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 บทนํา 
 

 ตามท่ีศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแถลงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม ซ่ึงพบวาเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่องประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาโดยกําหนดใหสถานศึกษา

ท่ีอยูในโซนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด(สีแดง)และพ้ืนท่ีควบคุม(สีสม)ตองดําเนินการประเมินความพรอมของสถานศึกษา

กอนเปดภาคเรียนผานระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดกอน 

 

 ในสวนของจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูในโซนพ้ืนท่ีควบคุม (สีแดง) ตามประกาศของศูนย

บริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด

เชียงใหมไดกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) จังหวัดเชียงใหม ดานการศึกษา โดยกําหนดใหสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ

พิเศษ จะตองดําเนินการในดานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้  

 

1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติตองปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางระหวางผูเรียนใน

หองเรียนตามมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1.50 เมตร และเนนการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนกลุมเดียวกันตลอดท้ังวัน  

2. สลับเวลาและสลับกลุมมาเรียนระหวางชั้นเรียนออนไลนและชั้นเรียนแบบปกติ 

3. งดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการรวมกลุมและมีการสัมผัสกัน  

4. ใหบูรณาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี  

5. งดหรือปรับรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของนักเรียน อาทิ 

กิจกรรมไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม

การเขาคายพักแรมหรือศึกษานอกสถานท่ี เปนตน เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีมีตอการแพรระบาดของโรค  
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  ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอยและลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19) โรงเรียนจึงไดกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม 

ซ่ึงประกอบดวย มาตรการหลักและระบบการคัดกรอง  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติสําหรับ

ผูเก่ียวของ มาตรการกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา  
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มาตรการหลักและระบบการคัดกรอง 
 
 

มาตรการหลัก  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใชมาตรการหลัก 6 ขอ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คือ 1.คัดกรองวัดไข  2.สวมหนากาก  3.ลางมือ  4.เวนระยะหาง  5. ทําความสะอาด และ 6.ลดแออัด เปนหลักใน

การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ระหวางเปดภาคเรียน ดังนี้ 

 

1. คัดกรอง (Screening) ผูที่เขามาในโรงเรียนทุกคน ตองไดรับการคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกาย 

2. สวมหนากาก (Mask) ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน 

3. ลางมือ  

(Hand Washing) 

ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา หรือใชเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุด

เสี่ยง เชน ราวบันได ลูกบิดประตู รวมทั้งไมใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไม

จําเปน 

4. เวนระยะหาง  

(Social Distancing) 

เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร รวมถึงการจัดเวนระยะหางของ

สถานที่ 

5. ทําความสะอาด 

(Cleaning) 

เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเท ทําความสะอาดหองเรียน และบริเวณตาง ๆ โดย

เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโตะ เกาอ้ี และวัสดุอุปกรณ กอนเขาเรียน ชวงพัก

เที่ยง และหลักเลิกเรียนทุกวัน รวบรวมขยะออกจากหองเรียนเพื่อนําไปกําจัดอยาง

สม่ําเสมอ  

6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทํากิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จําเปนหรือเหลื่อมเวลาทํากิจกรรม 

หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่รวมตัวกันเปนกลุมลดแออัด  
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ระบบการคัดกรอง   
 เพ่ือใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 และลดความเสี่ยงจาก

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนไดกําหนดระบบการคัดกรองโดย

แบงเปน 2 ระยะดังนี้  

 

ระยะท่ี 1 กอนเปดภาคเรียน โดยโรงเรียนไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนดังนี้  

1. ใหนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูนอกเขตจังหวัดเชียงใหม เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ

เฝาสังเกตอาการตนเองและเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

2. ใหนักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพตนเองเบื้องตน และยืนยันสถานท่ีพํานักอาศัยในจังหวัด

เชียงใหม สัปดาหละครั้ง รวม 2 สัปดาห ท่ีเว็บไซตของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยโรงเรียนจะเปด

ระบบใหนักเรยีนกรอกแบบประเมินฯ ดังนี้  

 ครั้งท่ี 1 วันอาทิตยท่ี 31 ตุลาคม – วันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 

 ครั้งท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 11 – วันเสารท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

3. ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและติดตามการกรอกแบบประเมินสุขภาพของนักเรียนท่ีอยูในความ

ดูแล ตามขอ 2  

 ในสวนของนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ซ่ึงเปนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีนักเรียนตองพักในหอพัก

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหนั้น โรงเรียนไดกําหนดมาตรการคัดกรองนักเรียนกอนรายงานตัวเขาหอพัก ดังนี้  

1. ใหนักเรียนรายงานตัวเขาหอพักและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกคน ณ อาคาร

ประชุมศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

 1.1  กลุมท่ี 1 นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนานอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท่ีจัดอยูในกลุมจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุม

สูงสุดหรือพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดเขมงวดใหรายงานตัวเขาหอพักในวันอาทิตยท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 1.2  กลุมท่ี 2 นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมใหรายงานตัว

เขาหอพักในวันอาทิตยท่ี 7 พฤศจิกายน 2564  

2. ใหนักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพตนเองทุกวันกอนรายงานตัวเขาหอพัก จํานวน 1 สัปดาหท่ี

เว็บไซตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยโรงเรียนจะเปดระบบใหนักเรียนกรอกแบบประเมินฯ ดังนี้  

 กลุมท่ี 1 วันอาทิตยท่ี 31 - วันเสารท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 

 กลุมท่ี 2 วันอาทิตยท่ี 7 – วันเสารท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

3. เม่ือรายงานตัวเขาหอพัก ใหนักเรียนแยกกักตนเองในสถานท่ีซ่ึงโครงการจัดให จํานวน 14 วัน   

4. ใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามการกรอกแบบประเมินสุขภาพของนักเรียนท่ีอยูในความดูแล ตามขอ 2 
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ระยะท่ี 2 ชวงเปดภาคเรียน (เรียนในสถานศึกษา Onsite) โดยโรงเรียนไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการคัดกรอง

(Screening) เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากร  

ณ จุดคัดกรองที่กําหนดกอนเขาโรงเรียน 

o วัดอุณหภมูิดวยเครื่องวัด บันทึกขอมูลเขาระบบ 

o ใหนักเรียนลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 

o ตรวจการใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน 

o กรณีบุคคลภายนอกกรอกขอมูลประวัติเสี่ยง 

ไมมไีข (<37.5°c) 

ไมมีอาการทางเดินหายใจ 

มีไข (>37.5°c) 

หรือมีอาการทางเดินหายใจ 

o เขารวมกิจกรรมของ

โรงเรียนตามปกต ิ

o ปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกัน  

o แยกนักเรียนไวท่ีหอง

พยาบาล 

o พยาบาลบันทึกรายช่ือ

และอาการปวย 

o ประเมินความเสี่ยง 

o แจงผูปกครอง 

  

ไมมีประวัตเิสี่ยง 

 

o ใหผูปกครองพานักเรียนไปพบแพทย 

o ใหนักเรียนหยุดเรียนจนกวาจะหายเปนปกติ 

 

กลุมเสี่ยง 

 

มีประวัตเิสีย่งสูง 

 

มีประวัตเิสีย่งต่ํา 

 

o แยกนักเรียนไวท่ีหองพยาบาล 

o บันทึกรายชื่อและอาการปวย 

o แจงผูปกครองรับนักเรียน

เพ่ือพาไปพบแพทย 

o แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

o ประเมินสถานการณการ

สอบสวนโรค 

o แยกนักเรียนไวท่ีหองพยาบาล 

o บันทึกรายชื่อและอาการปวย 

o แจงผูปกครองรับนักเรียน

เพ่ือพาไปพบแพทย 

o แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

o ประเมินสถานการณการ

สอบสวนโรค 

เก็บตัวอยาง 

 

o กักตัวอยูบาน 

o ติดตามอาการใหครบ 14 วัน  

อาจารยท่ีปรึกษาติดตามอาการนักเรียนและรายงานใหผูอํานวยการและผูเกี่ยวของทราบ 
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แนวปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน 
 

เพ่ือใหดําเนินการสอดคลองตามประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ โรงเรียนไดกําหนดมาตรการและแนว

ปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

 

1. พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของรายวิชาตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชน การเรียนวิชาวายน้ํา ดนตรีประเภท

เครื่องเปา เปนตน  

2. กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2/2564 เปน 3 ระยะ คือ 
 

 ระยะท่ี 1 จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลนผานระบบ CMUD LMS ตามตารางเรียนของ

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันจันทรท่ี 18 ตุลาคม – วันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให

สอดคลองกับชวงการเฝาสังเกตอาการตนเองและเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
 

  ระยะท่ี 2 จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานระหวางการเรียนแบบ Online และแบบปกติใน

สถานศึกษาหรือ On-Site โดยสลับวันเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายดังตารางและ

กําหนดกลุมเรียนหองละประมาณ 20 – 25 คน เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดหองเรียนตามมาตรการเวนระยะหางทาง

สังคม (Social Distancing) ระหวางวันจันทรท่ี 15 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม 2564  

 

ระดับชั้น 
วัน 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

มัธยมศึกษาตอนตน สถานศึกษา ออนไลน สถานศึกษา ออนไลน ออนไลน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ออนไลน สถานศึกษา ออนไลน สถานศึกษา ออนไลน 
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เนื่องจากจํานวนคาบเรียนในวันท่ีมีการเรียนแบบ On-Site มีจํานวนจํากัด โรงเรียนจึงตองปรับจํานวนคาบเรียน

เวลา และลักษณะของรายวิชาใหเหมาะสมในลักษณะดังนี้  

 

1) การเรียนแบบ On – Site ทุกระดับชั้นมีจํานวน 7 – 8  คาบเรียนตอวัน ตั้งแตเวลา 8:30 – 

16:35 น. 

2) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบ On – Site และ Online ของแตละรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมกับขอจํากัดท้ังดานจํานวนคาบเรียนของชวงเวลาในระยะดังกลาว ดังนี้  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 1 คาบ/สัปดาห ท่ีเปนรายวิชาภาคทฤษฎีใหจัดการเรียนดวยรูปแบบ

ออนไลน  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 2 คาบ/สัปดาห ใหเรียนดวยรูปแบบออนไลน และ On-Site อยางละ 1 คาบ  

o วิชาท่ีมีคาบเรียน 3 คาบ/สัปดาหข้ึนไป ใหเรียนดวยรูปแบบออนไลนอยางนอย 1 คาบ และ

กําหนดใหมีคาบเรียนสําหรับการศึกษาดวยตนเองจํานวน 1 คาบเรียน  

3) งดการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในชวงการจัดการเรียนการสอนระยะท่ี 2 โดยใหปรับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมดังกลาวในลักษณะท่ีเหมาะสมทดแทนในชวงระยะท่ี 3  

4) ปรับลดคาบเรียนในกิจกรรมวิชาการ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

5) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมคาบแนะแนวเปนรูปแบบออนไลน     

6) พิจารณาปรับตารางเรียนออนไลนใหเหมาะสม เชน มีการกําหนดเวลาพักระหวางเรียนในคาบ

เรียนภาคเชาและภาคบาย เพ่ือไมใหนักเรียนตองเรียนผานหนาจอภาพในเวลาติดตอกันนานเกินไป 
  

 ระยะท่ี 3 จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ01 โดยใชตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564    

ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม 2565 เปนตนไป 
 

3. ใหนักเรียนและบุคลากรตองประเมินสุขภาพตนเองเบื้องตนทุกวันกอนมาเรียนหรือปฏิบัติหนาท่ีใน

สถานศึกษา หากพบวามีอาการไข มีน้ํามูก ไอ มีเสมหะ หรือมีอาการคลายเปนหวัด ใหหยุดพักรักษาตัวจนกวาจะ

หายเปนปกติโดยนักเรียนใหแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ สําหรับบุคลากรใหแจงใหผูบังคับบัญชาข้ันตนทราบ 

4. ในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือแบบ On-Site นักเรียนและครูผูสอนตองสวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 

5. การจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาใหทําการสอนแบบประจําหองเรียน หลีกเลี่ยงการเดินสลับ

หองเรียนยกเวนกรณีคาบเรียนท่ีตองใชหองปฏิบัติการ 

                                                      
1 ข้ึนอยูกับสถานการณการแพรระบาดของโรคและประกาศของหนวยงานราชการ  
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6. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ใหดําเนินการสอดคลองตามประกาศและ

แนวปฏิบัติตาง ๆ โรงเรียนไดกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 หลีกเลี่ยง งด หรือปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของ

นักเรียน อาทิ กิจกรรมไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมคายพักแรม

หรือศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีมีตอการแพรระบาดของโรค 

6.2 กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติใหมีความเหมาะสม ดังนี้ 

o การจัดการเรียนการสอนในระยะท่ี 1 – 2 งดการทํากิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

(ยกเวนกรณีมีกิจกรรมพิเศษ) 

o การจัดการเรียนการสอนระยะท่ี 3 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหมี

แนวปฏิบัติดังนี้  

- กําหนดใหนักเรียนและครูตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 

- สลับวันเรียนการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงชองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย 

- จัดพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมโดยตองมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล(Social 

Distancing) อยางนอย 1 – 2 เมตร  

- ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหกระชับ กรณีมีการประชาสัมพันธขาวสารให

ผูรับผิดชอบพิจารณาเลือกใชชองทางการสื่อสารอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบเสียง

ตามสาย  
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แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ 
  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของเปนไปตามประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติ

ของหนวยงาน มีมาตรฐานและคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ

อาจารย บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและการใหบริการดานตาง ๆ ของ

สถานศึกษา ดังนี้  
 

1. แนวปฏิบัติสําหรับอาจารย  
1) ตองผานการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน ณ จุดคัดกรองท่ีกําหนด กอนปฏิบัติงานทุกวัน  

2) ติดตามขอมูล ขาวสาร สถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเอง 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 

3) ประชาสัมพันธแจงผูปกครอง ในการกํากับดูแลนักเรียนใหสวมใสอุปกรณปองกัน เชน หนากากผา

หรือหนากากอนามัย หนากากปองกัน หรือ face shield  และนําของใชสวนตัว เชน ชอน สอม แกวน้ํา ผาสําหรับ

ทําความสะอาด และเจลแอลกอฮอลขนาดพกพา เม่ือมาโรงเรียนทุกครั้ง 

4) รวมปฏิบัติหนาท่ีตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบันทึกผลการคัดกรองในระบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

หากพบนักเรียนหรือผูมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจอยาง

ใดอยางหนึ่งใหดําเนินการดังนี้  

o สังเกตหรือสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจตอไปนี้ ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก 

เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส หากพบวามีอาการตอไปนี้ใหแจงพยาบาลประจําโรงเรยีนทันที 

o ใหจัดนักเรียนอยูในพ้ืนท่ีแยกสวนหรือสงหองพยาบาล  

o แจงผูปกครองใหมารับนักเรียนเพ่ือพาไปพบแพทย 

o แจงผูปกครองใหนักเรียนหยุดพักรักษาตัวท่ีบานจนกวาจะหายเปนปกติ 

5) ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการขาดเรียน หรือการถูกกักตัว(สําหรับผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงตอการติดโรคโค

วิด 19) และรายงานใหผูบริหารทราบ  

6) กําชับนักเรียนใหสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียนและลางมือบอย ๆ 
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7) หาแนวทางหรือวิธีการเพ่ือปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีไมใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดท่ีโรงเรียนกําหนด 

8) ควบคุมดูแลการทําความสะอาดหองเรียน การจัดท่ีนั่งในหองเรียนและระหวางโตะเรียน การจัดเวน

ระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร  

9) จัดการใหมีนักเรียนแกนนําสุขภาพประจําหอง(กลุมเรียน) เพ่ือใหทําหนาท่ี  

1. ชวยอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีรวมคัดกรองนักเรียนในชั้น(โดยการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา) 

2. เฝาระวัง สังเกตอาการของเพ่ือนนักเรียนในชั้น สื่อสารและรายงานขอมูลดานสุขภาพนักเรียนให

อาจารยท่ีปรึกษาทราบ 

3. ชวยอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย การ

จัดเตรียมของใชสวนตัวของเพ่ือนนักเรียนในชั้น 

4. ชวยอาจารยท่ีปรึกษากํากับ ดูแลการทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง    

10) ทําความสะอาด โตะทํางาน สื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณของใชรวมกันท่ีเปนจุดสัมผัสเสี่ยง

ทุกครั้งหลังใชงาน  
 

2. แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน  
1) ตองผานการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน ณ จุดคัดกรองท่ีกําหนดทุกวันท่ีมาโรงเรียน   

2) ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน  

3) จัดเตรียมและนําของใชสวนตัว เชน ชอน สอม แกวน้ํา ผาเช็ดหนา หนากากผาหรือหนากากอนามัย 

เม่ือมาเรียนท่ีโรงเรียนทุกครั้ง  

4) ลางมือบอย ๆ โดยเฉพาะกอนรับประทานอาหาร หลังใชหองสุขา หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา 

ตา ปาก จมูก ปาก โดยไมจําเปน รวมถึงสรางสุขนิสัยท่ีดีหลังเลนกับเพ่ือน  

5) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร ในการทํากิจกรรมระหวางเรียน ชวงพัก และหลัง

เลิกเรียน เชน การนั่งรับประทานอาหาร การเขาแถวและตอคิว และการใชบริการสถานท่ีตาง ๆ 

6) ทําความสะอาดโตะเรียน เกาอ้ี และหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ  

7) ควรเตรียมน้ําดื่มและแกวน้ํามาจากบาน หากนักเรียนจําเปนตองดื่มน้ําบรรจุขวดควรทําเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณเฉพาะของตนเองเพ่ือไมใหปะปนกับของคนอ่ืน  

8) ดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง หากปวยควรสังเกตวามีอาการไข มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก 

เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น และไมรูรส หรือไม หากพบวาตนเองมีอาการเหลานี้ใหรีบแจงอาจารยท่ีปรึกษาและพบ

พยาบาลของโรงเรยีนโดยทันที 

9) เม่ือกลับถึงบานหรือท่ีพัก ตองรีบอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที 

10) หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีแออัด หรือแหลงชุมนุมท่ีเสี่ยงตอการติดโรค 
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11) ไมลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน ซ่ึงอาจกอใหเกิดการแบงแยกกีดกันในหมู

นักเรียน หรือหวาดกลัววิตกกังวลมากเกินไป 

12) กรณีท่ีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ตองรายงานอาการใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบเปนระยะ และตอง

ติดตามความคืบหนาดานการเรียนจากอาจารยผูสอน 

13)  ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกัน

ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได  
 

3. แนวปฏิบัติสําหรับผูปกครอง 

1) กําชับใหนักเรียนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาเม่ือออกจากบานพัก  

2) จัดหาของใชสวนตัว เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย ชอน สอม แกวน้ํา ผาเช็ดหนาและอุปกรณ

ทําความสะอาด และกําชับนักเรียนใหนําติดตัวเม่ือมาโรงเรียนทุกครั้ง  

3) สงเสริมการสรางสุขนิสัยท่ีดีใหแกนักเรียน โดยกําชับให 

o หม่ันลางมือบอย ๆ  

o หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

o การเวนระยะหางระหวางบุคคล 

o เม่ือกลับถึงบานควรอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนชุดใหมทันที 

4) สังเกตอาการปวยของนักเรียน หากมีอาการไข มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ใหรีบพา

ไปพบแพทยและแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ ระหวางพักรักษาตัวผูปกครองตองดูแลนักเรียนใหพักรักษาตัวท่ี

บานจนกวาจะหายเปนปกติ ไมควรใหนักเรียนมาโรงเรียนหรือทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนระหวางท่ีมีอาการปวย   

5) หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานท่ีมีความเสี่ยงตอการติดตอโรคโควิด 19 หรือสถานท่ีแออัดท่ีมี

การรวมกันของคนจํานวนมาก หากจําเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 

6) ในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับโรงเรียนใน

การดูแลนักเรียนใหเขาชั้นเรียนออนไลน การสงการบานหรืองานท่ีมอบหมายและติดตามการประเมินผลการเรียนรู  

7) หากไมเปนภาระสําหรับผูปกครอง เพ่ือลดความเสี่ยงตอการแพรระบาด ผูปกครองอาจเตรียมอาหาร

กลางวัน (Lunch Box) ใหนักเรียนนํามารับประทานในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดให  

8) ติดตามขอมูลขาวสารของโรงเรียน หนวยงานราชการ และสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 

19 พ้ืนท่ีเสี่ยง คําแนะนําการปองกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคโควิด 19 จาก

แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได  
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4. แนวปฏิบัติงานดานอาคาร สถานท่ี ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากโรงเรียนเปนสถานท่ีซ่ึงมีคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก จึงควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติดานอนามัย

ของอาคาร สถานท่ี ระบบกายภาพ และสิ่งแวดลอม ดังนี้  
 

4.1 หองเรียน และหองปฏิบัติการ  

o ตองจัดโตะเรียน เกาอ้ีหรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร และ

จัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน  

o จัดให มีการระบายอากาศใหอากาศถายเท เชน เปดประตูหนาตาง หลีกเลี่ยงการใช

เครื่องปรับอากาศหากมีความจําเปนตองกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศและทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอยูเสมอ 

o จัดใหมีการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี กอนและหลังใชงานทุกครั้ง  

o ทําความสะอาดอุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู อุปกรณอิเล็กทรอนิกสประจํา

หองเรียน และของท่ีใชรวมกันอยางนอยวันละ 3 ครั้ง คือ เชากอนเขาเรียน พักเท่ียง และหลังเลิกเรียน 

o จัดใหมีการพนน้ํายาฆาเชื้อหลังเลิกเรียนทุกวัน 
  

4.2 ศูนยวิชาการ  

o จํากัดจํานวนผูเขารับบริการใหเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ี จํากัดเวลาในการใชบริการศูนยวิชาการ

(หองสมุด) และกําชับนักเรียนและผูใชบริการตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยขณะใชบริการตลอดเวลา 

o จัดโตะ เกาอ้ีหรือท่ีนั่งใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร และจัดทํา

สัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน 

o จัดใหมีการระบายอากาศใหอากาศถายเท หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศ หากมีความ

จําเปนตองกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยูเสมอ 

o จัดใหมีการทําความสะอาดอุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือ อยางนอย

วันละ 3 ครั้ง (เชากอนใหบริการ หลังพักเท่ียง และหลังปดใหบริการ)  

o จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับ บรรณารักษ เจาหนาท่ีหองสมุด นักเรียน 

คณาจารยและบุคลากร ตลอดจนผูรับบริการ บริเวณทางเขาดานหนาและภายในหองสมุดอยางเพียงพอ 
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4.3 หองพักอาจารย  

o จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่งใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร โดยใหคํานึงถึง

สภาพบริบทและขนาดพ้ืนท่ี อาจพิจารณาใชฉากก้ันบนโตะ และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจน โดยให

ถือปฏิบัติตามหลัก Social Distancing  อยางเครงครัด  

o ทําความสะอาดโตะทํางาน เกา อ้ี ท่ีนั่ ง และจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและของท่ีใชรวมกันทุกวัน  

o จัดให มีการระบายอากาศใหอากาศถายเท เชน เปดประตูหนาตาง หลีกเลี่ยงการใช

เครื่องปรับอากาศหากมีความจําเปนตองกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศและทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอยูเสมอ 

o จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลหรืออุปกรณทําความสะอาดมือสําหรับครูและผูมาติดตอบริเวณทางเขา

และภายในหองอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

o ควรสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในหองพักอาจารย  
 

4.4 หองประชุม หอประชุม  

o ผูใชหองประชุม หอประชุมตองสวมหนากากผา หรือ หนากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา  

o จัดใหมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาใชหองประชุม หากพบผูมีอาการท่ีมีความ

เสี่ยงตองแจงใหผูเขาประชุมรายดังกลาวงดเขารวมการประชุมและแนะนําใหไปพบแพทยทันที  

o จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผูเขาประชุม บริเวณทางเขาภายในอาคาร

และดานในหองประชุมอยางเพียงพอ ท่ัวถึง 

o จัดโตะ เกาอ้ีหรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 – 2 เมตร และจัดทําสัญลักษณ

แสดงจุดตําแหนงชัดเจน 

o จัดใหมีการทําความสะอาดอุปกรณและจุดสัมผัสเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประจําหองเรียน และของท่ีใชรวมกัน กอนและหลังใชหองประชุมทุกครั้ง 

o จัดให มีการระบายอากาศใหอากาศถายเท เชน เปดประตูหนาตาง หลีกเลี่ยงการใช

เครื่องปรับอากาศหากมีความจําเปนตองกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศและทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอยูเสมอ 

o งดหรือหลีกเลี่ยงการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหองประชุม  
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4.5 อาคารกีฬา และสนามกีฬา  

o ลดความแออัดของพ้ืนท่ีทํากิจกรรมและเลนกีฬา จํากัดจํานวนคน จํานวนเวลาในการเลนกีฬา

หรือทํากิจกรรมภายในอาคารกีฬาและสนามกีฬา โดยอาจจัดใหมีการเลนกีฬาเปนรอบ  

o บริเวณพ้ืนท่ีพักตองจัดใหมีการเวนระยะระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร  

o จัดใหมีเจลแอลกอฮอลหรือจัดอุปกรณสําหรับใชทําความสะอาดมือสําหรับนักกีฬาและผูมาใช

บริการ บริเวณทางเขาและบริเวณดานในอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

o จัดใหมีการระบายอากาศใหอากาศถายเท เชน เปดประตู หนาตาง เปดพัดลม  

o หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเลนกีฬาประเภทแขงขันเปนทีม หรือมีการปะทะกันอยางรุนแรง 

เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล ฮอกก้ี เปนตน  
 

4.6 ลานกิจกรรม จุดพักผอนนอกอาคาร  

o จํากัดจํานวนคน จํากัดจํานวนเวลาในการใชลานกิจกรรม และจุดพักผอนใหเหมาะสมตามขนาด

พ้ืนท่ีและจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงตามหลัก Social Distancing ใหชัดเจน   

o ทําความสะอาดลานกิจกรรม ท่ีนั่ง และอุปกรณตาง ๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง  
 

4.7 หองสุขา  

o ผูรับผิดชอบตองทําความสะอาดหองสุขา อยางนอยวันละ 4 ครั้ง คือ กอนเขาเรียนภาคเชา กอน

พักกลางวัน หลังพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน  

o จํากัดปริมาณจํานวนผูใชหองสุขาแตละครั้งใหเหมาะสมตามหลัก Social Distancing โดยจัดทํา

สัญลักษณแสดงจุดตําแหนงเพ่ือจํากัดการใชงานใหชัดเจน   
 

4.8 หองพยาบาล  

o ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณของใชทุกวัน 

o จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือสําหรับผูเขาใชบริการบริเวณทางเขาและดานในหอง

อยางเพียงพอ ท่ัวถึง 

o จัดใหมีพ้ืนท่ีหรือจุดแยกอยางชัดเจนระหวางนักเรียนท่ีปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียนท่ีปวย

จากสาเหตุอ่ืน ๆ  
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5. แนวปฏิบัติสําหรับโรงอาหาร รานคา และผูประกอบการ 

5.1 แนวปฏิบัตสิําหรับผูใชบริการ  

o ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 

o ตองลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาโรงอาหาร 

o ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร ในการซ้ืออาหาร ขณะรออาหาร นั่ง

รับประทานอาหาร และขณะรอกดน้ําดื่ม 

o พิจารณาเลือกใชระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรและ

เหรียญ 
 

5.2 แนวปฏิบัตสิําหรับหนวยงานที่ดูแลโรงอาหาร  

o จัดใหมีอางลางมือ สบู สําหรับผูมาใชบริการโรงอาหาร บริเวณกอนทางเขาโรงอาหาร  

o จัดใหมีสัญลักษณท่ีแสดงการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร ในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

เชน ท่ีนั่งรับประทานอาหาร จุดซ้ืออาหาร จุดรอกดน้ําดื่ม จุดปฏิบัติงานรวมกันของผูสัมผัสอาหาร  

o ทําความสะอาดสถานท่ีปรุงอาหาร ประกอบอาหาร พ้ืนท่ีตั้งตูกดน้ําดื่ม ดวยน้ํายาทําความสะอาด

ทุกวัน  

o ทําความสะอาดโตะและท่ีนั่งรับประทานอาหารดวยน้ํายาทําความสะอาด หลังจากมีผูใชบริการ

ทุกครั้งและเม่ือปดทําการ   

o ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยน้ํายาลางจานและใหมีการฆาเชื้อ 

อบหรือผึ่งใหแหงกอนนําไปใชใสอาหาร  

o ทําความสะอาดตูกดน้ําดื่ม ภายในตูถังน้ําเย็น อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเช็ดทําความสะอาด

ภายนอกตูและกอกน้ําดื่มใหสะอาดทุกวัน  
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5.3 แนวปฏิบัตสิําหรับผูประกอบการอาหาร  

o ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

o ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร 

o ดูแลสุขลักษณะสวนบุคคล มีการปองกันตนเอง แตงกายใหสะอาด สวมใสผากันเปอนและ

อุปกรณปองกันการปนเปอนสูอาหารในขณะปฏิบัติงาน  

o รักษาความสะอาดของมือดวยการลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา กอนปฏิบัติงาน และขณะเตรียม

อาหาร ประกอบอาหาร และจําหนายอาหาร รวมถึงหลังการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัสสิ่งสกปรก อาจใช

เจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือรวมดวย หลักเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

o มีพฤติกรรมปฏิบัติงานท่ีปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน การใชอุปกรณในการปรุงอาหาร 

เชน  มีด เขียง การหยิบจับอาหาร แยกอาหารระหวางอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสด ผัก และผลไม และไม

เตรียม ปรุง ประกอบอาหารบนพ้ืนโดยตรง 

o  อาหารท่ีปรุงสําเร็จ ตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปดอาหาร และตองจัดเก็บโดยใหสูง

จากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร กรณีอาหารปรุงสําเร็จรอการจําหนายใหนํามาอุนทุก 2 ชั่วโมง  

o ควรพิจารณาใชระบบการชําระเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรและ

เหรียญ 
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มาตรการกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

คําสําคัญ ความหมาย 

เหตุการณการระบาด เม่ือพบผูปวยยืนยันอยางนอย 1 ราย ซ่ีงคิดวาอาจมีการแพรกระจายเชื้อ

ในสถานศึกษา   

ผู ป วย ท่ี เข า เกณฑต อง

สอบสวน (PUI) 

ผูท่ีมีประวัติไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 

รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจ

เร็ว หรือ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก) และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับ

ผูปวยยืนยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ  

ผูปวยยืนยัน ผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอ

การติดเช้ือสูง 

ผูท่ีสัมผัสใกลชิดตามลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

o ผูท่ีเรียนรวมหอง ผูท่ีนอนรวมหอง หรือ เพ่ือนสนิทท่ีคลุกคลีกัน  

o ผูท่ีสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 

5 นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผูปวย โดยไมมีการปองกัน เชน ไม

สวมหนากากอนามัย  

o ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีปด ไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ

หรือหองปรับอากาศรวมกับผูปวย และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 

เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน   

ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอ

การติดเช้ือต่ํา 

ผูท่ีทํากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมกับผูปวยแตไมเขาเกณฑความเสี่ยง 

ผูไมไดสัมผัส ผูท่ีอยูในสถานศึกษาแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูปวยในชวง 14 วัน กอนปวย 

ผู ท่ี มีภาวะเ ส่ียงตอการ

ปวยรุนแรง 

ผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํา หรือ มีโรคประจําตัว หรือ ผูสูงอาย ุ
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กิจกรรมเมื่อมีการระบาด  

1. ปดสถานศึกษาเพ่ือทําความสะอาด เปนระยะเวลา 3 วัน  

2. สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเขาสถานศึกษา โดยใชเครื่องตรวจวัด

อุณหภูมิและดําเนินการตามมาตรการคัดกรอง หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab สง

ตรวจเชื้อ 

3. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง ใหดําเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจเชื้อ 

4. ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อตํ่า ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหแยกตัวอยูท่ีบาน และใหผูปกครอง

นักเรียนรายงานอาการ (Self – Report) ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบทุกวัน หากพบวามีอาการเขาเกณฑ PUI ให

ดําเนินการแบบผูปวย PUI  

5. เม่ือเปดเรียน ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยางและพิจารณา

ความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการท่ีบาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล  

6. ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผูสัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด   
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ข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเมื่อมีการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

มีไข หรือวัดอุณหภมูิรางกาย

ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป

หรือมีอาการทางเดินหายใจหรือ

เขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) 

ไมมีอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ 

เก็บตัวอยาง 

ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

อยูหองแยกของโรงพยาบาล 

ผูสัมผัสเสี่ยงตํ่า 

o อาการนอย อยูบาน 

o อาการมาก อยูหองแยกของโรงพยาบาล 

ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

เก็บตัวอยาง 

o กักตัวอยูบาน  

o ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 

ผูสัมผัสเสี่ยงตํ่า 

o ใชชีวิตตามปกต ิ

o ติดตามอาการใหครบ 14 วัน  
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คณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการดําเนินงาน 

ปองกันการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย  

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานกรรมการ 

2. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานพัฒนาองคกรและกิจการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

3. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 

4. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 

5. ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร(อาจารยอํานาจ เลิศปญญาธิกุล)   กรรมการ 

6. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

    ระดับอนุบาลและประถมศึกษา(อาจารยชัยรัตน นิติกาญจนโภคิน)  กรรมการ 

7. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตกลุมบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ 

    (อาจารยศิริพร สอาดลวน) 
 

คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  

คณะอนุกรรมการดานการจัดการเรียนการสอน 

1. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ     ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ(อ.พัชนี จันทรศิริ)   อนุกรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ(อ.ฐิติมา อินทวงษ)   อนุกรรมการ 

4. ผูชวยผูจัดการโครงการ วมว.-มช.      อนุกรรมการ 

5. ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.ภาคิน บูรณเครือ)  อนุกรรมการ 

6. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ     อนุกรรมการ 

7. หัวหนากิจกรรมแนะแนว       อนุกรรมการ 

8. หัวหนากิจกรรมอิสระ       อนุกรรมการ 

9. หัวหนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี      อนุกรรมการ 

10. หัวหนากิจกรรมรักษาดินแดน      อนุกรรมการ 

11. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ(อ.ธานาพรรณ พิใจ)  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการดานกิจการนักเรียน 

1. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน    ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน(อ.ทนงค อินตา)  อนุกรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน(อ.ปยะณัฐ ไชยาพันธุ)  อนุกรรมการ 

4. หัวหนาระดับชั้นทุกระดับชั้น      อนุกรรมการ 

5. หัวหนางานกิจกรรมสภานักเรียน      อนุกรรมการ 

6. หัวหนางานกิจกรรมชุมนุม       อนุกรรมการ 

7. หัวหนางานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน    อนุกรรมการ 

8. หัวหนางานสงเสริมระเบียบวินัย      อนุกรรมการ 

9. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน(อ.จันทรจิรา เพ็งเคลือบ) อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ เครือขายความรวมมือ และกิจกรรมพิเศษ 

1. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานพัฒนาองคกรฯ    ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานพัฒนาองคกรฯ (อ.เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล) อนุกรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานพัฒนาองคกรฯ (อ.แสงหลา โปธา )  อนุกรรมการ 

4. หัวหนางานกิจกรรมจิตอาสา      อนุกรรมการ 

5. นักเรียนแกนนําสุขภาพทุกคน      อนุกรรมการ 

6. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานพัฒนาองคกรฯ (อ.กฤตพร พัวกนกหิรัญ) อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการดานการสนับสนุน บริการ อนามัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร(อ.อํานาจ เลิศปญญาธิกุล)   ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป(อ.ศิริพร สอาดลวน)   อนุกรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป(อ.สมารท ศรีพรหมมาศ)  อนุกรรมการ 

4. ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.ภาคิน บูรณเครือ)  อนุกรรมการ 

5. อาจารยมุกดาวรรณ สังขสุข       อนุกรรมการ 

6. อาจารยพงศธร สุยะมูล       อนุกรรมการ 

7. นายสมศักดิ์ แซจิว        อนุกรรมการ 

8. นางสรอยทิพย สมบูรณชัย       อนุกรรมการ 

9. นางสาวสิริลธิชา สายขัด       อนุกรรมการ 

10. นางเสาวลักษณ มาวงศ       อนุกรรมการ 

11. นายทศพล ภูมิดิษฐ       อนุกรรมการ 


