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คู่มือการเฝ้าระวังตดิตาม และแผนเผชิญเหตุ  
รองรับการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศกึษา  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 

ค ำน ำ 
 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID19) ในประเทศ
ไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพ้ืนที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน              
ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวันประกอบกับ                      
มีการเดินทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่กําหนดให้ เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่                           
ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิด
ข้อมูลการเดินทางทําให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอ่ืน                     
ที่เกี่ยวข้องจนส่งผลให้เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID19) จึงได้กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดสุโขทัย จึงได้ขยายผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อน
การศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปในภาวะฉุกเฉินนี้ 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีความห่วงใยผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดทุกคน จึงได้จัดทํา “คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผน                
เผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2” โดยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าสถานศึกษาในสังกัด จะได้นํ าไปใช้ประกอบ               
และเป็นแนวปฏิบัติ ที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
ปลอดภัย ไม่เสี่ยง และสามารถดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
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สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศไทย 
  สถำนกำรณ์ของประเทศไทยของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID19)  
โดยมีแนวโน้มควำมรุนแรง และมีกำรแพร่กระจำยของโรคไปยังหลำยพ้ืนที่เพ่ิมมำกขึ้น และคณะกรรมกำร
โรคติดต่อแห่งชำติประกำศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID19) เป็นโรคติดต่ออันตรำยภำยใต้
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ล ำดับที่ 14 และกระทรวงสำธำรณสุขได้แจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงกำร
เดินทำงไปยังพ้ืนที่ที่มีกำรแพร่ระบำดต่อเนื่องตำมที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และกรม
อนำมัยโลก 
  รำยงำนสถำนกำรณ์ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)                         
ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2564) มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 1,821,579 รำย เสียชีวิต
สะสม 18,559 รำย จ ำนวนผู้เสียชีวิตรำยใหม่ 73 รำย รักษำหำยสะสม 1,669,934 รำย ติดเชื้อในประเทศ 
9,701 รำย เข้ำอยู่ในสถำนกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) ทุกประเภท 59,513 รำย ก ำลังรักษำ             
ในโรงพยำบำล 43,573 รำย พบว่ำ มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรำยใหม่ 9,727 รำย  
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สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในเด็ก 

  สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ในเด็กไทย (อำยุ 0 - 18 ปี) ตั้งแต่                       
มีกำรระบำดระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) 1 เมษำยน 2564     ถึง 25 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่ 15 - 35)  "เด็กติด
เชื้อโควิด-19" สะสม 114,039 รำย (ข้อมูลจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข)  โดยระบุว่ำ (21 กันยำยน 
2564) กำรระบำดอย่ำงกว้ำงขวำงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ระลอกที่ 3 ในประเทศไทย 
ตั้งแต่ 1 เมษำยน 2564 จนถึง 25 สิงหำคม 2564 ยังมีควำมรุนแรง มีจ ำนวนผู้ป่วยรวมถึง 1,073,505 รำย 
และมีผู้เสียชีวิตสะสม 10,085 รำย กำรระบำดเกิดขึ้นในชุมชนและครอบครัว กำรติดเชื้อในเด็กและวัยรุ่นยังคง
สูงขึ้น โดยมีรำยละเอียดระหว่ำงวันที่ 12 สิงหำคม ถึง 25 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่ 34 - 35) จำกข้อมูล                          
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้ 
     - 12 - 18 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่  34) มี "เด็กติดเชื้อโควิด-19" รำยใหม่เพ่ิมขึ้น                                             
21,098 รำย เป็นกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 ของยอดผู้ป่วยรำยใหม่จำกสัปดำห์ก่อนหน้ำนี้ ผู้ป่วยเด็กรำยใหม่                               
ในสัปดำห์นี้คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของผู้ติดเชื้อใหม่รวมทุกกลุ่มอำยุ (21,098 / 151,968)   
     - 12 - 18 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่ 34) มีรำยงำนเด็กติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 2 รำย 
     - 19 - 25 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่ 35) มี "เด็กติดเชื้อโควิด-19" รำยใหม่เพ่ิมขึ้น 19,257 
รำย เป็นกำรเพ่ิมในอัตรำที่ต่ ำกว่ำสัปดำห์ก่อนหน้ำ ร้อยละ 7 และ ผู้ป่วยเด็กรำยใหม่ในสัปดำห์นี้คิดเป็นร้อยละ 
15.6 ของผู้ติดเชื้อใหม่รวมทุกกลุ่ มอำยุ  (19,257 / 133,411) จะเห็นได้ว่ ำ กำรติดเชื้ อรำยใหม่ เริ่ ม                                    
มีกำรชะลอตัว แต่สัดส่วนผู้ติดเชื้อเด็กต่อผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอำยุจะสูงขึ้น 
     - 19 - 25 สิงหำคม 2564 (สัปดำห์ที่ 35) มีรำยงำนเด็กติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 5 รำย 
(ข้อมูลจำกรำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย) 
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  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข (2563 , น.6-35) ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ                     
ควำมเสี่ยงและกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดระดับควำมรุนแรงของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) 
 2. เพื่อน ำไปใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำร กำรป้องกันควบคุมโรค ระดับประเทศ  
 3. เพื่อให้จังหวัดน ำไปปรับใช้ในระดับจังหวัด 

  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ที่ก ำลัง
ด ำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่อง จึงได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของกำรระบำด ควำมเสี่ยง                                                
และกำรเฝ้ำระวัง โดยจ ำแนกเป็น 3 ระดับ กล่ำวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับสถำนศึกษำ มีดังนี้  

1. เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 
ระดับประเทศ 
  กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID19) ระดับประเทศ ควรค ำนึงถึงควำมส ำคัญของคุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 
     1) จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่สะสมต่อสัปดำห์  
     2) ลักษณะกำรกระจำยของโรคตำมจังหวัดและเขตสุขภำพ  
     3) กำรกระจำยของโรคตำมลักษณะทำงระบำดวิทยำ 
  แต่ละประเด็นมีกำรจ ำแนกระดับควำมรุนแรงของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID19) ตำมลักษณะสี แบ่งเป็น 5 สี ได้แก่ สีขำว เขียว เหลือง ส้ม แดง มีรำยละเอียดคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
  สีขำว (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมำยถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมำจำกต่ำงประเทศ            
ผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศเข้ำสถำนที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ำรักษำในโรงพยำบำลที่ก ำหนด 
  สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมำยถึง มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมำจำกต่ำงประเทศ              
ผู้เดินทำงจำกต่ำงประเทศเข้ำสถำนที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ำรักษำในโรงพยำบำลที่ก ำหนด 
  สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมำยถึง จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่สะสมต่อสัปดำห์น้อยกว่ำ 300 รำย 
ต่อสัปดำห์ ลักษณะกำรกระจำยของโรคตำมจังหวัดและเขตสุขภำพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต  
กำรกระจำยของโรคตำมลักษณะทำงระบำดวิทยำ ระบำดในวงจ ำกัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน (Cluster) 
  สีส้ม (รุนแรงปำนกลำง) หมำยถึง จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่สะสมต่อสัปดำห์ 300-900 รำย 
ต่อสัปดำห์ ลักษณะกำรกระจำยของโรคตำมจังหวัดและเขตสุขภำพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จ ำนวน 4-6 เขต  
หรือ มำกกว่ำ 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต กำรกระจำยของโรคตำมลักษณะทำง ระบำดวิทยำ ระบำด 
ในวงจ ำกัด มีมำกกว่ำ 3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีควำมเชื่อมโยงกัน 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 
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  สีแดง (รุนแรงมำก) หมำยถึง จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่สะสมต่อสัปดำห์มำกกว่ำ 900 รำย              
ต่อสัปดำห์ ลักษณะกำรกระจำยของโรคตำมจังหวัดและเขตสุขภำพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต 
หรือมำกกว่ำ 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต กำรกระจำยของโรคตำมลักษณะทำงระบำด วิทยำ มีกำร
ระบำดในวงกว้ำง หำสำเหตุไม่ได้ 

2. เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง ระดับชุมชน 
  จำกสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) 
ในพ้ืนที่ชุมชนจังหวัดระยอง กรณีทหำรลูกเรือเครื่องบินทหำร ชำวอียิปต์ ขณะมำปฏิบัติภำรกิจทำงกำรทหำร
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองเข้ำพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำกกำรตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)  จ ำนวน 31 รำย พบติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) จ ำนวน 1 รำย 
เพศชำย อำยุ 43 ปี ในทีมลูกเรือดังกล่ำว ได้เดินทำงไปห้ำงสรรพสินค้ำใกล้โรงแรมจำกเหตุกำรณ์ในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 6 – 11 กรกฎำคม 2563 สร้ำงควำมตระหนกและควำมแตกตื่นแก่ประชำชน                            
ทั่วทั้งจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดควำมหวำดระแวง                                            
ต่อกำรติดเชื้อ ซึ่งนักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนำยกเลิกกำรจองห้องพักในจังหวัดระยองเกือบทั้งหมด รวมถึง
ส่งผลกระทบด้ำนกำรศึกษำ ผู้ปกครองเกิดควำมกังวล ไม่มั่นใจในสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงที่มีต่อควำมปลอดภัย
ของนักเรียนที่เป็นบุตรหลำนช่วงเปิดเทอม ท ำให้สถำนศึกษำในจังหวัดระยองปิดท ำกำรเรียนกำรสอน                        
274 แห่ง  
  กระทรวงสำธำรณสุขจึงก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและกำรเฝ้ำระวังในกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงกรณีเกิดมีปัจจัยเสี่ยงของคนในครอบครัวในชุมชนหรือหมู่บ้ำนกับควำมเชื่อมโยงสถำนศึกษำส ำหรับ
ให้สถำนศึกษำใช้เป็นมำตรกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ จ ำแนกเป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง 
และเขียว มีดังนี้ 
  สีแดง หมำยถึง กรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ป่วยในชุมชนใน 7 วัน คนในครอบครัวสัมผัสใกล้ชิด             
กับผู้ป่วย อำกำรของคนในครอบครัวป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ระดับควำมเสี่ยงสูง
มำก มำตรกำรด ำเนินกำรส ำหรับนักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้ำน 28 วัน ส่วนสถำนศึกษำถือปฏิบัติตำมมำตรกำร
สูงสุด อย่ำงเคร่งครัด 
  สีส้ม หมำยถึง กรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ป่วยในชุมชนใน 14 วัน คนในครอบครัวสัมผัสไม่ใกล้ชิด 
กับผู้ป่วย อำกำรของคนในครอบครัวรอยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ระดับควำมเสี่ยงสูง 
มำตรกำรด ำเนินกำรส ำหรับนักเรียนต้องเรียนอยู่ท่ีบ้ำน 14 วัน ส่วนสถำนศึกษำถือปฏิบัติตำมมำตรกำรสูง 
  สีเหลือง หมำยถึง กรณีมีปัจจัยเสี่ยงมีผู้ป่วยในชุมชนใน 28 วัน คนในครอบครัวไปในพ้ืนที่
สถำนที่เสี่ยง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง อำกำรของคนในครอบครัวป่วยแต่ไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID19 ) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง มำตรกำรด ำ เนินกำรส ำหรับนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้ำน 7 วัน                       
ส่วนสถำนศึกษำถือปฏิบัติตำมมำตรกำรพื้นฐำน 
  สีเขียว หมำยถึง กรณีไม่มีผู้ป่วยในชุมชน 28 วันขึ้นไป คนในครอบครัวไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
อำกำรของคนในครอบครัวปกติ ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ  มำตรกำรด ำเนินกำรส ำหรับนักเรียนไปโรงเรียนได้                 
ส่วนสถำนศึกษำถือปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนคลำย 
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3. เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหาร  
   สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ในสถำนศึกษำกำรพิจำรณำกรอบ
กำรปฏิบัติตำมตำรำงประสำนสอดคล้องในกำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด 19 ในสถำนศึกษำ จ ำแนกเป็นระดับสี 
5 ระดับสี ได้แก่ ขำว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับ เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรง                  
ของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ระดับประเทศ) ซึ่งมีรำยละเอียด กรอบกำร
ปฏิบัติตำมระดับและระดับกำรผ่อนคลำยกิจกำรหรือกิจกรรมที่ส ำคัญ มีดังนี้  
ระดับกำรบริหำรสถำนกำรณ์: ระดับขำว 
 กรอบกำรปฏิบัติ 
 1. สำมำรถเดินทำงข้ำมจังหวัดได้  
 2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ก ำหนด  
 3. ให้ด ำเนินกิจกำรหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตำมปกติ ผู้ประกอบกำรหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมี                                  
กำรคัดกรอง ผู้ใช้บริกำรและต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหลัก ได้แก่  
    - ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ  
    - กำรสวมหน้ำกำกของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
    - ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ํำยำฆ่ำเชื้อโรค 
    - ให้มีกำรควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด  
 ตัวอย่ำงระดับกำรผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
    - โรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน 100%  
    - สนำมกีฬำกลำงแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50%  
    - สนำมกีฬำกลำงในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25%  
    - ขนส่งสำธำรณะบรรทุกผู้โดยสำรได้ 100% 
    - โรงภำพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100% 
ระดับกำรบริหำรสถำนกำรณ์: ระดับเขียว  
 กรอบกำรปฏิบัติ 
 1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ก ำหนด  
 2. สำมำรถเดินทำงข้ำมจังหวัดได้  
 3. ให้ด ำเนินกิจกำรหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบกำรหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีกำรคัดกรอง 
ผู้ใช้บริกำร และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหลัก ได้แก่  
    - ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ  
    - กำรสวมหน้ำกำกของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
    - ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  
    - ให้มีกำรควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด 
     - ลงทะเบียนใช้งำน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก ำหนด 
     * ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/กทม. สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมได้ 
 ตัวอย่ำงระดบักำรผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
    - โรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน 100%  
    - สนำมกีฬำกลำงแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (3000/2000) 
    - สนำมกีฬำกลำงในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (1000/500) 
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    - ขนส่งสำธำรณะบรรทุกผู้โดยสำรได้ 100%  
    - โรงภำพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70% 
ระดับกำรบริหำรสถำนกำรณ์: ระดับเหลือง  
 กรอบกำรปฏิบัติ 
 1. สำมำรถเดินทำงข้ำมจังหวัดได้  
 2 ให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิตตลอดจนด้ำนกำรออกก ำลังกำย  
หรือดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำรได้แต่ ผู้ประกอบกำร หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีกำรคัดกรองผู้ใช้บริกำร                      
และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหลัก  
    - ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ  
    - กำรสวมหน้ำกำกของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
    - ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ํำยำฆ่ำเชื้อโรค  
    - ให้มีกำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร  
    - ให้มีกำรควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด  
    - ลงทะเบียนใช้งำน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก ำหนด 
      * ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/กทม. สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมได้ 
 ตัวอย่ำงระดบักำรผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
    - โรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ำมีควำมแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน 
    - สนำมกีฬำกลำงแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (3000/1000)  
    - สนำมกีฬำกลำงในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้  
    - ขนส่งสำธำรณะทำงอำกำศและ BTS บรรทุกผู้โดยสำรได้ 100% 
    - รถขนส่งสำธำรณะบรรทุกผู้โดยสำรได้ 70%  
    - โรงภำพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50% 
    - อ่ืนๆ ตำมค ำสั่ง ศบค. หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยฯ ก ำหนด 
ระดับกำรบริหำรสถำนกำรณ์ : ระดับส้ม  
 กรอบกำรปฏิบัติ 
 1. จ ำกัดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด  
 2. ให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้เฉพำะเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน                   
ในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิตตลอดจนด้ำนกำรออกก ำลังกำย หรือดูแลสุขภำพ                  
หรือสันทนำกำรที่ไม่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดและผู้ประกอบกำร หรือ ผู้จัดกิจกรรมต้องมีกำรคัดกรอง
ผู้ใช้บริกำรและต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหลัก ได้แก่  
    - ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ  
    - กำรสวมหน้ำกำกของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
    - ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ํำยำฆ่ำเชื้อโรค  
    - ให้มีกำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร  
    - ให้มีกำรควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด  
    - ลงทะเบียนใช้งำน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก ำหนด  
      * ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/กทม. สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมได้ 
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 ตัวอย่ำงระดบักำรผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
    - สถำนศกึษำจัดกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์  
    - ร้ำนอำหำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มได้ (เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ต่ำงๆ )  
    - ปิด สถำนบริกำร ผับ บำร์  
    - ร้ำนค้ำปลีก/ตลำดนัด/ตลำดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมำตรกำรที่ก ำหนด  
    - สนำมกฬีำ ลำนกีฬำ ประเภท กลำงแจ้ง และเป็นกีฬำที่ ไม่มีกำรปะทะกัน สวนสำธำรณะเปิดท ำกำรได้  
     - อ่ืนๆ ตำมค ำสั่ง ศบค. หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยฯ ก ำหนด 
ระดับกำรบริหำรสถำนกำรณ์ : ระดับแดง  
 กรอบกำรปฏิบัติ 
    - เน้นที่กำรห้ำมเข้ำพ้ืนที่เสี่ยงและกำรปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค  
    - ปิดช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร เว้น บุคคลบำงประเภท  
    - ห้ำมชุมนุม  
    - ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหะสถำน เว้นบุคคลที่มีเหตุจ ำเป็น  
      * ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/กทม. สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมได้  
 ตัวอย่ำงระดบักำรผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
    - สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์  
    - ห้ำมกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้ำ  
    - ปิดกิจกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ยกเว้นกิจกำรที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น ธนำคำร โรงงำน               
สถำนบริกำรเชื้อเพลิง บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่งหรือตำมที่คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ พิจำรณำกำรผ่อน
คลำยฯ ก ำหนด 
 

การจ าแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาด  
  กำรจ ำแนกพ้ืนที่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดได้จ ำแนกพ้ืนที่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดออกเป็น                          
4 ระดับ ดังนี้  
  1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ ำนวนมำกและมีผู้ติดเชื้อในหลำยพื้นท่ี(ย่อย)  
  2. พ้ืนที่ควบคุม = พ้ืนที่ที่ติดกับพื้นท่ี หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมำกกว่ำ 10 รำย  
  3. พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง = พื้นที่ท่ีมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 รำย และสำมำรถควบคุมได้  
  4. พ้ืนที่เฝ้ำระวัง = พื้นที่ท่ียังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่ำจะมีผู้ติดเชื้อ  

  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) 
กระทรวงมหำดไทย ร่วมกับ  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID19) กระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคจังหวัด/คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
รับผิดชอบก ำหนดระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ ว่ำพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับใด ทั้งนี้อำจเป็นพ้ืนที่ระดับ
จังหวัดหรืออ ำเภอ ตำมระดับควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำด 
 

มาตรการควบคุมท่ีเน้นย้ า 
 1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
     - เร่งรัดกำรตรวจค้นหำผู้ติดเชื้อเชิงรุกและกำรสอบสวนโรคอย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
     - ปิดสถำนประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ค้นหำและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท ำผิดกฎหมำย ซึ่งจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 



๘ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

     - ก ำหนดมำตรกำรควบคุมมิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำ -ออกจำกพ้ืนที่โดยเด็ดขำด 
     - ควบคุมกำรเข้ำ - ออก ของยำนพำหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อกำรค้ำ                       
และกำรอุตสำหกรรมมำกเกินควำมจ ำเป็น 
     - งดจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำกทุกรูปแบบ 
     - ให้มีกำร Work from Home อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
 2. พ้ืนที่ควบคุม 
     - เร่งรัด กำรตรวจค้นหำผู้ติดเชื้อเชิงรุกและกำรสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
ที่ได้ข้อมูลจำกกำรสอบสวนโรคของ สธ. 
     - จ ำกัดเวลำเปิด - ปิดด ำเนินกำรของสถำนประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ค้นหำและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท ำผิดกฎหมำย ซึ่งจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ก ำหนดมำตรกำรควบคุมแรงงำนต่ำงด้ำว มิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำ - ออกจำกพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก 
     - ให้มีกำร Work from Home อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
 3. พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง 
     - พิจำรณำกำรตรวจค้นหำผู้ติดเชื้อเชิงรุกและกำรสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่
เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจำกกำรสอบสวนโรคของสำธำรณสุข 
     - จ ำกัดเวลำเปิด - ปิดด ำเนินกำรของสถำนประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ค้นหำและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท ำผิดกฎหมำย ซึ่งจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ก ำหนดมำตรกำรควบคุมแรงงำนต่ำงด้ำว มิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำ - ออกจำกพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก 
     - ให้มีกำร Work from Home อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
 4. พ้ืนที่เฝ้ำระวัง 
     - พิจำรณำกำรตรวจค้นหำผู้ติดเชื้อเชิงรุก ใน“พ้ืนที่ที่เสี่ยง” “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง”และ “กิจกรรม             
/กิจกำร ที่เสี่ยง” 
     - จ ำกัดเวลำเปิด-ปิดด ำเนินกำรของสถำนประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ค้นหำและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท ำผิดกฎหมำย ซึ่งจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด 
     - ก ำหนดมำตรกำรควบคุมแรงงำนต่ำงด้ำว มิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำ - ออกจำกพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก หำกมีควำมจ ำเป็นต้องจัดกิจกรรม          
ให้ขออนุญำตคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
     - ให้พิจำรณำกำร Work from Home ตำมควำมเหมำะสม 
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การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  
  กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงศึกษำธิกำร รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่ง ประเทศไทย องค์กำรอนำมัยโลกประเทศไทย ยูนิเซฟ          
และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดมำตรกำรก่อนเปิดภำคเรียนร่วมกัน โดยใช้กรอบแนวทำง 6 มิติ ได้แก่           
กำรด ำเนินงำนเพ่ือควำมปลอดภัย กำรเรียนรู้ กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 
นโยบำยและกำรบริหำรกำรเงิน ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสุขภำพก่อนเปิดภำคเรียนของ
สถำนศึกษำ (ที่มำ: องค์กำรเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ และองค์กรภำคี)  

 มิติที่ 1 ความปลอดภัยจาการลดการแพร่เชื้อโรค  
 มำตรกำรควบคุมหลัก  
  1) มีมำตรกำรคัดกรองวัดไข้อำกำรเสี่ยง และประวัติเสี่ยง  
  2) ให้นักเรียน บุคลำกร และผู้เข้ำมำในสถำนศึกษำทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำ  
  3) มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ  
  4) จัดเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร  
  5) เปิดประตู หน้ำต่ำงให้อำกำศถ่ำยเท ท ำควำมสะอำดห้องเรียนและบริเวณต่ำง ๆ  
  6) พิจำรณำควบคุมจ ำนวนนักเรียน ลดแออัด เหลื่อมเวลำหรือลดเวลำท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่
จ ำเป็น  
 มำตรกำรเสริม  
  1) ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งำนทุกครั้ง  
  2) จัดให้มีพ้ืนที่กำรท ำกิจกรรม เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร  
  3) ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว  
  4) จัดให้มีห้องพยำบำลส ำหรับแยกผู้มีอำกำรป่วยระบบทำงเดินหำยใจ  
  5) จัดให้มีกำรสื่อสำรควำมรู้กำรป้องกันโรคโควิด -19 กำรล้ำงมือ กำรสวมหน้ำกำก                   
กำรท ำควำมสะอำดแก่ทุกคนในสถำนศึกษำ  
  6) มีมำตรกำรส ำหรับกรณีมีรถรับ - ส่งนักเรียน  

 มิติที่ 2 การเรียนรู้  
 มำตรกำรควบคุมหลัก  
  1) จัดหำสื่อควำมรู้ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน  
  2) เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กตำมวัยและสอดคล้องกับพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
อำรมณ ์และสติปัญญำ  
  3) สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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 มำตรกำรเสริม  
  1) กรณีเด็กเล็ก ไม่แนะน ำให้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ โดยขำดปฏิสัมพันธ์                 
กับผู้สอน ครู ผู้ปกครอง  
  2) ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อกำรเรียนกำรสอน) นำนเกินไป          
ตำม ระยะเวลำที่ก ำหนด  
  3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและนักเรียนประเมินตนเองในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิด                          
ภำคเรียน  
  4) สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อรอบรู้ด้ำนสุขภำพในรูปแบบและผ่ำนช่องทำงหลำกหลำย                  
ที่สำมำรถเข้ำถึงได ้ 

 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ 1. เด็กพิเศษ 2. เด็กพื้นที่เฉพาะห่างไกลมาก  
 มำตรกำรควบคุมหลัก  
  1) จัดหำอุปกรณ์กำรป้องกันตนเองและและอุปกรณ์ล้ำงมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ำกำก
ผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัยให้เพียงพอ  
  2) มีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับบริบทกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของนักเรียน  
  3) มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริกำรสุขภำพขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  
  4) มีมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำดและจัดสภำพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูก
สุขลักษณะ  
  5) มีมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำดและจัดสภำพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติ                   
กำรปฏิบัติด้ำนศำสนกิจ  
  6) มีมำตรกำรดูแลนักเรียนที่มีควำมบกพร่องด้ำนพัฒนำกำร กำรเรียนรู้ หรือด้ำนพฤติกรรม
อำรมณ ์ 
 มำตรกำรเสริม  
  1) ประสำนและแสวงหำกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรป้องโรคโควิด-19  
  2) ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงพัฒนำกิจกรรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณี    
มีข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
  3) ใช้สื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องโรคโควิด-19 และแนวทำงกำรดูแลตัวเอง โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด
ทำงภำษำและสังคม กลุ่มนักเรียนพิกำรเรียนร่วม  

 มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง  
 มำตรกำรควบคุมหลัก   
  1) จัดเตรียมแผนรองรับด้ำนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณี                        
ปิดสถำนศึกษำชั่วครำว  
  2) จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพ่ือลดกำรรังเกียจและกำรตีตรำทำงสังคม (Social stigma)  
  3) จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดของครูและบุคลำกร  
  4) ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลำกรและนักเรียน และกำรกักตัว  
  5) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบส ำหรับบุคลำกรและนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย                
ด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลำหรือวันหยุดเรียน  
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 มำตรกำรเสริม  
  1) สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลทุกฝ่ำยในเรื่องมำตรกำรป้องกัน กำรตีตรำทำงสังคม (social 
stigma)  
  2) กรณีนักเรียนหรือบุคลำกรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษำจนกว่ำจะหำยเป็นปกติพร้อมใบรับรอง
แพทย์โดยไม่ถือว่ำขำดเรียนหรือขำดงำน  
  3) กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตำมเกณฑ์ควบคุมโรค  

 มิติที่ 5 นโยบาย  
 มำตรกำรควบคุมหลัก  
  1) สื่อสำรประชำสัมพันธ์แก่ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับ โรคโควิด-19 กำรล้ำงมือ กำรสวมหน้ำกำก กำรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล กำรท ำควำมสะอำด  
  2) ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
  3) มีแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมรองรับนโยบำยและแนวทำงกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID19)          ของสถำนศึกษำ  
  4) แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสถำนศึกษำ  
  5) ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  
  6) สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับแนวทำงกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID19)                         และมีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร  
  7) มีกำรประเมินตนเองเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน  
  8) มีมำตรกำรกำรจัดกำรด้ำนควำมสะอำด รถรับ - ส่งนักเรียน และชี้แจงผู้ประกอบกำร  
  9) เสริมสร้ำงวัคซีนชุมชนในสถำนศึกษำ โดยมำตรกำร “4 สร้ำง 2 ใช้”  
      - สร้ำงสถำนศึกษำที่รู้สึก...“ปลอดภัย” (safety)  
      - สร้ำงสถำนศึกษำที่... “สงบ” (calm)  
      - สร้ำงสถำนศึกษำที่มี... “ควำมหวัง” (Hope)  
      - สร้ำงสถำนศึกษำที่... “เข้ำใจ เห็นใจและให้โอกำส” (De-stigmatization)  
      - ใช้ศักยภำพสถำนศึกษำและชุมชน (Efficacy) เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งปัน 
ทรัพยำกรในชุมชน  
      - ใช้สำยสัมพันธ์ในสถำนศึกษำ (Connectedness)  
  10) มีกำรก ำกับ ติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด  
 มำตรกำรเสริม  
  1) จดัระบบให้นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
  2) พิจำรณำปิดสถำนศึกษำตำมสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม  
  3) สื่อสำรให้มีควำมรู้ เกี่ยวกับกำรสังเกตอำกำรเสี่ยง กำรมีแนวโน้มเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ                                        
โควิด-19  ได้งำ่ย โดยเฉพำะในเด็กที่มีอำกำรสมำธิสั้น  
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 มิติที่ 5 การบริหารการเงิน  
 มำตรกำรควบคุมหลัก  
  1) พิจำรณำกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำส ำหรับกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)ตำม ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
  2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)ส ำหรับนักเรียนและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ  
 มำตรกำรเสริม  
  1) ประสำนงำนและแสวงหำแหล่งทุนและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน องค์กรหรือภำคเอกชน  
  2) พิจำรณำสรรหำบุคลำกรเพ่ิมเติมในกำรดูแลนักเรียนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม                      
ในสถำนศึกษำ  
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แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน  
หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ำมำในสถำนศึกษำทุกคน ต้องได้รับกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  
 2. สวมหน้ำกำก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย ตลอดเวลำที่อยู่                          
ในสถำนศึกษำ  
 3. ล้ำงมือ (Hand Wash) ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ ำนำนอย่ำงน้อย 20 วินำที  หรือใช้                                                  
เจล แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จ ำเป็น  
 4. เว้นระยะห่ำง (Social distancing) เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึง                          
กำรจัดเว้นระยะห่ำงของสถำนที่  
 5. ท ำควำมสะอำด (Cleaning) เปิดประตู หน้ำต่ำงให้อำกำศถ่ำยเท หำกจ ำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอำกำศ 
ก ำหนดเวลำเปิด - ปิดเครื่องปรับอำกำศ และเปิดประตู หน้ำต่ำง ระบำยอำกำศ ทุก 1 ชั่วโมง และท ำ                
ควำมสะอำดห้องเรียนและบริเวณต่ำง ๆ โดยเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้ำอ้ี และวัสดุ อุปกรณ์ 
ก่อนเข้ำเรียน ช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝำปิดและรวบรวมขยะ
ออกจำกห้องเรียนเพื่อน ำไปก ำจัดทุกวัน  
 6. ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลำกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่จ ำเป็นหรือเหลื่อมเวลำ                              
ท ำ กิจกรรมและหลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  

ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
 1. จัดตั้งจุด/บริเวณคัดกรองบริเวณทำงเข้ำสถำนศึกษำ  
 2. วัดอุณหภูมิ (> 37.5° C ถือว่ำมีไข้)  
 3. ให้ผู้ถูกคัดกรองล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์  
 4. ตรวจสอบกำรสวมหน้ำกำกของบุคคลทุกคนที่เข้ำสถำนศึกษำ  
 5. ซักประวัติเสี่ยง อำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (มีน้ ำมูก เจ็บคอ หำยใจล ำบำก เหนื่อยหอบ 
ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และบันทึกผลในแบบบันทึกกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ  
     - กรณี วัดอุณหภูมิกำย < 37.5° C ไม่มีอำกำรทำงเดินหำยใจ ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยันให้ติดสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ เข้ำเรียน/ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  
     - กรณี วัดอุณหภูมิกำย > 37.5° C ขึ้นไป ร่วมกับอำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง                  
และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้แยกนักเรียนไว้ในห้ องหรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้                         
แจ้ง ผู้ปกครอง แจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสอบสวนโรค และด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ  
 6. ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรำยงำนผลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 
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  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) มีควำมรุนแรง
มำกขึ้น กำรแพร่ระบำดของโรคยังสำมำรถแพร่ระบำดได้ง่ำยขึ้นและมีกำรกลำยพันธุ์ของโรคท ำให้เกิดอำกำร           
ที่แตกต่ำงกันของแต่ละคน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 ได้จัดท ำแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรป้องกันกำรควบคุมโรค และตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
 2. เพ่ือก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรป้องกัน
ควบคุมโรค และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)                 
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
 3. เพ่ือให้กำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรภำยในและภำยนอกในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรป้องกัน
ควบคุมโรค และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)              
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกรณี
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มี                 

ควำมรุนแรงมำกขึ้นทั่วโลกจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอำจเป็นภำวะเสี่ยงต่อกำรติดโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนและสถำนศึกษำ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียน                                
กำรสอน ดังนั้น สถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องจัดท ำแผนเผชิญเหตุตำมมำตรกำรป้องกันตำมระดับกำรแพร่
ระบำดโควิด-19  ของสถำนศึกษำ กรณีหำกพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่ำมีนักเรียน คร ูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมเสี่ยงสูง สถำนศึกษำ ต้องมีควำมพร้อมในเรื่องสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ระบบขนส่งระบบ
กำรประสำนงำนตรงกับบุคลำกรทำง กำรแพทย์ในพ้ืนที่ กำรสร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรภำยใน รวมทั้งกำรคัดกรอง
เพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง สถานศึกษา 

ไม่มี 
ผู้ติดเชื้อ 

ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตำมมำตรกำร DMHTT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจ ำ 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติตำม TST 
๓. เฝ้ำระวังคัดกรอง กรณี 
โรงเรียนนอนประจ ำ,เด็กพิเศษ 

 
 
 
 
 

มีผู้ติดเชื้อ 
ประปรำย 

ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตำมมำตรกำร DMHTT 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร 
TST Plus 
๓. เฝ้ำระวังคัดกรอง กรณี 
โรงเรียนนอนประจ ำ,เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน 

ในห้องเรียน 
๑ รำยขึ้นไป 

๑. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร DMHTT * 
เน้นใส่หน้ำกำก *เว้นระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคล ๑ - ๒ ม. 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบำยอำกำศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้
เครื่องปรับอำกำศ 
๔. กรณี High Risk Contact : 
งดเรียน Onsiteและกักตัวที่บ้ำน ๑๔ วัน 
๕. กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอำกำรของตนเอง และปฏิบัติตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 
๓ วัน เพ่ือท ำควำมสะอำด 
๒. เปิดห้องเรียนอ่ืนๆ Onsite 
ได้ตำมปกติ 
๓. สุ่มตรวจเฝ้ำระวัง 
Sentinel Surveillance 
ทุก ๒ สัปดำห์ 
๔. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร 
TST Plus 

 พบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยันมำกกว่ำ 
๑ ห้องเรียน 

๑. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร DMHTT * 
เน้นใส่หน้ำกำก *เว้นระยะห่ำงระหว่ำง 
บุคคล ๑ – ๒ เมตร 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบำยอำกำศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้
เครื่องปรับอำกำศ 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 
๓ วัน เพ่ือท ำควำมสะอำดหรือ 
มำกกว่ำตำมอ ำนำจ 
กำรพิจำรณำของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
๒. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร 
TST Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 
มีผู้ติดเชื้อ 
เป็นกลุ่ม 

ก้อน 
 
 
 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร DMHTT * 
เน้นใส่หน้ำกำก *เว้นระยะห่ำงระหว่ำง 
บุคคล ๑-๒ เมตร 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบำยอำกำศทุก ๒ ชั่วโมง กรณี 
ใช้เครื่องปรับอำกำศ 
๔. กรณี High Risk Contact : 
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้ำน ๑๔ วัน 
๕. กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอำกำรของตนเอง 
 

๑. พิจำรณำกำรเปิดเรียน 
Onsite 
โดยเข้มตำมมำตรกำรทุกมิติ 
๒. ส ำหรับพื้นที่ระบำดแบบ 
กลุ่มก้อน พิจำรณำปิดโดย 
คณะกรรมกำรควบคุมกำรแพร่ 
ระบำดระดับพื้นที่ หำกมี 
หลักฐำนและควำมจ ำเป็น 
๓. สุ่มตรวจเฝ้ำระวัง 
Sentinel Surveillance 
ทุก ๒ สัปดำห์ 

มีกำร 
แพร่ระบำด 
ในชุมชน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตำมมำตรกำร DMHTT 
๒. เฝ้ำระวังอำกำรเสี่ยงทุกวัน Self 
Quarantine 
๓. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. พิจำรณำกำรเปิดเรียน 
Onsite 
โดย เข้ม ตำมมำตรกำรทุกมิติ 
๒. ส ำหรับพื้นที่ระบำดแบบ 
กลุ่มก้อน พิจำรณำปิดโดย 
คณะกรรมกำรควบคุมกำรแพร่ 
ระบำดระดับพื้นที่ หำกมี 
หลักฐำนและควำมจ ำเป็น 
๓. สุ่มตรวจเฝ้ำระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ สัปดำห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

 
 
 
 
 
บทบาทของบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมี           
กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส                                  
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดบทบำทของบุคลำกร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. บทบาทของนักเรียน 
  นักเรียนเป็นหัวใจส ำคัญที่ต้องได้รับควำมคุ้มครอง ดูแลในเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงสูงสุด 
ทั้ ง นี้  นั ก เ รี ยนจะต้ อ งถื อปฏิ บั ติ ตนตำมมำตรกำรคว ำมปลอดภั ยของกระทรว งสำธ ำรณสุ ข                                                 
และกระทรวงศึกษำธิกำร อย่ำงเคร่งครัด ตั้งแต่กำรเดินทำงออกจำกบ้ำนมำเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึง
กำรกลับบ้ำน บทบำทของนักเรียน ควรมีดังนี้ 
 1) ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2) สังเกตอำกำรป่วยของตนเอง หำกมีอำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง รีบแจ้งครู                      
หรือผู้ปกครอง 
 3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 4) ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคอย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ ล้ำงมือบ่อยๆ สวมหน้ำกำกผ้ำ                    
หรือ หน้ำกำกอนำมัย และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล หลีกเลี่ยงกำรไปในสถำนที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน 
 5) ดูแลสุขภำพให้แข็งแรงด้วยกำรกินอำหำรปรุงสุก ร้อน สะอำด อำหำรครบ 5 หมู่ และผักผลไม้ 
ออกก ำลังกำย และนอนหลับให้เพียงพอ 
 6) กรณีนักเรียนขำดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 7) หลีกเลี่ยงกำรล้อเลียนควำมผิดปกติหรืออำกำรไม่สบำยของเพ่ือน 

2. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนั้น ซึ่งถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียนมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ 
นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน              

กำรสอน นอกจำกจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพำะด้ำนสุขอนำมัยตำม มำตรกำร
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด บทบำทของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ควรมีดังนี้ 
 1) ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2) สังเกตอำกำรป่วยของตนเอง หำกมีอำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงำน
และรีบไปพบแพทย์ทันท ี
 3) ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคอย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ ล้ำงมือบ่อยๆ สวมหน้ำกำกผ้ำ                        
หรือหน้ำกำกอนำมัย และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล หลีกเลี่ยงกำรไปในสถำนที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน 
 4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้น ำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมำใช้เป็นของตนเอง 
 5) สื่อสำรควำมรู้ค ำแนะน ำหรือจัดหำสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกันแล ะลดควำมเสี่ยง                                            
จำกกำรแพร่กระจำยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 



๑๘ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

 6) ท ำควำมสะอำดสื่อกำรเรียนกำรสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งำน 
 7) ควบคุมดูแลกำรจัดที่นั่งภำยในสถำนที่ในโรงเรียน ตำมหลักกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล                    
อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร 
 8) ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรมำเรียนของนักเรียน 
 9) ตรวจคัดกรองสุขภำพทุกคนที่เข้ำมำในสถำนศึกษำตำมขั้นตอน 
 10) สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหำพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ครู
ก ำหนดเพ่ือให้ได้รับกำรช่วยเหลือ 
 11) สื่อสำรควำมรู้เกี่ยวกับควำมเครียด กระบวนกำรกำรจั ดกำรควำมเครียดให้แก่นักเรียน                                       
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนตั้งแต่กำรวำงแผน กำรก ำหนด 
นโยบำยสถำนศึกษำ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียน กำรส่งเสริมครูในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียน                            
กำร สอน กำรก ำกับติดตำมช่วยเหลือ กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรแก้ไขปัญหำ กำรประเมิน 
สถำนกำรณ์ กำรรำยงำน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลำกร ผู้ปกครองนักเรียน ให้กำรตรวจสอบ
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือควำมปลอดภัยของนักเรียน 
โดยบทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรมีดังนี้ 
 1) ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 2) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตำมแผนฉุกเฉินของสถำนศึกษำ 

 3) ให้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เกี่ยวกับ
นโยบำย มำตรกำร กำรปฏิบัติตนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดกำรตีตรำทำงสังคม                           
(Socail stigma) 
 4) มีมำตรกำรคัดกรองสุขภำพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้ำไปในสถำนศึกษำ (Point of entry) 
 5) ควรพิจำรณำกำรจัดให้นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพเหมะสมตำมบริบทได้
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรติดตำมกรณีนักเรียนขำดเรียน ลำป่วย 

 6) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลำกร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ำมำในสถำนศึกษำ 
ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
 7) มีมำตรกำรให้นักเรียนได้รับอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริมนมตำมสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่                              
ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว 

 8) ควบคุม กบักับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

4. บทบาทของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มีส ำคัญยิ่ง มีหน้ำที่ต้องดูแลเอำใจใส่นักเรียนและตนเอง                            
ในด้ำนสุขอนำมัย และกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด ต้องให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจ ำชั้น หรือครูที่ปรึกษำ เกี่ยวกับมำตรกำร 
กำรดูแลนักเรียน ผู้ ปกครองนักเรียนจึงมีบทบำทส ำคัญร่วมกับครู เ พ่ือช่วยนักเรียนทั้ ง ในเรื่ อง                                         
กำรเรียนรู้และกำรดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียน บทบำทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้ 
 
 



๑๙ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

 1) ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2) สังเกตอำกำรป่วยของบุตรหลำน หำกมีอำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้รีบพำไปพบแพทย์ 
 3) จัดหำของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลำน 
 4) จัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคและกำรล้ำงมือ ก ำกับให้บุตรหลำนปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกัน                                         
โรคอย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ ล้ำงมือบ่อยๆ สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 
หลีกเลี่ยง กำรไปในสถำนที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน 
 5) ดูแลสุขภำพบุตรหลำน จัดเตรียมอำหำรปรุงสุก ใหม่ 
 6) กรณีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ควำมร่วมมือกับครูในกำรดูแล
จัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน 

5. บทบาทของแม่ครัว ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด 
  แม่ครัว ผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส ำคัญยิ่ง                                          
มีหน้ำที่ต้องดูแลเอำใจใส่ในเรื่องของโภชนำกำร และด้ำนสุขอนำมัย จะต้องมีกำรกำรป้องกันควำมเสี่ยง                                    
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด ต้องให้ควำมร่วมมือ
กับโรงเรียน เกี่ยวกับมำตรกำรกำรประกอบอำหำร และรักษำควำมสะอำด จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรดูแล
ควำมปลอดภัยด้ำนโภชนำกำร และด้ำนสุขอนำมัยของนักเรียน บทบำทของแม่ครัว ผู้จ ำหน่ำยอำหำร 
ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด ควรมีดังนี้ 
 1) ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2) สังเกตอำกำรป่วยของตนเอง หำกมีอำกำรทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงำน 
และรีบไปพบแพทย์ทันท ี
 3) ล้ำงมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอำหำร ขณะจ ำหน่ำยอำหำร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก 
 4) ขณะปฏิบัติงำนของผู้สัมผัสอำหำร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ำกันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ำกำกผ้ำ 
หรือหน้ำกำกอนำมัย และปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
 5) ปกปิดอำหำร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอำหำร 
 6) จัดเตรียมอำหำรปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง 
 7) ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด ผู้ปฏิบัติงำนเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและปฏิบัติ                          
ตำมข้ันตอนกำรท ำควำมสะอำดให้ถูกต้อง 
 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 1. ห้องเรียน 
       สถำนที่ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ                                       
ห้องประชุม ห้องพักครู โรงยิม โรงอำหำร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ด ำเนินกำรตำมหลักปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ 
  1) จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร 
  2) มีกำรเหลื่อมล้ ำเวลำเรียน กำรเรียนกลุ่มย่อย 
  3) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดี ให้อำกำศถ่ำยเท และท ำควำมสะอำดโต๊ะ เก้ำอ้ี อุปกรณ์                                                 
กำรเรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อน – หลังใช้งำน 
  4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท ำควำมสะอำดมือ 
  5) จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้งำนหรือลดระยะเวลำท ำกิจกรรมหรือเหลื่อมเวลำ 

 



๒๐ 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 

 2. โรงอาหาร 
  1) จัดบริกำรอำหำร เน้นป้องกันกำรปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อำหำรปรุงส ำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง 
  2) พิจำรณำทำงเลือกให้ผู้ปกครองสำมำรถเตรียมอำหำรกลำงวัน (Lunch box) 

 3. ห้องพยาบาล 
  1) จัดหำครูหรือเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมำนอนพักรอผู้ปกครอง
มำรบั และมีกำรบันทึกรำยชื่อและอำกำรของนักเรียนที่ป่วย 
  2) จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงนักเรียนป่วยจำกอำกำรไข้หวัดกับนักเรียน
ป่วยจำกสำเหตุอ่ืน ๆ 

 4. สถานที่แปรงฟัน  

      หลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่ำงในกำรแปรงฟัน ให้นักเรียนแปรงฟันในห้ องเรียน                     
โดยนั่งที่โต๊ะเรียน เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของน้ ำลำยละอองน้ ำ หรือเชื้อโรคสู่ผู้อ่ืนตำมขั้นตอนกำรแปรงฟัน 

 5. ห้องนอนเด็กเล็ก 
  1) ท ำควำมสะอำดเครื่องนอน และผ้ำกันเปื้อนทุกวัน อุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้เก็บของส่วน
บุคคล และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เป็นประจ ำทุกวัน 
  2) จัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ของเด็กรำยบุคคลยึดหลักเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล                
อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร 
  3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน 
  4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท ำควำมสะอำดมือส ำหรับครูและนักเรียน 
  5) มีกำรระบำยอำกำศที่ดี อำกำศถ่ำยเทสะดวก 
  6) จัดอุปกรณ์กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้เพียงพอ 
  7) อัตรำส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงต่อเด็กเล็ก 1 : 5 - 8 ในกำรดูแลเด็กตลอดทั้งวัน 

 7. รถรับ-ส่งนักเรียน 
  1) ท ำควำมสะอำดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง 
  2) นักเรียนที่ใช้บริกำรรถรับนักเรียน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย 
  3) กำรจัดที่นั่งบนรถรับนักเรียน ควรจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร 
  4) ก่อนและหลังให้บริกำรรับนักเรียนแต่ละรอบ ควรเปิดหน้ำต่ำง ประตู ระบำยอำกำศ                    
ให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
  5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดมือ 
 

 หมายเหตุ กำรจัดท ำบันทึกประจ ำวันกำรเดินทำงของนักเรียน ก ำหนดให้นักเรียนบันทึกกำรเดินทำง
ไปในสถำนที่ต่ำง ๆ ประจ ำวัน ส่งให้ครูประจ ำชั้นทุกเช้ำ หำกมีบุคคลในครอบครัวมีควำมเสี่ยงให้โทรแจ้ง
โรงเรียนทันที โดยให้โรงเรียนมีควำมพร้อมทั้งกำรเรียน กำรสอนที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ หำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ข้อมูลบันทึกกำรเดินทำง                           
ของนักเรียน โดยครูประจ ำชั้นทุกคน สรุปรวบรวมข้อมูลบันทึกกำรเดินทำงของนักเรียน 
 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท ำ 
คู่มือกำรเฝ้ำระวังติดตำม และแผนเผชิญเหตุรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  

ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
 

1. นายประเสริฐ จั่นแก้ว     ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

2. นายดําเนิน ฝั้นถา     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

3. ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

4. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

5. นางสาวปราณี เพ็งจันทา   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

6. นางประภัสสร  ขัดสาย   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

7. นางสาวรจนา จิระเดชประไพ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

8. นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น   นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

9. นางพรทิพย์ บาลี    เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

10. นางสาวจิตตรา ห่อทอง   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




