกษา หรือ ศึกษา
ด้วยตนเอง เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน
11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะก่อให้ เกิดความหวาดกลัวมาก
เกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด-19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน
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วันจันทร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564

1-2 เมตร

1-2 เมตร
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แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกัน ตนเอง และ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รสให้
หยุดปฏิบัติงานและรีบพาไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด -19 หรือกลับจากที่เสี่ยง
อยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่ง
3. เตรียมของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม
แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
4. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ช้อนส้อม หลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้าตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อนและเมื่อกลับถึงบ้าน
ควรอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที
5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อนสะอาดครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี
และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีที่ ไม่ได้กินอาหารเช้า
จากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 - 11
ชั่วโมงต่อวัน
6. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 สถานที่แออัดมีการรวมกันของคนจำนวนมาก
หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 7 ขั้นตอนด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที
(ให้นักเรียนร้องเพลง Happy Birthday 2 ครั้ง) พร้อมกับล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์
7. กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น
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บทบาทและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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บทบาทและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัวผู้จำหน่ายอาหาร
และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกัน ตนเองและลด
ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบพาไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด -19 หรือกลับจากที่เสี่ยง
อยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ –หลังปรุงและประกอบอาหาร ก่อนและขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก
เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำใช้เจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตาปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
4. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยและ
ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
5. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือ และใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง ได้จัดให้ แยกกินส่วน
กรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงในถุงบรรจุอาหารก่อนตัก
6. จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ 5 สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียน ภายในเวลา 2
ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าวให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือด และนำมาเสิร์ฟใหม่ กรณีที่ไม่สามารถจัดเหลื่อมเวลา
สำหรับเด็กในมื้อกลางวัน ให้เตรียมอาหารกล่องแทนและรับประทานที่หอ้ งเรียน
7. จัดเตรียมกระดาษสำหรับสั่งรายการอาหาร หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพื่อลดการพูดคุย สัมผัส
8. ผู้ปฏิบัติทำความสะอาดปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง
9. การเก็บขยะ ควรใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด แนะนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ
10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างน้ำมือบ่อยๆ และเมื่อกลับบ้านควรรีบอาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
คำแนะนำในการทำความสะอาด
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือหรือน้ำยาฟอกขาว อุปกรณ์
การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
อาทิ ถุงมือ หน้ากาก เสื้อผ้าที่นำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่เหมาะสม
✓ กรณีสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 70 % หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ในการ
เช็ดทำความสะอาด
✓ กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พืน้ ห้อง แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
(น้ำยาซักผ้าขาว) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ % 0.5
✓ ตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำยาทำความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ รวมถึง พิจารณา
เลือกใช้น้ำยา ขึ้นอยู่กับชนิดพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก
3. เตรีย มน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ ขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้ มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนำ
ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ “น้ำยาฟอกขาว”) เนื่องจาก
หาซื้อได้ง่าย โดยนำมาผสมกับน้ำ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
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➢
➢
➢
➢

กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ1 ลิตร
กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5.7 % ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ1 ลิตร
กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร
กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ1 ลิตรหรืออาจใช้
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนำมาผสม เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.5%
หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
➢ กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ1 ลิตร
➢ กรณี ผลิตภัณฑ์ มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ำ 1 ลิตร
4. สื่อสารให้ความรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งแนะนำสุขอนามัยในการดูแลตนเองกับ
ผู้ปฏิบัติงาน
✓ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อน–หลังทำความสะอาดทุกครั้ง
✓ สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งเมื่อต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
✓ เปิดประตู หน้าต่าง ขณะทำความสะอาด เพื่อให้มีการระบายอากาศ
✓ หากพื้นผิวสกปรก ควรทำความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นำผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นสกปรก ก่อนที่
จะใช้น้ำยาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
✓ ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ–หลังใช้งานทุกครั้งก่อน และเน้นบริเวณที่มีการสัมผั ส
หรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ซึ่งเป็นพื้นผิวขนาดเล็กที่มีปุ่มกด โดยนำ
ผ้าสำหรับ เช็ดทำความสะอาดชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 %
✓ สำหรับพื้น ใช้ไม้ถูพื้นชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถูพื้นจากมุม ไม่ซ้ำรอยเดิมโดยเริ่ม
จากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก
✓ การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด
น้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นที่บริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาที่กด
ชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ
ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
✓ หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าทำความสะอาดและไม้ถูพื้ น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่า เชื้อ
แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
✓ ถอดถุงมือแล้ว ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หากเป็นไปได้ควรชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้ า หรือรีบ
กลับบ้านอาบน้ำให้สะอาดทันที
✓ บรรจุภัณฑ์ใส่น้ำยาทำความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไปในถังขยะอันตรายส่วนและทิ้งในถัง
ขยะอื่น ๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ รวบรวมและทิ้งขยะในถุงพลาสติกถุงขยะซ้อนสองชั้น มัดปาก
ถุงให้แน่น และนำไปทิ้งทันที โดยทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
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5 ข้อควรระวัง
✓ สารที่ใช้ฆ่าเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน ควรระวัง
ไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
✓ ไม่ควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดอื่นที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
✓ หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
✓ ไม่ควรนำถุงมือไปใช้ในการทำกิจ กรรมประเภทอื่น ๆ ใช้เฉพาะการทำความสะอาดเท่านั้น เพื่อป้องการ
แพร่กระจายของเชื้อ
✓ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการทำความสะอาด

แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานศึ ก ษาเป็ น สถานที ่ ท ี ่ ม ี ค นอยู ่ ร วมจำนวนมาก ทั ้ ง นั ก เรี ย น ครู ผู ้ ป กครองบุ ค ลากรผู ้ ม าติ ด ต่ อ และ
ผู้ประกอบการร้านค้ากรณีที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงควรมีแนวปฏิบัติการจัดอาคารสถานที่ ดังนี้
1. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี
1) จัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้ อย 1-2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุด
ตำแหน่งชัดเจน จัดให้มีการสลับวัน เรียนแต่ล ะชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียนหรือการใช้พื้ นที่ใช้ส อยบริเวณ
สถานศึ ก ษาตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ อ าจพิ จ ารณาวิ ธ ี ป ฏิ บั ต ิ อ ื ่ นตามบริบ ทความเหมาะสมโดยยึ ดหลัก Social
distancing
2) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียนการเรียนกลุ่มย่อย โดยสลับวันมาเรีย น เน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ
หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ให้กำหนดเวลาเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ
ทุก 1 ชั่วโมงและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครู ประจำทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอและ
เพียงพอ
5) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้า
ก่อนเรียน และพักเที่ยง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องทำความสะอาดโต๊ะก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
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2. ห้องสมุด
1) จัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรและจัดทำสัญลักษณ์ แสดงจุด
ตำแหน่งชัดเจน
2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง หากจำเป็นต้องใช้ เครื่องปรับอากาศ
และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูบรรณารักษ์นักเรียนและผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า
ด้านหน้าและภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ
4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ชั้นวางหนังสือทุกวันๆ ลูกบิดประตู วันละ
2 ครั้ง (เช้าก่อนให้บริการพักเที่ยง)
5) จำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา
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3. ห้องประชุม หอประชุม
1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการมีน้ำมูก ไอ
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้แจ้งงดร่วมประชุมและแนะนำให้ไปพบแพทย์
2) จัดโต๊ะ หรือ เก้าอี้ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุด ตำแหน่ง
ชัดเจน
3) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าประชุมบริเวณทางเข้าภายในอาคารหอประชุม
บริเวณทางเข้าด้านหน้าและด้านในของห้องประชุมอย่างเพียงพอและทั่วถึง
5) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม
6) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์สื่อ ก่อน
และหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง ก่อนและหลังใช้ห้องประชุม หากเป็น
ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ให้กำหนดเวลาเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมงและ
ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

4.

โรงยิม สนามกีฬา
1) จัดพื้นที่ทำกิจกรรม และเล่นกีฬา ลดความแออัด อาจจัดให้เล่นกีฬาเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการบริเวณทางเข้าและบริเวณด้าน
ในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่น แต่ละชนิดก่อนหรือหลังเล่นทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
4) จัดให้มีการระบายอากาศให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง เปิดพัดลม
5) จำกัดจำนวนคน จำนวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา
6) หลีกเลี่ย งการจัดกิจ กรรม หรือเล่น กีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีม หรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่ น
วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น
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5. ห้องส้วม
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว อุปกรณ์
การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น คีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนำมาเปลี่ยนหลังทำความสะอาด
2) การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้
ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (รู้จักกันในชื่อ“น้ำยาฟอกขาว”) โดยนำมาผสม
กับน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์โดยนำมาผสมกับน้ำ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5,000 ส่วนในล้านส่วน ราดน้ำยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้อย่างน้อย
10 นาที เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่ง โถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวน
กระดาษชำระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ ที่วางสบู่ ผนังซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ 70%
หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
3) หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาด และไม้ถูพื้นด้วยผ้า ผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว
ซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

6.

ห้องพักครู
1) จัดโต๊ะเก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร คำนึงถึงสภาพ บริบทและ
ขนาดพื้นที่ อาจพิจารณาใช้ฉากกั้นบนโต๊ะเรียน และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนโดย ถือปฏิบัติตามหลัก
Social distancing อย่างเคร่งครัด
2) ให้ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตูหน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หาก
จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ให้กำหนดเวลาเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ทุก 1
ชั่วโมงและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
4) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
5) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ใช้ทำความสะอาดมือ สำหรับครูและผู้มาติดต่อ บริเวณทางเข้าด้านหน้ าและ
ภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง
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7. ห้องพยาบาล
1) จัดหาครู หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ
2) จัดให้มีพื้นที่ หรือห้องแยก อย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วย จากสาเหตุ
อื่น ๆ เพื่อป้องการแพร่กระจายเชื้อโรค
3) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน
4) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาลอย่ าง
เพียงพอ
8. โรงอาหาร
การจัดบริการภายในโรงอาหาร การนั่งกินอาหารร่วมกัน ของผู้ใช้บริการ รวมถึงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ ตู้กดน้ำ
ดื่ม ระบบกรองน้ำ และผู้สัมผัสอาหาร อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค จึงควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
1) มีการกำหนดมาตรการ การปฏิบัติให้สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะดังนี้
✓ จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร บริเวณก่อนทางเข้า
โรงอาหาร
✓ ทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
✓ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ในพื้นที่ต่างๆ เช่นที่นั่งกิน อาหารจุด
รับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร
✓ จั ด เหลื ่ อ มช่ ว งเวลาซื ้ อ และกิ น อาหาร เพื ่ อ ลดความแออั ด พื ้ น ที ่ ภ ายในโรงอาหาร ได้ แ ก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับประทานอาหารเวลา 11.30 น. นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 รับประทานอาหารเวลา 11.50 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับประทานอาหาร
เวลา 12.10 น.
✓ ทำความสะอาดสถานที่ปรุงประกอบอาหาร พื้นที่ตั้งตู้กดน้ำดื่ม และพื้นที่บริเวณที่นั่งกินอาหาร
ให้สะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
(น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% อัตราส่วน1
ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)
✓ ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด สำหรับนั่งกินอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือจัดให้มี
การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% โดยหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทาง
เดียวกันหลังจากใช้บริการทุกครั้ง
✓ ทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ำยาล้างจานและให้มีการฆ่าเชื้ อ
ด้วยการแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วินาที
✓ ทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่มภายในตู้ถังน้ ำเย็นอย่างเดือนละ1 ครั้งและเช็ดภายนอก เช็ดภายนอกตู้
และก๊อกน้ำดื่มให้สะอาดทุกวัน
✓ จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสุกใหม่ทุกครั้ง การปกปิด
อาหารปรุงสำเร็จ การใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร และจัดให้มีภาชนะอุปกรณ์สำหรับ
การกินอาหารอย่างเพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เป็นต้น
✓ ประชาสัมพั นธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูก วิธีขั้นตอนการล้างมือที่
ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด เป็นต้น
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✓ กรณี ม ี ก ารใช้บ ริ ก ารร้า นอาหารจากภายนอก จั ด ส่ ง อาหารให้ก ั บสถานศึก ษา ควรให้ ค รูห รือ
ผู้รับผิดชอบ ตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยกำหนดข้อตกลงการจัดส่ง
อาหารปรุงสุก พร้อมกินภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จและมีการปกปิดอาหาร เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหาร
✓ พิ จ ารณาทางเลื อ กให้ ผ ู ้ ป กครองสามารถเตรี ย มอาหารกลางวั น (Lunch box) ให้ น ั ก เรี ย นมา
รับประทานเองเพื่อป้องกันเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ

2) ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
✓ หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุด
ปฏิบัติงาน และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที
✓ ดูแลสุขลักษณะส่ว นบุคคล มีการป้องกันตนเอง แต่งกายให้ส ะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อนและ
อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารในขณะปฏิบัติงาน
✓ รักษาความสะอาดของมือด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานและขณะเตรียม
อาหารประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญ หรือธนบัตรหรือ
สัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
✓ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
✓ มีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบ
อาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก
และผลไม้ และไม่เตรียมปรุงประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง
✓ จัดเมนูอาหารที่จำหน่ายโดยเน้นอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปรุงให้สุก ด้วย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส
✓ อาหารปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะสะอาดมีการปกปิดอาหาร จัดเก็บสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสำเร็จรอการจำหน่ายให้นำมาอุ่นทุก 2 ชั่วโมง
✓ ระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
3) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหาร ต้องดำเนินการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
✓ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าในโรง
อาหาร ก่อนกินอาหาร ภายหลังซื้ออาหาร หลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัส สิ่ ง
สกปรก หรือหลังออกจากห้องส้วม
✓ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปในสถานที่
จำหน่ายอาหาร
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✓ เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ปรุงไม่
สุก และตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร ความสะอาดและความเหมาะสม
ของภาชนะบรรจุ มีการปกปิดอาหารมิดชิด ไม่เลอะเทอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น
✓ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร ขณะรออาหาร นั่งกิน
อาหาร

9. การเข้าแถวเคารพธงชาติ
1. งดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน และ/หรือให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะเรียนใน
ห้องเรียน มีกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำกิจกรรม
3. ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรใช้ช่องทางอื่น ๆ เช่น เสียง
ตามสาย ผ่านออนไลน์ Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น
4. ทำความสะอาดอุป กรณ์ข องใช้ หรือจุดสัมผัส เสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุ ก ครั้ ง เช่น เชือกที่เสาธง
ไมโครโฟน เป็นต้น
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แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การบริหารงบประมาณประจำปีโดยปกติแล้วรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้กับสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนจำนวน 5 รายการ ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยในแต่ละรายการมีการดำเนินการดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) สามารถใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่ายดังนี้
1.1 งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราวเช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น
1.2 งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
1.3 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ 2, 3, 4 ดำเนินการตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณในแต่ละประเภทรายการ
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การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเกิดการระบาด
ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียนครูหรือบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
กรณีเกิดการระบาดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา
เหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 รายที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา
1. ผู ้ ป ่ ว ยที ่ เ ข้ า เกณฑ์ ต ้ อ งสอบสวน (PUI=Patient Under Investigation) หมายถึ ง ผู ้ ท ี ่ ม ี ป ระวั ต ิ ไ ข้ ห รื อ
วัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14
วัน ก่อนมีอาการ
2. ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
✓ ผู้ที่เรียนร่วมห้องผู้ที่นอนร่วมห้องหรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน
✓ สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย
โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
✓ ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย
และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน
4. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นร่วมกับผู้ป่วยๆ แต่ไม่
เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง
5. ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วย 14 วัน ก่อนป่วย
6. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Under lying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือมีโรค
ประจำตัวหรือผู้สูงอายุ
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การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเกิดการระบาด
กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด
1. ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่าป่วยมากผิดปกติให้รายงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
2. ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่ามีเด็กที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่
3. ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย
กิจกรรมเมื่อมีการระบาด
1. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียนเพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจ
สั่งปิดด้วยเหตุพิเศษไม่เกิน 7 วัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 15 วัน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกิน 30 วัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่ง
ปิดตามความเหมาะสม
2. สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริ เวณทางเข้าสถานศึกษาโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมือถือ
(Hand held thermometer) และดำเนินการตามแผนผังตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
✓ หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ
3. ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ
4. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่างแต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้านและรายงานอาการ (Self-report) ทุกวันหาก
พบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI
5. เมื่อเปิดเทอมให้มีการคัดกรองไข้ทุกวันหากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI เก็บตัวอย่างและพิจารณาความเสี่ยงเพื่อ
ตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้านหรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล
6. ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบกำหนด
การกำกับติดตามและรายงานผล
โรงเรียนจะมีการกำกับติดตาม ทบทวนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสถานการณ์ และบริบท
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วยต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
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มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

นักเรียนเข้าแถวในห้องเรียนหรือหน้าห้องเรียน เวลา 08.00 น.
เริ่มเคารพธงชาติ 08.10 น.
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ของโรงเรี
ยนบ้ดาสภาพแวดล้
นแม่จนั (เชีอยมในห้
งแสนประชานุ
การจั
องเรียน สาสน์)
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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การใช้ห้องน้ำ
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนต้องมีมาตรการในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อและบันทึกเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำ
โรงเรียนทุก ๆชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจำวัน แม่บ้าน นักการ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
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การล้างมือและการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

การรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อลดความแออัดของนักเรียนจะต้องมีการเหลื่อมเวลา
ในการพักรับประทานอาหารกลางวัน
โดยระยะห่างของรอบเวลาดังนี้

10.30 น.
ป.1 - ป.3

11.50 น.

12.10 น.

ป.4 - ป.6

มัธยมศึกษา
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การล้างมือและการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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โรงอาหาร
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

42

โรงอาหาร
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

43

อุปกรณ์การแปรงฟันและแก้วน้ำส่วนตัว
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

44

การนอนของนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

45

การรับนักเรียนกลับบ้าน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

46

การทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

48

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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ภาคผนวก

50

51

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายสว่าง มโนใจ
2. นางสุรีพร มงคลดี
3. นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี
4. นางชัญชนา ทุนอินทร์
5. นายนราวิชญ์ คำแปง
6. นายจุลจำนงค์ ศิริกุล
7. นางสิริภัทร แสงบุญ
8. นางรัตนา แก้วตั้ง
9. นางปาริฉัตร หวายคำ
10. นางรัญชนา มณีรัตน์
11. นางสาวปราชญา ธรรมจักร์
12. นางสาวทิพวรรณ์ ปัญญางาม
13. นางสาวนภาวรรณ กันทะตา
14. นางนุชรี กันทะเนตร
15. นางสาวธิดารัตน์ คำแดง
16. นางอัจฉรา จีรัตน์
17. นางสาวอารยา น้อยหมอ
18. นายสามารถ หลักฐาน
19. นางสาวดวงพร มิตรยอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้างานวัดและประเมินผล / หัวหน้าสายชั้นห้องเรียน MEP
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาที่ 3
ครูวัดผล
ครู ICT โรงเรียน
ครูวิชาการ

คณะผู้จัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์
1. นายเรวัตน์ ไชยบาล
2. นายโต้ง หน่อแก้ว
3. นายสามารถ หลักฐาน

ครู ICT โรงเรียน
ครู ICT โรงเรียน
ครู ICT โรงเรียน

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและพิสูจน์อักษร
1. นางชัญชนา ทุนอินทร์
2. นายนราวิชญ์ คำแปง
3. นางสาวดวงพร มิตรยอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ครูวิชาการ
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