
 

  

นโยบายโรงเรียนวดัตาลการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

ในสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………… 

  ตามทีไ่ดต้ดิตามสถานการณ์ จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศใหก้ารระบาด

ของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณะสุขระหว่างประเทศดงันัน้ เพื่อความปลอดภยั

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีนในสถานศึกษาโรงเรยีนวดัตาล และเป็นการ

เตรยีมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรยีน และเปิดการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 ใน

วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 จงึไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกนัในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั

โคโรน่า 2019 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผู้ปกครอง โรงเรยีนจงึเหน็ความส าคญั

และความห่วงใยในสถานการณ์ดงักล่าว     ที่อาจจะเกดิขึน้ จงึมนีโยบายในการด าเนินงานตามมาตรการ 

ดงันี้ 

1. การตรวจคดักรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ทางโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาจะตอ้งมจุีดตรวจสอบก่อนเขา้หอ้งเรยีนควรจดัพืน้ทีใ่หเ้ป็นโซนแยก

อย่างชดัเจนและควรมกีารจดัระเบยีบในการเขา้แถวออกห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร  หากมนีกัเรยีนหรอื
นกัศกึษาคนไหนมไีขส้งูกว่า 37.5 °C หรอืหากพบว่าอาการจาม ไอ น ้ามกูไหล เจบ็คอ เหนื่อยหอบ หายใจ
ล าบาก ใหน้กัเรยีนหรอืนกัศกึษาคนนัน้หยุดเรยีนและไปพบแพทยโ์ดยทนัท ีหากพบว่ามีนักเรียนหรือ
นักศึกษามีอาการดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้รีบแจ้งศนูยบ์ริการสาธารณสุขใน
พื้นท่ีทนัที 

2. การจดัการในโรงอาหาร 
โรงอาหารเป็นทราบกนัดอียู่แลว้ว่าเป็นสถานทีท่ีผู่ค้นแอดอดั ซึง่จะเป็นเฉพาะเวลาพกัเทีย่งทีทุ่ก

คนพกัตรงกนั ดงันัน้โรงอาหารจงึเป็นพืน้ทีเ่สีย่งทีสุ่ด ทางโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาจะตอ้งมมีาตรการใน
การจดัการทีด่ ี จงึจะช่วยลดความเสีย่งได้ 

  2.1 จดัพืน้ทีส่ าหรบัจุดตรวจคดักรอง 

         มจุีดตรวจคดักรองก่อนเขา้โรงอาหาร ซึง่จะตอ้งท าเช่นเดยีวกนักบัการตรวจคดักรองก่อน
ก่อนเขา้โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา นัน่กค็อืจดัระเบยีบแถวใหเ้รยีบรอ้ย เวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

  2.2 การสวมหน้ากากอนามยั 

        ส าหรบัผูซ้ือ้และผูข้ายควรจะสวมหน้ากากอนามยัในตอนซือ้อาหาร แต่ส าหรบัผูข้ายหรอื
ผูป้ระกอบการ จะตอ้งสวมมากกว่าหน้ากากอนามยันะคะ เพราะคุณจะตอ้งสวมทัง้ ถงุมือยาง
อนามยั หมวก และผา้กนัเป้ือน 
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  2.3 ท าความสะอาดพืน้ผวิทีไ่ดร้บัการสมัผสับ่อย ๆ 

        ท าความสะอาดพืน้ผวิทีไ่ดร้บัการสมัผสับ่อย ๆ อาทเิช่น โต๊ะ เกา้อี ้บตัรคปูองแทนเงนิสด 
หรอืแมแ้ต่ชุดเครื่องปรุงอาหารส าหรบัรา้นทีข่ายอาหารหรอืขนม เพราะทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้เป็นพืน้ผวิที่
ทุกคนจะตอ้งใชร้่วมกนัทัง้สิน้ อย่าลมืท าความสะอาดแผงจ าหน่ายอาหาร โดยใชเ้ลอืกใชเ้ป็นแอลกอฮอลท์ี่
มคีวามเขม้ขน้ 70% ขึน้ไป, น ้ายาฆ่าเชื้อทัว่ไป, หรอืจะเป็นน ้ายาฟอกขาวส าหรบัฆ่าเชือ้ และควรจะมี
การก าจดัขยะอย่างเหมาะสม 

  2.4 จุดบรกิารลา้งมอื 
        ภายในโรงอาการควรมจุีดบรกิารลา้งมอื การลา้งมอืทีถู่กต้องนัน้จะต้องลา้งมอืดว้ยสบู่อย่าง

น้อย 20 วนิาท ีและล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุม “ล้างมอือย่างไรให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ” และ
ควรมเีจลแอลกอฮอลล์า้งมอืทีม่คีวามเขม้ขน้ 70% ขึน้ไป แนะน าวธิกีารใชแ้อลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใชอ้ย่างไร
ใหม้ปีระสทิธภิาพทีสุ่ด 

  2.5 การจดัการทีน่ัง่ 

        ทีน่ัง่ส าหรบัรบัประทานอาหารนัน้จะตอ้งเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรบัการนัง่ฝัง่
ตรงขา้มนัน้ควรจะจดัใหเ้ป็นการนัง่แบบเฉียงกนั ไม่ควรใหน้ัง่ตรงกนัขา้มแบบตรง ๆ หรอืควรจะมฉีากกัน้
ใหเ้รยีบรอ้ย 

  2.6 ความสะอาดของอุปกรณ์บนโต๊ะทานอาหาร 
        ส าหรบัทางรา้นคา้นัน้กค็วรมมีาตรการท าความสะอาดทีด่ ีอาทเิช่น ชอ้นทานอาหารหรอื

แกว้น ้า หากเป็นการทานอาหารร่วมกนัแนะน าให้ใชช้อ้นกลาง และควรจะใชแ้กว้น ้าแยกใหช้ดัเจนไม่ควร
ใชร้่วมกนั หากเป็นไดส้ าหรบัชอ้นทานอาหารหรอืแกว้น ้าและขวดน ้านัน้ เป็นสิง่ทีต่อ้งพึง่ระวงัเช่นกนั 
เพราะเป็นอุกปกรณ์ทีเ่ราจะตอ้งเอาเขา้ปาก ดงันัน้เราแนะน าใหพ้กของใชส้ว่นตวัมาเองจะปลอดภยัทีสุ่ด 

  2.7 มาตรการความสะอาดส าหรบัรา้นประกอบการ 

        ส าหรบัทางรา้นประกอบการนัน้ กต็อ้งมกีารจดัทีด่ ีอาทเิช่น ภาชนะใสช่อ้นสอ้มควรจะเป็น
ภาชนะแบบมฝีาปิดทีม่ดิชดิ รวมถงึอาหารทีท่ าจะตอ้งปรุงสุกใหม่ จะตอ้งมทีีปิ่ดอาหารใหเ้รยีบรอ้ย และใช้
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ส าหรบัหยบิจบัอาหารใหช้ดัเจน ไม่ควรใชม้อืในการหยบิจบัอาหาร และแผงทีจ่ าหน่าย
อาหารจะตอ้งมฉีากกัน้ระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย 

3. การจดัระเบียบในห้องเรียน 
นกัเรยีนทุกคนจะตอ้งสวมหน้ากากอนามยั การจดัการระยะห่างของโต๊ะเรยีน หากโต๊ะเรยีน

สามารถแยกกนัได ้ใหแ้ยกโต๊ะออกจากกนัและเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรบัโต๊ะทีแ่ยกไม่ได ้
จะตอ้งนัง่เวน้เก้าอีไ้วห้รอืมทีีก่ ัน้ใหเ้รยีบรอ้ย คนภายในหอ้งเรยีนไม่ควรเกนิ 10 - 20 คน/หอ้ง หากสถานที่
ศกึษาหรอืหอ้งเรยีนไม่เพยีงพอใหพ้จิารณาท าการเรยีนการสอนเฉพาะกลุ่ม 

4. การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 
ส าหรบัการใชส้ถานทีท่ ากจิกรรม หรอืเฉพาะประเภทกฬีาผ่อนคลาย นัน้สามารถท ากจิกรรมได ้

แต่ตอ้งพจิารณาถงึจ านวนนักเรยีนต่อพืน้ทีน่ัน้ ๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัโรคส าหรบัการใช้
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อาคารของสถานศกึษาเพือ่เป็นสถานทีใ่นการประชุม, จดัการสอบต่างๆใหย้งัคงด าเนินการป้องกนัตาม
มาตรการเดยีวกนั 

5. วิธีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัท่ีถกูต้อง 
 5.1 ลา้งมอืใหส้ะอาดน้อย 20 วนิาทกี่อนสวมหน้ากาก 
5.2 หนัดา้นทีม่สีอีอก หรอืใหเ้อาดา้นทีม่ารอยพบัชีล้งอยู่และตอ้งอยู่ดา้นนอก วางไวเ้หนือจมกูและ

ปากของคุณ เอาดา้นทีม่ดีดัลวดอยู่ดา้นบน และดดัลวดใหเ้ขา้กบัสนัจมกู จากนัน้คลอ้งสายรดัหูทัง้ 2 ขา้ง 
5.3 จดัต าแหน่งหน้ากากใหพ้อดกีบัใบหน้าของเรา ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณสามารถหายใจได้

อย่างสะดวก และไม่ควรเลื่อนต าแหน่งของหน้ากากไวท้ีอ่ื่น อาทเิช่น การเลื่อนมาไวท้ีใ่ตค้างเป็นตน้ 
5.4 หา้มสมัผสัหน้ากากในขณะทีคุ่ณสวมใส่ 
5.5 ควรลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัจากทีคุ่ณถอดหน้ากาก 
 
 

                                                                            โรงเรยีนวดัตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีป้องกนัการระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียน 
➢ มจุีดคดักรองวดัไข ้และตรวจสอบอาการไขส้งู ไอ จาม เจบ็คอ เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก  

เบือ้งตน้ 
➢ การก าหนดจุดรบัสง่เดก็ส าหรบัผูป้กครองทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยแยกพืน้ทีใ่หช้ดัเจน 
➢ ไม่ควรอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาในสถานทีข่องศูนยเ์ดก็เลก็ 
➢ ส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน มอีาการไขส้งู ไอ จาม เจบ็คอ  

เหนื่อยหอบ หายใจล าบากหรอืกลบัมาจากพืน้ทีเ่สีย่งตดิเชือ้ (ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ)ใหห้ยุดงาน
ทนัท ีและกกัตวัตามค าแนะน าของ เจา้หน้าทีส่าธารณสุขอย่างเคร่งครดั คุณสามารถอ่านบทความ “กกัตวั
อยู่บ้าน 14 วนั ต้องปฏิบติัตวัอย่างไร กรณีเข้าข่ายเป็นกลุ่มเส่ียงติดเชื้อโควิค 19” หรอื “ท าไมต้อง
กกัตวัเองท่ีบ้าน อย่างน้อย 14 วนั” 

➢ ก่อนปฏบิตังิานขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ควรลา้งมอืใหส้ะอาดอย่าง 
ถูกตอ้ง, สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า และปฏบิตังิานตามปกต ิ

➢ ก าหนดจุดลา้งมอื ลา้งเทา้ และทีเ่ปลีย่นเสือ้ผา้ส าหรบัเดก็ ๆ ใหเ้รยีบรอ้ยและเป็นระเบยีบ 
➢ หมัน่ท าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสั, สถานที,่ หอ้งเรยีน, อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่อ้งใชเ้ป็นประจ า  

รวมถงึยานพาหนะ 
➢ การจดักจิกรรมใด ๆ กต็ามแต่ ควรมกีารเวน้ระยะห่างระหว่างกนัอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

ไม่ควรจดักจิกรรมทีเ่ป็น   กลุ่มใหญ่ ๆ ควรจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่เกนิ 6 คน 
➢ ส าหรบัการรบัประทานอาหารนัน้ เน้นอาหารทีป่รุงสุกใหม่มคีวามสะอาดและมคีุณค่าทาง 

สารอาหารตามหลกั  โภชนาการ พืน้ทีร่บัประทานอาหารควรนัง่ห่างกนัเวน้ระยะ 1 - 2 เมตร หรอืมฉีาก
กัน้ใหเ้รยีบรอ้ย และลา้งมอืก่อนและหลงัรบัประทานอาหารทุกครัง้ 

➢ ก าหนดระยะห่างส าหรบัพืน้ทีใ่นการนอนของเดก็เลก็ 
➢ อย่าลมืสอนเดก็ ๆ ทีม่อีายุมากกว่า 2 ปี ในการสวม-ถอดหน้ากาก และการเกบ็หน้ากาก 

ผา้อย่างถูกตอ้ง (จากค าแนะน าของศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคเป็นสถาบนัสุขภาพแห่งชาติ CDC  
➢ สอนเดก็ ๆ ไม่ใชข้องใชส้ว่นตวัร่วมกบัผูอ้ื่น และสอนวธิกีารเกบ็ของใชส้ว่นตวัอย่าง 

ถูกตอ้ง 
➢ ใหค้วามเหน็และค าแนะน าเกี่ยวกบัการแพร่กระจายของเชื้อไวรสัทีน่่าสนใจหรอื COVID-19 
➢ สอนใหเ้ดก็ลา้งมอือย่างถูกวธิดีว้ยสบู่และน ้าสะอาดหรอืสอนการใชเ้จลท าความสะอาดมอื 
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