
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
โรงเรียนอนุบาลกุ๊ กไก่

ฉบบัปรับปรุง (คร้ังท่ี 1)
27 กนัยายน 2564



6 มาตรการหลกั (DM HT-RC) 
1. Distancing  เวน้ระยะห่าง

2. Mask wearing สวมหนา้กาก

3. Hand washing ลา้งมือ

4. Testing คดักรองวดัไข ้และ การตรวจ Rapid Antigen Test

5. Reducing ลดการแออดั

6. Cleaning  ท าความสะอาด

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ก าหนดมาตรการต่างๆของโรงเรียนตาม
6 มาตรการหลกั (DM HT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CO)

6 มาตรการเสริม (SSET-CO)
1. Self-care ดูแลตวัเอง

2. Spoon  ใชช้อ้นกลางส่วนตวั แยกเซ็ทอาหารของแต่ละบุคคล

3. Eating  กินอาหารปรุงสุกใหม่

4. Track  ลงทะเบียนเขา้ออกโรงเรียน

5. Check  ส ารวจตรวจสอบ

6. Quarantine  กกักนัตวัเอง
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• จดัเพ่ิมจุดบริการลา้งมือดว้ยสบู่ หรือ 
แอลกอฮอลเ์จล ทั้งในและนอกหอ้งเรียน

มาตรการการบริหารจัดการป้องกนัโรคในและนอกห้องเรียน

จุดบริการล้างมือ

2



• จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเพียงพอ ในช่วงเชา้โรงเรียนจะตอ้ง
ระบายอากาศใหถ่้ายเทมากท่ีสุดจึงจะไม่ปิดหอ้งเปิดแอร์
จนกระทัง่เวลาสาย เม่ือเปิดแอร์จะเปิดเคร่ืองกรองอากาศและเปิด
พดัลมระบายอากาศควบคู่กนัไปเพ่ือการหมุนเวยีนอากาศท่ี
เพียงพอ ซ่ึงขณะน้ีโรงเรียนไดติ้ดตั้งพดัลมระบายอากาศใหทุ้ก
หอ้งเรียน รวมทั้งหลีกเล่ียงการเรียนการสอนในหอ้งเรียนท่ีใช้
เคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลาต่อเน่ืองเกิน 2 ชัว่โมง

เค ร่ืองกรองอากาศและพัดลมระบายอากาศ

หมายเหตุ : การเปิดเรียนระยะแรกจะเปิดหนา้ต่าง ประตูใหอ้ากาศถ่ายเท และงดการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
ตามมาตรการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยเปิดพดัลมและเคร่ืองดูดอากาศ

3



• ก าหนดจุดระยะห่างในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
และท าสัญลกัษณ์

SOCIAL DISTANCING
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• ก าหนดเชด็ลา้งอุปกรณ์ทุกช้ินภายในและนอก
หอ้งเรียนเป็นระยะ และก าหนดผูป้ฏิบติัอยา่งชดัเจน

การเช็ดล้างอุปกรณ์
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• ก าหนดท่ีแขวนถุงนกัเรียนไม่ใหติ้ดกนั ผา้เชด็ตวัจะตอ้งเกบ็ไวใ้นถุงเช่นเดียวกบัเส้ือผา้ท่ีจะเปล่ียน 

• จดัแขวนผา้เชด็มือส่วนตวัของเดก็แต่ละคนโดยเวน้ระยะห่าง ผา้เชด็ตวัและผา้เช็ดมือจดัส่งกลบับา้น
เพ่ือซกัหรือเปล่ียนผนืใหม่มาในวนัต่อไปแลว้แต่ความสะดวกของผูป้กครอง

การเว้นระยะห่างของเคร่ืองใช้นักเรียน
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• นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนจะตอ้งใส่รองเทา้ย  า่ลงกระบะท่ี
มีน ้ายาฆ่าเช้ือก่อนเขา้ในอาคารเรียนทุกเชา้และครูจะ
ฉีดแอลกอฮอลฆ่์าเช้ือรองเทา้ใหก่้อนท่ีเดก็จะหยบิ
น าไปวางท่ีชั้นรองเทา้ ในภาคตน้จะอนุญาตใหเ้ดก็ใส่
รองเทา้ท่ีใส่ถอดง่ายมาโรงเรียนเพ่ือลดการสัมผสัดว้ย
มือและร่นระยะเวลาการถอดและใส่รองเทา้ 

• เม่ืออยูท่ี่โรงเรียนนกัเรียนจะใส่รองเทา้แตะท่ีครูจะลา้ง
ทุกวนัและเกบ็ไวท่ี้โรงเรียนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้
ใส่รองเทา้เขา้มาในบริเวณหอ้งเรียน โดยมีผา้ชุบน ้ายา
ฆ่าเช้ือใหเ้ชด็เทา้ก่อนเขา้หอ้งเรียน

การฆ่าเ ช้ือรองเท้านักเรียน
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• ก าหนดใหแ้บ่งกลุ่มนกัเรียนในการเรียนดนตรีและ
เรียนพละ เพื่อใหค้รูดนตรีและครูพละมีเดก็ในพ้ืนท่ีท่ี
จะสอนไม่มาก สะดวกต่อการจดัระยะห่าง ทั้งน้ี
โรงเรียนมีครูดนตรี 1 คน และครูพละ 2 คน

• ก าหนดลดจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมพเิศษ
เพื่อใหส้ามารถเวน้ระยะห่างได ้หรือจดักิจกรรม
พิเศษในหอ้งท่ีใหญ่พอต่อการจดัการเรียนการสอน

• ก าหนดใหเ้ดก็แต่ละหอ้งเรียนท ากิจกรรมต่างๆใน
รูปแบบ Bubble and Seal ไม่ปะปนกบัหอ้งเรียนอ่ืนๆ

การแบ่งกลุ่มนักเรียน
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การเช็ดล้างอุปกรณ์พละและการเว้นระยะห่าง

• ครูและพนกังานเชด็อุปกรณ์พละดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือก่อนและหลงัใชง้าน และก าหนดจุดเวน้ระยะห่าง 
2 เมตรระหวา่งนกัเรียน

2m
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• ใชห้ลกัการการลา้งมือใหส้ะอาดอยา่งถูกวิธี
ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมแต่ละช่วงเวลา 
รวมทั้งบริหารจดัการใหมี้ผูดู้แลนกัเรียนเป็น
กลุ่มเลก็ๆ

• ครูจะตอ้งดูแลตนเองและเดก็ในหอ้งเรียนให้
ลา้งมืออยา่งถูกวธีินาน 15-20 วินาที โดย
ก าหนดเวลาตายตวัของการลา้งมือในแต่ละวนั

การล้างมือที่ ถูกวิธี
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• ขอความร่วมมือผูป้กครองในการรับนกัเรียนเร็วข้ึน เพ่ือการไม่ใหเ้ดก็มารวมปะปนกนั โดยแยกเดก็
ใหอ้ยูใ่นหอ้งเรียนของแต่ละคน ซ่ึงถ้าเป็นไปได้ขอให้มารับกลบัก่อนเวลา 17:00 น. เพือ่ครูแต่ละ
หอ้งเรียนจะไดก้ลบับา้นได ้หากผูป้กครองไม่สามารถมารับก่อน 17:00 น. จะต้องแจ้งให้ครูประจ า
ช้ันรับทราบในแต่ละวนั

การรับนักเรียนก่อนเวลา 17:00 น.  
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• การรับ-ส่งนกัเรียนจะไม่สามารถจดัใหร้วดเร็ว โดยช่วงเชา้ก่อนรับนกัเรียนจะตอ้งมีการวดัไขค้ดักรอง
อาการนกัเรียนซ่ึงผูป้กครองจะตอ้งรอ หากวดัแลว้มีไขจ้ะตอ้งพานกัเรียนกลบับา้นทนัที  และช่วงการ
รับกลบับา้นตอ้งดูไม่ใหเ้ดก็มายนืรวมแออดัใกลชิ้ดกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ทั้งนีโ้รงเรียนจัดทีน่ั่ง
และทียื่นรอให้ผู้ปกครองได้น่ังและยืนรอรับนักเรียนโดยเว้นระยะห่างซ่ึงกนัและกนั

การรับ-ส่งนักเรียน
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• เคร่ืองเล่น เกม ของเล่นในหอ้งเรียนท่ีเดก็หน่ึงคนสัมผสัแลว้จะตอ้งน าไปใส่กล่องท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อ
รอท าการฆ่าเช้ือก่อนจะน ามาเล่นไดอี้กคร้ัง โดยครูจะจดัใหมี้อุปกรณ์และของเล่นใหเ้ดก็เลือกได้
หลากหลายและเพียงพอ อยา่งไรกต็ามครูจะใหเ้ดก็ลา้งมือก่อนและหลงัการเล่นกิจกรรมเสรีทุกคร้ัง

กล่องใส่ของเล่นที่ เ ล่นแล้ว
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• อุปกรณ์เคร่ืองเขียน สี พูก่นั แป้งโดว ์ฯลฯ 
จะจดัใส่ถุงหรือกระเป๋าซิปใหเ้ดก็แต่ละคน
ไม่ใชป้ะปนกนั

• น าส่ิงของท่ีท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ
ไม่ไดอ้อกจากหอ้งเรียน เช่น พรม หมอน
เบาะรองนัง่ ตุก๊ตา เป็นตน้

การแยกอุปกรณ์นักเรียนและ
การน า ส่ิงของออกจากห้องเรียน
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• การใชเ้คร่ืองเล่นสนามจะท าความสะอาดฆ่าเช้ือก่อนเดก็แต่ละกลุ่มลงเล่นและเม่ือเล่นเสร็จแลว้ทุกรอบ   

• เดก็ตอ้งลา้งมือก่อนลงเล่นและเม่ือเลิกเล่นแลว้ทุกคร้ัง แบ่งกลุ่มเดก็ท่ีจะเล่นในแต่ละสถานท่ีตามความ
เหมาะสม ไม่ใหมี้การเล่นร่วมกบันกัเรียนหอ้งเรียนอ่ืนๆ

การท าความสะอาดฆ่าเ ช้ือเคร่ืองเล่นสนาม
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• เม่ือเดก็นอนในหอ้งเรียนจะมีท่ีกั้นระหวา่งท่ีนอนของนกัเรียนและจดัใหน้อนเทา้ชนเทา้ 
โดยครูจะท าความสะอาดฆ่าเช้ือท่ีกั้นก่อนและหลงัการใชทุ้กคร้ัง

การจัดท าที่กั้ นระหว่างที่นอนของนักเรียน
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• ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม และผา้เช็ดตวั
ของนกัเรียน ทางกรมอนามยัและกระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดใหต้อ้งซกัทุกวนั ดงันั้น 
โรงเรียนจะส่งกลบัไปใหผู้ป้กครองซกัทุกวนั 
และในช่วงน้ีอนุโลมใหน้กัเรียนน าผา้ห่มและ
ผา้เชด็ตวัแบบใดกไ็ดม้าจากบา้น ส่วนปลอก
หมอนกบัผา้ปูท่ีนอน ผูป้กครองสามารถสั่งซ้ือ
เพ่ิมไดจ้ากโรงเรียนในราคาลดใหพิ้เศษต ่ากวา่
ตน้ทุนในช่วงเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 
2564 น้ี แต่โรงเรียนจะไม่สามารถปักช่ือใหไ้ด้
ทนัเปิดเทอม ทั้งน้ี เคร่ืองใชทุ้กช้ินของ
นกัเรียนจะตอ้งมีช่ือนกัเรียนติดอยูด่ว้ย จึงขอ
ความกรุณาผูป้กครองช่วยเขียนดว้ยปากกาท่ี
ลบหรือซกัออกไม่ไดห้รือปักช่ือจริงกบัช่ือเล่น
เดก็มาใหด้ว้ยทุกช้ิน

การซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม 
ผ้าเช็ดตัวของนักเรียน 
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• จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัโรคและก าหนดการใช ้ใหแ้ก่ครูและ
พนกังานเช่น หนา้กากอนามยัทางการแพทย ์Face Shield ถุงมือ 
เจลแอลกอฮอล ์แอลกอฮอล ์ผา้เชด็มือ ผา้กนัเป้ือนท่ีเช็ดลา้งได้
ครูจะตอ้งใส่หนา้กากอนามยัทางการแพทย ์Face Shield และถุง
มือเม่ือรับเดก็ตอนเชา้ ตรวจสุขภาพเดก็ ดูแลเดก็เวลานอน
กลางวนั ต่ืนนอน เปล่ียนเส้ือผา้ และช่วงเดก็รับประทานอาหาร 
โดยใชแ้อลกอฮอลฉี์ดท าความสะอาดถุงมือท่ีใส่อยูอ่ยา่งดี
หลงัจากสัมผสัเดก็แต่ละคน

มาตรการการป้องกนัโรคของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และพนักงานโรงเรียน

อุปกรณ์ป้องกันโรค
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การใส่หน้ากาก • นกัเรียน ครู และพนกังานจะตอ้งใส่หนา้กากอนามยั
ทางการแพทย ์หนา้กากผา้มาโรงเรียนทุกวนั และ
นกัเรียนจะตอ้งมีมาเปล่ียนท่ีโรงเรียนดว้ยอยา่งนอ้ย 
3-5 อนั (เดก็จะไม่ใส่หนา้กากเม่ือลงเล่นพละ เม่ือ
รับประทานอาหาร และเม่ือนอนกลางวนั)

• ก าหนดใหทุ้กคนทั้งเดก็ และผูใ้หญ่ท่ีเขา้มาใน
โรงเรียนจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย์
รวมถึงผูท่ี้ขบัรถเขา้มาในบริเวณโรงเรียนดว้ย 
รวมทั้งรักษาระยะห่างใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
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กระติกน า้

• ขอความร่วมมือจากผูป้กครองใหน้กัเรียนน ากระติกน ้า
ท่ีมีสายแขวนของตนเองมาโรงเรียน  เช่นเดียวกบัครู 
และพนกังานของโรงเรียน
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การประเมิน THAI SAVE THAI (TST)

นกัเรียน ผูป้กครอง ครู พนกังานทุกคนตอ้งประเมินผา่น 
Thai Save Thai (TST)

https://savethai.anamai.moph.go.th หรือ 

ทาง application ไทยเซฟไทย

ก่อนออกจากบา้นเพ่ือมาโรงเรียนทุกวนั

โดยส่งภาพหนา้จอยนืยนัวา่นกัเรียนไม่มีความเส่ียงสูง

ใหค้รูประจ าชั้น
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การสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
และการบันทึกช่ือ หมายเลขโทรศัพท์

• ครู ผูป้กครอง พนกังาน และบุคคลท่ีเขา้มาภายในโรงเรียน
จะตอ้งแสกน QR Code ผา่นแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” เพือ่
เช็คอินและเชค็เอา้ท ์หรือบนัทึกช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ และ
เวลาเขา้-ออกของผูเ้ขา้ออกบริเวณโรงเรียน ตามท่ีศูนย์
อนามยัก าหนด
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การช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
และกิจกรรมพิเศษ

• จดัส่งรายละเอียดบญัชีออมทรัพยข์องโรงเรียนเม่ือถึง
ก าหนดช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและกิจกรรมพิเศษ 
เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถช าระเงินโดยการโอนเงิน
แทนการมาช าระค่าเล่าเรียนดว้ยเงินสด
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ก าหนดบุคคลที่สามารถเข้ามาภายในอาคารโรงเรียน

• ในวนัท าการของโรงเรียน ก าหนดใหเ้ฉพาะครู เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และนกัเรียนเขา้มา
ภายในอาคารโรงเรียนไดเ้ท่านั้น

• ประชาสัมพนัธ์ และแจง้มาตรการป้องกนัควบคุมโรคภายในโรงเรียนใหทุ้กคนรับทราบ
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• ครูและพนกังานของโรงเรียนท่ีไม่ไดเ้ดินทางดว้ยรถยนต์
ส่วนตวั เม่ือมาถึงโรงเรียนจะตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ และหนา้กาก
ใหม่ก่อนเขา้บริเวณอาคารโรงเรียน และทางโรงเรียนไดจ้ดัให้
มีหอ้งอาบน ้าเพียงพอส าหรับครูและพนกังานหากจ าเป็น

• นกัเรียนท่ีเดินทางมาจากบา้นดว้ยการเดิน หรือข้ึนรถสาธารณะ 
BTS แทก็ซ่ี หรือวนิมอเตอร์ไซด ์รวมถึงนกัเรียนท่ีเดินทางมา
โรงเรียนดว้ยรถส่วนตวัท่ีหยดุแวะพานกัเรียนลงจากรถไป
สถานท่ีต่างๆก่อนมาถึงโรงเรียน จะตอ้งน าชุดนกัเรียนและ
หนา้กากอนัใหม่มาเปล่ียนใหน้กัเรียนก่อนเขา้อาคารโรงเรียน 
ซ่ึงตอ้งขอความร่วมมือจากผูป้กครอง โดยสามารถเปล่ียนใน
หอ้งน ้าภายนอกอาคารได ้ทั้งน้ีหากสามารถลา้งหนา้ ลา้งแขน 
มือ เทา้ ขา ดว้ยสบู่ดว้ยจะช่วยป้องกนัโรคไดดี้ยิง่ข้ึน

• ถา้มีการเปล่ียนชุดและหนา้กาก จะตอ้งมีกระเป๋าหรือถุงปิด
มิดชิดเพ่ือเกบ็เส้ือผา้และหนา้กากอยา่งมิดชิด

การเปลี่ยนเส้ือผ้า หน้ากากใหม่
ก่อนเข้าบริเวณอาคารโรงเรียน
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การเปลี่ยนและเก็บรองเท้าและการดูแลผมของครูและพนักงาน

• เม่ือครูและพนกังานมาถึงโรงเรียน ตอ้งเกบ็รองเทา้ท่ีใส่มาโรงเรียนใส่ถุงพลาสติกปิดมิดชิด และเปล่ียนเป็น
รองเทา้คู่ใหม่ท่ีน ามาจากบา้นท่ีไดล้า้งและท าความสะอาดอยา่งดีมาแลว้

• ครูและพนกังานของโรงเรียนทุกคน หากมีผมยาวตอ้งรวบผมเกบ็ใหเ้รียบร้อย
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• จดัท าแบบสอบถามการเจบ็ป่วยของผูป้กครองและบุคคลในบา้นนกัเรียนเป็นระยะๆ

• ขอความร่วมมือผูป้กครองคดักรองดูอาการและวดัอุณหภูมิเดก็ก่อนออกจากบา้นมาโรงเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายเท่ากบัหรือสูงกวา่ 37.5 องศา 
ตอ้งไม่ให้นกัเรียนมาโรงเรียน และขอความกรุณาอยา่ใหน้กัเรียนรับประทานยาลดไข ้ยาลดน ้ามูกและยาแกไ้อ ก่อนมาโรงเรียน

• ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ตอ้งท าการประเมินความเส่ียงของตนเองก่อนออกจากบา้นทุกวนัผา่นระบบ Thai Save Thai https://savethai.anamai.moph.go.th

• จดัใหมี้การคดักรองวดัอุณหภูมิร่างกายและส ารวจอาการป่วย และซกัประวติัผูม้าติดต่อก่อนเขา้มาในโรงเรียน

มาตรการการคดักรอง

• โรงเรียนจะวดัอุณหภูมิร่างกายนกัเรียน ครู และบุคลากร วนัละ 3 คร้ัง

• ครูและบุคลากรจะตรวจ Rapid Antigen Test สปัดาห์ละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีอาการ

• นกัเรียนตรวจ Rapid Antigen Test ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
โดยแนะน าใหใ้ชแ้บบตรวจน ้าลาย เขียนช่ือนกัเรียนและวนัท่ีตรวจ ถ่ายรูปส่งใหค้รูประจ าชั้นก่อน
มาโรงเรียน

หมายเหตุ : การตรวจ Rapid Antigen Test นกัเรียนในแต่ละคร้ัง หากพบผลวา่มีเช้ือ Covid-19 ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ครูประจ าชั้น
ทนัทีและน านกัเรียนไปพบแพทย ์ด าเนินการรักษา และจะกลบัมาโรงเรียนไดต้ามใบรับรองแพทยเ์ท่านั้น
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มาตรการคัดกรองครูและบุคลากรก่อนเปิดเรียน ON-SITE

• ก าหนดใหค้รูและบุคลากรกกักนัตนเองท่ีบา้นก่อนเปิดเรียน 14 วนั

• ครูและบุคลากรตรวจคดักรองตนเองดว้ย Rapid Antigen Test  7 วนัก่อนโรงเรียนเปิดเรียน และ
วนัท่ีโรงเรียนเปิดเรียนวนัแรก

• ครูและบุคลากรท่ีตรวจ Rapid Antigen Test  ไม่พบเช้ือโควดิ-19 เท่านั้นท่ีจะมาปฏิบติังานท่ี
โรงเรียนได้
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• ก าหนดจุดคดักรองหนา้โรงเรียนก่อนเขา้มาในอาคารโรงเรียน และ
ด าเนินการตรวจคดักรองครู บุคลากร พนกังาน และนกัเรียนทุกคน 
วา่ไม่มีอาการป่วย ไข ้ไอแหง้ๆ เจบ็คอ มีน ้ามูก มีเสมหะ หายใจเร็ว 
หอบเหน่ือย ความรู้สึกรับรสลดลง ความรู้สึกรับกล่ินลดลง หากมี
อาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะขอใหไ้ปพบแพทย ์และหา้มเขา้ในบริเวณ
อาคารโรงเรียน หรือส่งต่อผูมี้อาการป่วยไปสถานพยาบาล

• กรณีพบผูมี้อุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ
ป่วย ไข ้ไอแหง้ๆ เจบ็คอ มีน ้ามูก มีเสมหะ หายใจเร็ว หอบเหน่ือย 
ความรู้สึกรับรสลดลง ความรู้สึกรับกล่ินลดลงใหห้ยดุงาน หยดุเรียน 
และขอใหไ้ปพบแพทย ์รวมถึงสังเกตอาการตนเองท่ีบา้น จะกลบัมา
โรงเรียนไดเ้ม่ือแพทยอ์นุญาตเท่านั้น โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยท่ี์
ระบุวนัใหม้าโรงเรียนไดม้าแสดงดว้ย 

• นกัเรียนท่ีเป็นภูมิแพแ้ละมีอาการน ้ามูกไหล จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์
ระบุมาใหท้ราบและในใบรับรองแพทยน์ั้นตอ้งระบุดว้ยวา่เดก็
สามารถมาโรงเรียนได้

การก าหนดจุดคัดกรอง
หน้าโรงเรียนก่อนเข้ามา

ในอาคารโรงเรียน 
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• กรณีบุคคลในบา้นเป็นผูติ้ดเช้ือโควิด-19 บุคคลในบา้นและนกัเรียนตรวจ RT-PCR 
ในวนัท่ี 7 และ 14 นบัจากวนัท่ีผลตรวจของผูติ้ดเช้ือระบุไว ้ส่งผลตรวจของนกัเรียน
มาใหค้รูประจ าชั้นรับทราบ นกัเรียนตอ้งกกักนัตวั 14 วนั และหากผลตรวจไม่พบ
เช้ือโควดิ-19 ทั้ง 2 คร้ัง สามารถมาโรงเรียนไดต้ามปกติ แต่ถา้มีบุคคลในบา้นเป็น
โควดิ-19 ข้ึนมาอีก จะตอ้งหยดุเรียนต่อโดยแจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบ และโรงเรียน
จะไดป้รึกษาส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดมาตรการใหต่้อไป

กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในบ้านของนักเรียนหรือนักเรียนเป็นผู้ป่วยโควิด-19

• หากบุคคลในบา้นนกัเรียนเป็นผูติ้ดเช้ือโควิด-19 หรือเป็นผูเ้ส่ียงสูง ผูป้กครองตอ้งแจง้โรงเรียนทนัที และตรวจคดักรอง
ดว้ยวิธี RT-PCR และ/หรือ Rapid Antigen Test ดงัน้ี

• กรณีนกัเรียนเป็นผูเ้ส่ียงสูง ผูป้กครองแจง้ครูประจ าชั้น และนกัเรียนหยดุเรียนกกักนัตวัเพ่ือดูสังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วนั ส่งผลตรวจโควดิ-19 ในวนัท่ี 14 ก่อนกลบัมาโรงเรียนใหค้รูประจ าชั้น หากผลตรวจไม่พบ
เช้ือ สามารถมาโรงเรียนได้
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• นกัเรียนหรือบุคคลใกลชิ้ดนกัเรียนมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการไอ น ้ามูก เจบ็คอ 
หายใจหอบ เหน่ือย ความรู้สึกรับรสลดลง ความรู้สึกรับกล่ินลดลง 

• นกัเรียน ผูป้กครอง บุคคลในบา้นเดียวกนั หรือผูใ้กลชิ้ด ไดส้ัมผสักบัผูป่้วยท่ีสงสัยหรือยนืยนัการติดเช้ือโคโรนา
2019 หรือป่วยโรคปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ได ้หรือมีประวติัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้สงสัยวา่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
โรงเรียนจะแจง้ใหห้น่วยงานอนามยัศูนยบ์ริการสาธารณสุข 10 สุขมุวิท รับทราบโดยทนัทีเพื่อหารือมาตรการท่ีตอ้ง
ปฏิบติัต่อไป

• นกัเรียน ผูป้กครอง บุคคลในบา้นเป็นผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 หรือเป็นผูเ้ส่ียงสูง
• การประเมิน Thai Save Thai (TST) https://savethai.anamai.moph.go.th ระบุผลวา่นกัเรียนหรือผูป้กครองเป็นผูมี้
ความเส่ียงสูง

ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เดก็ไปพบแพทย์ และหยุดเรียน 14 วนั 
หรือตามทีแ่พทย์ก าหนดให้หยุดเรียนและแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยทนัที เม่ือ: 
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• ในกรณีท่ีพบนกัเรียน ครู หรือพนกังานของโรงเรียนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรือเป็นผูเ้ส่ียงสูงโรงเรียนจะประสานงานกบัหน่วยงานดา้นสาธารณสุข

รายงานการติดเช้ือ(COVID-19) 
และการปิดโรงเรียน

• นกัเรียน ครู และพนกังานของโรงเรียนท่ีเป็นผูส้ัมผสัเส่ียงสูง รับการตรวจคดักรองโควิด-19 ดว้ย RT-PCR 
และหยดุเรียนและหยดุท างานเพ่ือเฝ้าระวงัดูอาการอยา่งนอ้ย 14 วนั

• ปิดหอ้งเรียนท่ีมีพบผูติ้ดเช้ือเป็นเวลา 14 วนั และจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระหวา่งท่ีเปิดเรียน

เพื่อด าเนินการคดัแยกและปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วนัเพ่ือท าความสะอาดฆ่าเช้ือ บุคคลใกลชิ้ดกบัผูป่้วยและ
ผูเ้ส่ียงสูงจะตอ้งหยดุเฝ้าระวงัเป็นเวลา 14 วนั และทางโรงเรียนจะด าเนินการสอบสวนโรคตามค าแนะน า
หรือค าสั่งจากหน่วยงานดา้นสาธารณสุข
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ก าหนดพื้นที่กักกันและสังเกตอาการส าหรับนักเรี ยน ครู และ
บุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ

• หอ้งพยาบาล

• สถานท่ีพกัรอสังเกตอาการ
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• ส่งคลิปวดีิโอขั้นตอนการลา้งมือ การใส่หนา้กาก และ
มาตรการป้องกนัโรคโควดิ – 19 ใหผู้ป้กครองเปิดใหน้กัเรียนดู 
และขอความร่วมมือผูป้กครองฝึกใหเ้ดก็ลา้งมืออยา่งถูกวธีิและ
ฝึกใส่หนา้กากอยา่งถูกตอ้งและเป็นเวลานาน

• โรงเรียนส่งคลิปวดีีทศัน์ใหผู้ป้กครองเพื่อเปิดใหน้กัเรียนดู
เพื่อใหค้วามรู้เดก็เร่ืองการป้องกนัโรคและการฝึกการปฏิบติั
ตนในรูปแบบ New Normal ท่ีโรงเรียนเพื่อใหป้ลอดการติด
เช้ือโดยจะน าเสนออยา่งน่าสนใจและสนุกสนาน

• หลงัจากนั้นจะมีการพดูคุยกบัเดก็ๆ เร่ืองการปฏิบติัตนท่ี
โรงเรียนเป็นระยะๆ และมีการชมเชยใหก้ าลงัใจเดก็อยา่ง
ต่อเน่ือง

มาตรการการให้ความรู้แก่นักเรียน
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• จดัพื้นท่ีรับประทานอาหารใหมี้ท่ีกั้นระหวา่ง
นกัเรียนแต่ละคน และจดัใหมี้ผูดู้แลเช็ดท า
ความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือหรือแอลกอฮอล์
ก่อนและหลงัการใชแ้ต่ละคร้ัง

มาตรการการเตรียมการป้องกนับริเวณโรงอาหารและครัว

การจัดพื้นที่ รับประทานอาหาร
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• แยกภาชนะและอุปกรณ์ในการท าอาหารระหวา่ง
อาหารสุกและดิบ เช่น เขียง มีด จาน ชาม

• อาหารจะตอ้งปรุงสุก และจดัเป็นชุดส าหรับ
รับประทานคนเดียว 

• บริการอาหารท่ีร้อน สะอาด และปลอดภยั

พื้นที่ปรุงอาหาร
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• จาน ชาม ชอ้นส้อมของนกัเรียน ครู และพนกังานจะลา้งดว้ยน ้ายาลา้งจานโดยบุคลากร
ของโรงเรียนก่อนในขั้นแรก แลว้น าใส่เคร่ืองลา้งจานอุณหภูมิสูงอีกคร้ังหน่ึงทุกวนั

การท าความสะอาดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
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• ท าความสะอาดพ้ืนท่ีดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ืออยา่งดีทุกวนั
เป็นระยะๆ

• มีการคดักรองบุคลากรอยา่งดีทุกวนั

• ตรวจ Rapid Antigen Test บุคลากรสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง และเม่ือมีอาการ

การท าความสะอาดพ้ืนบริเวณโรงอาหารและครัว
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• จดัจา้งพนกังานท าความสะอาดเพ่ิม

• เพ่ิมความเขม้ขน้ในการท าความสะอาดหอ้งเรียน 
โตะ๊ เกา้อ้ี อุปกรณ์ต่างๆท่ีรับประทานอาหาร ฉากกั้น 
รวมทั้งส่วนต่างๆในและนอกอาคารเรียน เช่น ก๊อก
น ้า หอ้งน ้า หอ้งส้วม ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดฆ่า
เช้ือเป็นระยะๆในหน่ึงวนัและหลงัการใชง้านทุกคร้ัง

มาตรการท าความสะอาด
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• ใชแ้อลกอฮอลแ์ละน ้ายาฆ่าเช้ือฉีดลูกบิด
ประตู ท่ีเปิดประตู และส่วนต่างๆก่อนครู
หรือนกัเรียนสัมผสั

การใช้แอลกอฮอล์และน า้ยาฆ่าเ ช้ือท าความสะอาด
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• จดัถงัขยะมีฝาปิดทุกหอ้งเรียน 1-2 ถงั

• ลา้งท าความสะอาดใหญ่ทุกวนัเสาร์

• พน่ฆ่าเช้ือบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดเรียนและในระหวา่ง
เปิดเรียนในช่วงวนัหยดุเป็นระยะๆ

• ลา้งแอร์ใหบ่้อยข้ึน โดยเฉพาะแผน่กรองอากาศ

• ท าความสะอาดเคร่ืองกรองอากาศและเปล่ียนแผน่กรอง
อากาศตามก าหนดเวลาของแต่ละเคร่ือง

การท าความสะอาด
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มาตรการเร่ืองการรับวัคซีน โควิด -19

• ก่อนเปิดเรียน on-site ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ครบทุกคน
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด

• ครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีไดรั้บวคัซีน Sinovac 2 เขม็ จะไดรั้บการฉีดกระตุน้เขม็ท่ี 3 ดว้ยวคัซีนท่ีรัฐ
ก าหนดหรือวคัซีน Moderna ท่ีจองไวแ้ลว้

• ส ารวจผูป้กครองและบุคคลภายในบา้นนกัเรียนวา่ไดรั้บวคัซีนโควิด-19 หรือยงั และแนะน าผูป้กครองใหฉี้ด
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ทุกคน

• ใหค้วามรู้ครูและบุคลากรทุกคนวา่ ถึงจะฉีดวคัซีนแลว้กไ็ม่ไดห้มายความวา่จะไม่ติดเช้ือ ทุกคนจะตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัตนเองสูงสุดตลอดเวลา
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• จดัอบรมครู คนงาน พนกังาน เร่ืองการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
และใหฝึ้กปฏิบติัอยา่งเป็นระบบก่อนเปิดเรียน และ
รวมทั้งจดัใหมี้ระบบวธีิการและควบคุมดูแลท่ีชดัเจน
ในระหวา่งการเปิดเรียน

การจัดอบรมครู คนงาน พนักงาน และจัดระบบการควบคุมดูแล

หมายเหตุ: มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่อาจมเีปลีย่นแปลง
ตามทีก่ระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ก าหนด
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