
 
 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด -19  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)     

 โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19(COVID-19) เปนเช้ือไวรัสที่สามารถกอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ  

หลังติดเช้ืออาจไมมีอาการ หรืออาจมีอาการต้ังแตไมรุนแรง คือคลายกับไขหวัดธรรมดา หรืออาจกอใหเกิด

อาการรุนแรงเปนปอดอักเสบและเสียชีวิตได 

 โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งมีนักเรียน อาจารยหรือผูดูแลนักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่ แมครัว และ

ผูปฏิบัติงานจํานวนมากอยูรวมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรกระจายของเช้ือโรคไดงาย   

 การใหความรวมมือปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอยางเครงครัด สามารถชวยใหนักเรียน อาจารย 

บุคลากรและแมครัว หยุดย้ังการแพรกระจายของโรคโควิด-19 น้ีได งานสุขภาพอนามัยจึงไดจัดทํามาตรการ

แนะนําเพื่อปองกันโรคโควิด-19 สําหรับโรงเรยีน ดังน้ี 

 

วันเปดภาคเรียน 

1. คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเขาโรงเรียน ดวยการดูจากอาการเบื้องตนและสแกนเครื่องวัด

อุณหภูมิรางกายอัตโนมัติ 

 2. หากพบวามีเด็กปวย หรือมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหน่ือยหอบ ใหผูปกครองพาไปพบแพทย

ทันที 

3. จัดเตรียมอุปกรณลางมือ ไดแก เจลแอลกอฮอลไวบริเวณทางเขามีสถานที่ลางมือดวยสบูและน้ํา 

อยูในสภาพใชงานไดดี 

4. สงเสริมใหลางมือเปนประจําดวยน้ําและสบู 

5. ทําความสะอาดและฆาเช้ือพื้นผิวของสถานที่ตางๆ ในโรงเรียนทุกวัน อยางนอยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เชน ราวบันได โตะอาหาร อุปกรณกีฬา ที่จับประตู หนาตาง ของเลน 

เครื่องชวยสอน อุปกรณการเรียน เปนตน ใชน้ํายาฆาเช้ือ หรือน้ํายาซักผาขาว 2 ฝา ตอน้ํา1 ลิตร (โซเดียมไฮ

โปคลอไรท 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร)  สําหรับการฆาเช้ือพื้นผิว ใชเอทลิแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) 70% 

สําหรับเช็ดฆาเช้ือโรคของช้ินเล็กๆ 

6. กําจัดขยะอยางถูกวิธีทุกวัน 

7. จัดพื้นที่ เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร ไดแก การน่ังเรียนในหองเรียน หองประชุม 

โรงอาหาร เปนตน 



 
 

 8. ลดความแออัดของเด็กนักเรียน ไดแก  แยกนักเรียนมาเรียนที่ โรงเรียนเปน 2 กลุม คือ             

กลุมมัธยมตนและกลุมมัธยมปลาย เหลื่อมเวลาชวงรับประทานอาหาร พรอมทั้งยกเลิกกิจกรรมที่มีการสัมผัส

และใกลชิดกัน 

 

คําแนะนําสําหรับผูบริหาร 

1. แจงผูปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหน่ือยหอบ หรือ 

กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักกัน ใหหยุดเรียน***ขอความรวมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวปวยโรคโควิด-

19  หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยาง

เครงครัด 

2. จัดใหมีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเขาโรงเรียน ดวยการดูจากอาการในเบื้องตนหรือใชเครื่อง 

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ***หากพบวามีนักเรียนปวย (มีไขไอ จาม หายใจเหน่ือยหอบ) ใหอาจารยแยก

นักเรียนออกมา โดยอยูในหองที่มีอากาศถายเทสะดวกระหวางรอผูปกครองมารับกลับหรือสงตอเพื่อเขารับ

การตรวจรักษาและแจงผูปกครองเพื่อพาไปพบแพทยทันที 

3. จัดเตรียมอุปกรณลางมือ เชน เจลแอลกอฮอลบริเวณทางเขาประตูโรงเรียน และสบูเหลวที่อาง 

ลางมือ 

4. ทําความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันทีกรณีที่มี 

นักเรียน อาจารย ผูดูแลนักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ในระยะเวลาไมเกิน 

14 วัน และเขามาในโรงเรียน อาจพิจารณาปดโรงเรียนตามความเหมาะสม 

5. จัดกิจกรรมในโรงเรียนตามความเหมาะสม เชน ปฐมนิเทศ กีฬาสี  ปจฉิมนิเทศ  กิจกรรมเขาคาย  

 การทัศนศึกษา เปนตน  โดยใหมีการรวมตัวกันของคนไมเกินกวา 300 คน  การจัดที่น่ังในช้ันเรียนและที่น่ังใน

โรงอาหารใหมีระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร และเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร

กลางวัน 

6. จัดใหมีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังน้ี 

 6.1  ทําความสะอาดหองและบริเวณที่มีการใชบริการรวมกันทุกวัน ดวยน้ําผสมผงซักฟอก

หรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป ไดแก หองเรียน  โรงอาหาร หองประชุม โรงยิม สนามเด็กเลน หองสมุด              

หองคอมพิวเตอรหองดนตรหีองเก็บอุปกรณกีฬา สระวายน้ํา ลิฟต ราวบันได ลูกบิดประตู โตะ เกาอี้ พนักพิง 

อุปกรณดนตรีกีฬา คอมพิวเตอร 



 
 

  6.2 กรณีที่มีรถรับ-สงนักเรียน กอนและหลังใหบริการแตละรอบ ใหเปดหนาตางและประตู 

เพื่อถายเทระบายอากาศภายในรถ และทําความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบอย ไดแก ราวจับ ที่เปดประตู 

เบาะน่ัง ที่วางแขนดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท

(น้ํายาฟอกขาว) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก (เชน ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 6%                  

ในปริมาณ 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร) 

  6.3  เปดประตู หนาตาง เพื่อระบายอากาศหองที่มีการใชงานรวมกัน เชน หองเรียน                    

โรงอาหาร หองประชุม โรงยิม หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองดนตรี  หองเก็บอุปกรณกีฬา หากมี

เครื่องปรับอากาศใหทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

7. จัดใหมีการดูแลรานคา  การจําหนายอาหารและโรงอาหาร ดังน้ี 

  7.1  หากผูสัมผัสอาหารมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหน่ือยหอบ                 

ใหหยุดงานและพบแพทยทันที 

  7.2  ผูสัมผัสอาหารตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน หนากากผา ถุงมือ และมีการปฏิบัติ

ตนตามสุขลักษณะสวนบุคคลที่ถูกตองขณะปฏิบัติงาน 

  7.3  ลางมืออยางสมํ่าเสมอดวยสบูและน้ํา ทั้งกอน-หลังการประกอบอาหาร หยิบหรือจับสิ่ง

สกปรก หลังการใชสวมและไมไอ จามใสอาหาร 

  7.4  ปกปดอาหาร ใชถุงมือและที่ คีบหยิบจับอาหาร หามใชมือหยิบจับอาหารที่พรอม

รับประทานโดยตรง   

  7.5  ทําความสะอาดโรงอาหาร รานจําหนายอาหาร และจุดเสี่ยงตางๆ เชน หองครัว 

อุปกรณปรุงประกอบอาหาร โตะเกาอี้ ดวยน้ํายาทําความสะอาด รวมถึงลางภาชนะอุปกรณหรือสิ่งของ

เครื่องใชใหสะอาดเปนประจําทุกวัน 

  7.6  เตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหมใหนักเรียนรับประทานภายในเวลา 2 ช่ัวโมง หากเกินเวลา

ดังกลาวใหนําอาหารไปอุนจนเดือดกอนนํามาใหบริการ 

  7.7  สนับสนุนใหนักเรียนไดรับโภชนาการที่ ดีและเหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อสราง

ภูมิคุมกัน ดูแลบริหารจัดการใหนักเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ 

โดยไดรับประทานผักผลไมปลอดสารพิษตามฤดูกาล ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย (Thai  

School Lunch)  

 

 



 
 

8. จัดใหมีการดูแลหองสุขา 

  8.1  ทําความสะอาดบรเิวณที่มีการสัมผสับอยๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ดวยน้ํายาทําความ

สะอาดหรือน้ํายาทีม่ีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) ไดแก พื้นหองสุขา  โถสวม ที่กดชัก

โครกหรือโถปสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลกูบิดประตู  ฝารองน่ัง ฝาปดชักโครก กอกน้ํา อางลางมือ โดย

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากของน้ํายาทําความสะอาด 

  8.2  ซักผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด และไมถูพื้นดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาฆาเช้ือ 

ซักดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดใหแหง 

9. ควบคุมดูแลอาจารย เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังน้ี 

  9.1  กรณีผูปฏิบัติงานมีอาการเจ็บปวย เชน  มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหน่ือยหอบ ให

หยุดปฏิบัติงานแจงหัวหนางาน และพบแพทยทันทีหรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข หรืออยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

  9.2  ผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอการไดรับเช้ือโรค ตองปองกันตนเอง ทําความสะอาดมือ

บอยๆ ดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 

  9.3  ผูปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผูปฏิบัติงานเก็บขยะ  ใหสวมถุงมือยาง หนากากผา 

ผายางกันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ใชปากคีบดามยาวเก็บขยะ และใสถุงขยะปดปากถุงใหมิดชิด นําไป

รวบรวมไวที่พักขยะ แลวลางมือใหสะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หาก

เปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที  

 

คําแนะนําสําหรับบุคลากรในโรงเรียน 

1. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

2. หากอาจารย , ผูดูแลนักเรียนมีอาการเจ็บปวย เชน มีไขไอ จาม มีน้ํามูก หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

ใหพบแพทยและหยุดปฏิบัติงานจนกวาอาการจะหายดีหากกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักกันใหหยุด

ปฏิบัติงานจนกวาอาการจะครบ 14 วัน กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่

เสี่ยงและอยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. สงเสริมใหบุคลากรทุกคนลางมืออยางถูกวิธีดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้งกอน 

รับประทานอาหาร 

4.  หลังใชหองสุขา หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูกโดยไมจําเปน 

5. สงเสริมใหนักเรียนมีของใชสวนตัว เชน แกวน้ํา แปรงสีฟน อุปกรณรับประทานอาหาร  เปนตน 



 
 

6. ใหความรู คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธการปองกันและลดความเสี่ยงจากการ 

แพรกระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง  การสวมหนากากอนามัย 

คําแนะนําในการปฏิบัติตัว เปนตน 

7. ควบคุมดูแล การจัดช้ันเรียน ที่น่ังในโรงอาหารถาเปนไปไดใหมีระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย  

1 เมตร หรือเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

1. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

2.   ถามีไข ไอ จาม เปนหวัด หายใจเหน่ือยหอบแจงผูปกครองใหพาไปพบแพทยและหยุดเรียน 

จนกวาอาการจะดีข้ึน  

2. ไมอยูใกลชิดผูที่มีอาการหวัด มีไข ไอ จามมีน้ํามูก 

3. ลางมือดวยสบูและน้ําบอยๆ กอนรับประทานอาหาร หลังใชหองสุขา และหลีกเลี่ยงการใชมือ 

สัมผัสใบหนา ตาปาก จมูก โดยไมจําเปน อาบน้ําทันทีหลังกลับจากโรงเรียน หลังเลนกับเพื่อน และหลังกลับ

จากนอกบาน 

4. ใหนักเรียนรับประทานอาหารปรุงสุกใหม และสงเสริมใหใชอุปกรณสวนตัว เชน แกวน้ํา เปนตน 

5. มีอุปกรณเครื่องใชสวนตัวเฉพาะบุคคล เชน อุปกรณการเรียน ผาเช็ดหนา ฯลฯ 

6. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก หากจําเปน 

ควรสวมหนากากอนามัย 

7. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารครบ 5 หมู และผัก ผลไม 5 สีเสรมิสรางภูมิคุมกัน 

ออกกําลังกายอยางนอย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับใหเพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน 

8. ใหรักษาระยะหาง การน่ังเรียน น่ังรบัประทานอาหาร หรือพูดคุยกับผูอื่น อยางนอย 1 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางใหสุขศึกษาสําหรับแมครัว และผูสัมผัสอาหาร 

 จัดใหมีการดูแลผูสัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร ดังน้ี 

1. หากแมครัวผูสัมผัสอาหารมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหน่ือยหอบ ใหหยุด 

งานและพบแพทยทันท ี

2. ในขณะปฏิบัติงานผูสัมผัสอาหารตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน หนากากผา และถุงมือ และ 

มีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎหมายสาธารณสุข 

3. ลางมืออยางสมํ่าเสมอดวยสบูและน้ํากอนหยิบหรือจับอาหาร และหลังการใชหองสุขา ไมไอหรือ 

จามรดอาหาร 

4. ปกปดอาหาร ใชถุงมือและที่คีบอาหารในการหยิบจับอาหาร หามใชมือหยิบจับอาหารที่พรอม 

รับประทานโดยตรง และจัดใหมีชอนกลางสวนบุคคลครบทุกคนแยกเปนสัดสวน เมื่อเสิรฟอาหารที่ตอง

รับประทานรวมกันโดยผูรับประทานตองไมนําชอนกลางสวนบุคคลสัมผัสกับปาก 

5. ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เชน หองครัว อุปกรณปรุงประกอบอาหาร โตะ เกาอี้ ดวยน้ํายาทําความ 

สะอาดทั่วไป รวมถึงลางภาชนะอุปกรณหรือสิ่งของเครื่องใชใหสะอาดเปนประจําทุกวัน 

6. จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม ใหเด็กรับประทาน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง หากเกินเวลาดังกลาว   

ใหนําอาหารไปอุนจนเดือดและนํามาเสิรฟใหม 

7. ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัดตามขอแนะนําองคการอนามัยโลก ตามหลัก 5 ประการสูอาหาร 

ปลอดภัย (Five Keys to Safer Food) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




