
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย ในการช่วยให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้ ประกอบด้วย  การจ ากัดการแพร่เชื้อจากคนสู่คน รวมถึงลดการติดเชื้อทุติยภูมิในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกัน 
และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ป้องกันการลุกลามของการแพร่เชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งในและนอกประเทศไทย  ระบุแยกและดูแลผู้ป่วยในระยะ
เริ่มต้น รวมถึงให้การดูแลที่ดีที่สุดส าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  ให้ความกระจ่างในประเด็นที่ยังคลุมเครือ เช่น ความรุนแรงของโรคต่อผู้ป่วย ขอบเขตของการแพร่เชื้อ
และการติดเชื้อ แนวทางต่าง ๆ ในการรักษา สื่อสารไปยังชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญและเหตุการณ์ต่าง ๆ และโต้แย้งข้อมูลที่ ผิด และลด
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการร่วมมือกับหลายภาคส่วน  ซึ่งทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูล ติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นคู่มือในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วง สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป 
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การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
     ระบบการจัดนักเรียนเข้าโรงเรียนประจ า 
 ให้นักเรียน จ ำนวน 715 คน เข้ำโรงเรียนตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

ระดับชั้น วันที่เข้าโรงเรียน หมายเหตุ 
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนำยน 2563 เวลา 13.00 น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันเสำร์ ที่ 27 มิถุนำยน 2563 เวลา 09.00 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันเสำร์ ที่ 27 มิถุนำยน 2563 เวลา 10.00 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 , 5  วันอำทิตย์ ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 , 6 วันอำทิตย์ ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.  

             หมายเหตุ : 1. กรณีนักเรียนเป็นพี่น้องอยู่บ้านเดียวกัน จัดให้มาพร้อมกัน และให้นักเรียนทุกคนเข้าหอพักไม่เกินเวลา 15.00 น.  
                           2. โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เฝ้าระวังดูแลนักเรียน กักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 มิถุนายน 2563 และท าหนังสือแจ้ง    
                              เป็นรายบุคคลตามขั้นตอนของสาธารณสุข 

  ประสำนแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้ทรำบก ำหนดวันเข้ำโรงเรียน ตำมก ำหนดกำรข้ำงต้น โดยนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ทำงโรงเรียนอนุญำตให้ผู้ปกครองไม่
เกิน 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เพื่อช่วยนักเรียนรับเครื่องแต่งกำยและวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับนักเรียนประจ ำ ส่วนนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ ม.6 อนุญำตให้ผู้ปกครองมำส่ง
นักเรียนเข้ำหอพักแล้วเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ กรณีนักเรียนมีอุณหภูมิร่ำงกำยเกินกว่ำ 37.5 °C จะไม่อนุญำตให้เข้ำโรงเรียน ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลอำกำรของนักเรียน
และน ำส่งโรงพยำบำลเพ่ือรักษำตัวก่อน 
  ในกำรเข้ำโรงเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองจัดเตรียมสิ่งจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน เช่น หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ อย่ำงน้อย 4 - 5 ผืน ถุงมือยำง 
กระบอกน้ ำดื่ม แอลกอฮอล์เจลแบบขวดเล็ก (ทำงโรงเรียนจะบริกำรให้นักเรียนเติมแอลกอฮอล์เจล) ผ้ำเช็ดมือ ผ้ำขี้ริ้วส ำหรับเช็ดโต๊ะ และอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร 
  นักเรียนที่อำศัยอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงหรือเดินทำงไปในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ตำมข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสุข ต้องกักตัวอย่ำงน้อย 14 วันและท ำหนังสือ
แจ้งนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
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   ระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน 
 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย ได้จัดสถำนที่เป็นจุดตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอำคำรดำรำศำสตร์ ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอต่อกำรเว้นระยะห่ำง และ           

มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพ่ือคัดกรองนักเรียน คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยจ ำนวน 22 เครื่อง และแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ ในปริมำณที่เพียงพอและเหมำะสม 
 ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนจะได้รับกำรคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยทุกคน หากพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 °C จะไม่อนุญำตให้เข้ำมำภำยในโรงเรียน โดย

จะบันทึกข้อมูลของแต่ละบุคคล และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
 เมื่อผ่ำนกำรคัดกรองแล้วให้ผู้ปกครองน ำรถยนต์ไปจอด ณ บริเวณสนำมฟุตบอล 
 เวลำ 09.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และผู้ปกครอง ประชุมเพ่ือรับทรำบแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ณ บริเวณหน้ำเสำธง (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน) 
 เวลำ 10.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และผู้ปกครอง ประชุมเพ่ือรับทรำบแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ณ บริเวณหน้ำเสำธง (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน) 

 

แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

ด้านอาคาร
สถานที่ 

 ที่หอพักนักเรียน/นักศึกษำ ให้
เจ้ำหน้ำที่จัดให้มีจุดคัดกรอง
อุ ณ ห ภู มิ ด้ ว ย  Handheld 
thermometer บ ริ เ ว ณ ห น้ ำ
ห อ พั ก  ใ น จุ ด ที่ นั ก เ รี ย น /
นั ก ศึ กษ ำทุ ก คน ที่ เ ดิ น ท ำ ง
กลับมำ ต้องเดินผ่ำนเข้ำออก 

 สังเกตอำกำรไข้และอำกำร
ระบบทำงเดินหำยใจ กรณีมี
ป ร อ ท วั ด ไ ข้ แ น ะ น ำ ใ ห้ วั ด

1) หอพักนักเรียนประจ า 
(1) ท ำควำมสะอำดตำมหลักกำร

ของกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด-19 
ด ้วยน้ ำยำฆ ่ำ เชื ้อ  โดยคนงำนและ
แม่บ้ำนประจ ำหอพัก 
   (2) ทุกห้องมีพัดลม สำมำรถระบำย
อำกำศภำยในห้องพักได้ทุกห้อง 
   (3) จ ัด เต ียงนอน เว ้นระยะห ่ำง
อย่ำงน้อย 1 เมตร ห้องนอนละไม่เกิน 
8 คน (ดังรูปแบบดังแนบ) 

1) หอพักนักเรียนประจ า 
 (1) ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่สัมผัส เป็น

พิเศษตำมหลักกำรของกำรป้องกันกำรแพร่
เชื้อโควิด-19 ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกวัน โดย
คนงำนและแม่บ้ำนประจ ำหอพัก  

 (2) ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
นักเรียน ในเวลำ 06.00 น. และ 20.00 น. 
ทุกวัน โดยมีกำรบันทึกข้อมูลทุกคน ทุกครั้ง 

 (3) ให้นักเรียนล้ำงมือ และล้ำงมือ ด้วย 
แอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ให้ 

1) หอพักนักเรียนประจ า 
(1) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั้งในและนอก

หอพักต่ำง ๆ เปิดระบำยให้มีอำกำศ
ถ่ำยเทอยู่เสมอ 

(2) ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ที่ใช้สอย
ภำยในหอพัก เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ชุดเครื่อง
นอน ฯลฯ 

 (3) เตรียมพ้ืนที่จุดตรวจคัดกรองก่อน
เข้ำหอพัก 

 (4) จัดห้องพักใหม่ ให้อำกำศถ่ำยเท
สะดวก 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

อุณหภูมิร่ำงกำยทุกวัน ช่วงเช้ำ
และช่วงเย็น 

   (4) งดใช้เครื ่องปรับอำกำศในห้อง 
Study เพื่อป้องกันกำรแพร่เชื้อโควิด-
19 
   (5) ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนใน
วันแรกที่เข้ำหอพัก และที่หอพักจะมี
อ ุป ก ร ณ ์ต ่ำ ง  ๆ  ป ร ะ ก อ บ  ด ้ว ย 
เครื ่องว ัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล 
และอ่ำงล้ำงมือ 
   (6) ครูหอพักจะบันทึกกำรคัดกรอง
ต ำ ม แ บ บ ฟ อ ร ์ม ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สำธำรณสุขของนักเรียนทุกคนก่อน
เข้ำหอพัก  
   (7) จัดเตรียมห้องพยำบำลส ำหรับ
แยกนักเร ียนที ่ม ีไข ้ อ ุณหภูม ิตั ้งแต ่ 
37 .5  °C ขึ ้น ไป และหร ือม ีอำกำร
เกี ่ยวก ับทำงเด ินหำยใจ ออกจำก
นักเรียนคนอ่ืน ไว้เป็นส่วนเฉพำะ 
   (8) ท ำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคลตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 

 (4) จัดตำรำงเวลำในกำรอำบน้ ำของ
นักเรียนแต่ละหอพัก ไม่ให้นักเรียนอำบน้ ำ
พร้อมกัน 

 (5) ครูหอพักที่ ดู แลระบบคัดกรอง 
รวบรวมข้อมูลกำรคัดกรองเพ่ือรำยงำน
ผู้บริหำรและคณะครู ในไลน์กลุ่ มของ
โรงเรียน และส่งข้อมูลให้กับทำง สบว. 
สพฐ. เพื่อเก็บเป็นฐำนข้อมูลประจ ำวัน 

(6) ถ้ำพบนักเรียนที่มีอำกำรป่วยพำไปยัง
ห้องพยำบำล พำไปโรงพยำบำล  

แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งสำธำรณสุขใน
พ้ืนที่ทรำบทันที และจะให้หยุดเรียน เพ่ือ
เฝ้ำสังเกตอำกำรและรักษำตัว 
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   (9) เชิญสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงรำย เป็นผู้ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง เหมำะสม 

 
 

 
 

 

 2) โรงอาหาร 
 (1)  จัดท ำอ่ำงล้ำงมือ เตรียม

อุปกรณ์ส ำหรับกำรล้ำงมือ จัดเตรียม 
แอลกอฮอล์เจลอย่ำงเพียงพอ  

 (2) จัดที่นั่งรับประทำนอำหำร 
ตำมมำตรกำร เว้นระยะห่ำงทำง
กำยภำพ (Physical Distancing)ให้
มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ไม่น้อยกว่ำ 
1 เมตร โดยกำรรับประทำนอำหำร
แบ่งเป็นช่วงเวลำ ดังนี้  

อาหารเช้า  
  ม.1 และม.4 เวลำ 06.30 – 
7.00 น. 
  ม.2 และม.5 เวลำ 07.00 – 
07.30 น. 
 ม.3 และม.6 เวลำ 07.30 – 
08.00 น. 

2) โรงอาหาร หรือสถานที่ประกอบ
อาหาร 

สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณ
ทั่วไป 

(1) สะอำด เป็นระเบียบ 
(2) โต๊ะ เก้ำอ้ีสะอำด แข็งแรง จัดเป็น

ระเบียบ 
(3) มีกำรระบำยอำกำศที่ดี 
บริเวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร 
(1) สะอำด เป็นระเบียบ พ้ืนท ำด้วยวัสดุ

ถำวร แข็งแรง เรียบ อยู่ในสภำพดี 
(2) มีกำรระบำยอำกำศ รวมทั้งกลิ่นและ

ควันจำกกำรท ำอำหำรได้ดี มีปล่องระบำย
ควัน และพัดลมดูดอำกำศที่ใช้กำรได้ดี 

 

2) โรงอาหาร 
(1) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อให้ทั่วบริเวณโรง

อำหำร โรงประกอบอำหำร 
(2) ตรวจสอบ บ ำรุง ปรับปรุง พ้ืนที่ใน

โรงอำหำร ให้เหมำะสมในกำรเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 
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อาหารกลางวัน  
  ม.1 และม.4 เวลำ 11.00 – 
11.30 น. 
  ม.2 และม.5 เวลำ 11.30 – 
12.00 น. 
  ม.3 และม.6 เวลำ 12.00 – 
12.30 น. 
   อาหารเย็น 
  ม.1 และม.4 เวลำ 16.30 – 
17.00 น. 
 ม.2 และม.5 เวลำ 17.00 – 
17.30 น. 
 ม.3 และม.6 เวลำ 17.30 – 
18.00 น.  
  (3) ท ำสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล ส ำหรับกำรเข้ำแถว 
รับอำหำรไปรับประทำน ที่มี
ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ไม่น้อยกว่ำ 
1 เมตร 

(4) ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน (แก้วน้ ำ 

บริเวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร 
(1) สะอำด เป็นระเบียบ พ้ืนท ำด้วยวัสดุ

ถำวร แข็งแรง เรียบ อยู่ในสภำพดี 
(2) มีกำรระบำยอำกำศ รวมทั้งกลิ่นและ

ควันจำกกำรท ำอำหำรได้ดี มีปล่องระบำย
ควัน และพัดลมดูดอำกำศที่ใช้กำรได้ดี 

(3) ไม่เตรียมและปรุงอำหำรบนพื้น 
(4) โต๊ะเตรียม – ปรุง และผนังบริเวณ

เตำไฟท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำดง่ำย คือ 
สเตนเลส และกระเบื้อง มีสภำพดี และพ้ืน
โต๊ะสูงจำกพ้ืนเกิน 60 ซม. 

ภาชนะอุปกรณ์ 
(1) ภำชนะ อุปกรณ์ เช่น จำน ชำม ช้อน 

ส้อม ฯลฯ ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรำย  
(2) ภำชนะใส่น้ ำส้มสำยชู น้ ำปลำ และ

น้ ำจิ้ม ท ำด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบขำว 
สเตนเลส มีฝำปิด และช้อนตักท ำด้วย 
สเตนเลส ส ำหรับเครื่องปรุงรสอื่น ๆ ใส่ไว้
ในภำชนะท่ีท ำควำมสะอำดง่ำย มีฝำปิด 
และสะอำด 
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หน้ำกำก ถุงมือยำง แอลกอฮอล์เจล
ผ้ำขนหนูส ำหรับเช็ดมือ) พกติดตัว โดย
เก็บไว้กับตนเอง ใส่ไว้ในถุงผ้ำ และใช้
เมื่อรับประทำนอำหำรทั้ง 3 มื้อ 

(5) เพ่ิมจุดเติมน้ ำด่ืมท่ีโรงอาหาร 
(6) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั้งในและนอก

โรงอำหำร เปิดห้องให้อำกำศถ่ำยเทอยู่
เสมอ 

(3) ล้ำงภำชนะ อุปกรณ ์โดยใช้เครื่อง
ล้ำงอัตโนมัติ ด้วยวิธีกำรอย่ำงน้อย 2 
ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ล้ำงด้วยน้ ำยำล้ำง
ภำชนะ และข้ันตอนที่ 2 ล้ำงด้วยน้ ำ
สะอำด 2 ครั้ง หรือล้ำงด้วยน้ ำไหล และ
อุปกรณ์กำรล้ำงสูงจำกพ้ืนอย่ำงเกิน 60 
ซม. เมื่อล้ำงเสร็จจะตรวจสอบควำมสะอำด
อีกครั้ง 

(4) ใช้อ่ำงล้ำงภำชนะอุปกรณ์ที่มีท่อ
ระบำยน้ ำที่ใช้กำรได้ดี มำกกว่ำ 2 อ่ำง 

(5) จำน ชำม ถ้วย แก้วน้ ำ ฯลฯ เก็บคว่ ำ
ในภำชนะหรือตะแกรงทีว่ำงสูงจำกพ้ืนเกนิ
กว่ำ 60 ซม. และเก็บไว้ในตู้และในห้องที่
สะอำด มีกำรปกปิด 

การจัดเวลาพัก 
(1) จัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำกำร

รับประทำนอำหำร  
(2) จัดเวลำพักรับประทำนอำหำร โดย

ก ำหนดเวลำให้อยู่ภำยในโรงอำหำรชุดละ
ไม่เกิน 30 นำท ี
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 ควรมีกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่
ที่นักเรียน/นักศึกษำใช้ร่วมกัน 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์กีฬำ 
ของเด็กเล่น ด้วยน้ ำหรือเช็ด
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% สำมำรถ
ท ำลำยเชื้อไวรัสได้อย่ำงน้อย 
วันละ 1 ครั้ง 

 จัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรล้ำง
มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์ 
เจล อย่ำงเพียงพอ เช่น ภำยใน
ห้องเรียน ในโรงอำหำร ใน
โรงยิม เป็นต้น 

 พยำยำมเปิดประตูหน้ำต่ำงของ
ห้องเรียน เพื่อให้มีกำรถ่ำยเท
อำกำศ งดกำรเรียนในห้องแอร์
ที่ไม่จ ำเป็น 

3) อาคารเรียน ห้องเรียน  
(1) จัดให้มีอ่ำงล้ำงมือ และเตรียม

แอลกอฮอล์เจล อย่ำงเพียงพอ  
(2) จัดสถำนที่เพ่ือเว้นระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคล เช่น กำรเข้ำแถว กำร
เดิน กำรจัดที่นั่งเรียน และโต๊ะท ำงำน
ครู ที่มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ไม่
น้อยกว่ำ 1 เมตร 

(3)  ตรวจสอบสถำนที่ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์
กำรเรียน โต๊ะ เก้ำอ้ี ห้องเรียน อำคำร
เรียน 

(4)  ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั้งในและ
นอกห้องเรียน เปิดประตู หน้ำต่ำงให้
อำกำศถ่ำยเท 

 
 
 
 
 

 

3) อาคารเรียน ห้องเรียน 
(1) มอบหมำยให้แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด
ห้องเรียน ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้ำอ้ี พนักพิง 
รำวบันได รวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร พร้อมทั้งพ้ืนที่
หน้ำห้องในตอนเช้ำก่อนเรียนทุกวัน 
(2) จัดสภำพแวดล้อมให้อำกำศถ่ำยเทได้
สะดวก เปิดประตู หน้ำต่ำง และงดกำรใช้
แอร์ 

 

3) อาคารเรียน ห้องเรียน 
(1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ท ำ

ควำมสะอำดอำคำร ห้องเรียนต่ำง ๆ  
(2) จัดเตรียมสถำนที่เพ่ือเว้นระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคล ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร  
(3) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อตำมอำคำรเรียน
ต่ำง ๆ เปิดหน้ำต่ำงให้มีอำกำศถ่ำยเทอยู่
เสมอ เพ่ือพร้อมในกำรเปิดภำคเรียน 
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 ท ำควำมสะอำดพ้ืน และพ้ืนผิว
สัมผัสต่ำง ๆ ทุกวัน อย่ำงน้อย
วันละสองครั้ง โดยเฉพำะพ้ืนผิว
ที่หลำยคนสัมผัส เช่น รำวบันได 
โต๊ะอำหำร อุปกรณ์กีฬำ ที่จับ
ประตูหน้ำต่ำง ของเล่น 
เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์กำร
เรียน เป็นต้น 

   

 จัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรล้ำง
มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์
เจล อย่ำงเพียงพอ เช่น ใน
ห้องเรียน ในโรงอำหำร ใน
โรงยิม เป็นต้น 

4) อาคารหรือห้องประกอบ 
   4.1 ห้องประชุม หอประชุม 

(1)  มีกำรตรวจคัดกรองตรวจ
อุณหภูมิร่ำงกำย ณ ประตูทำงเข้ำ
ห้องประชุม หอประชุม โดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรล้ำง
มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ที่
เพียงพอ  

 

 

4) อาคารหรือห้องประกอบ  
    4.1 ห้องประชุม หอประชุม 

(1) งดกำรจัดกิจกรรมบนหอประชุมที่
รวมกลุ่มมำกเกินไป  

(2) หำกมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประชุม 
จะจัดจุดคัดกรอง วัดไข้ จุดล้ำงมือ และใส่
หน้ำกำกอนำมัย จัดพ้ืนที่ระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคลอย่ำงน้อย 1 เมตร 
 
 

4) อาคารหรือห้องประกอบ 
    4.1 ห้องประชุม หอประชุม 

(1) ท ำควำมสะอำดโดยกำรฉีดพ่น
น้ ำยำฆ่ำเชื้อ เปิดให้อำกำศถ่ำยเท เพื่อ
เตรียมกำรเปิดภำคเรียน 

(2) ปิดไม่ให้เข้ำใช้งำนพ้ืนที่ห้อง
ประชุม หอประชุม หำกมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้จะพิจำรณำเป็นรำยกรณี 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

 (3) จัดสถำนที่เพ่ือเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล เช่น กำรเข้ำแถว กำร
จัดที่นั่งประชุม ให้มีระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 

(4)  ท ำสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล ณ จุดตรวจวัดไข้ก่อน
เข้ำห้องประชุม หอประชุม จุดล้ำงมือ 
เป็นต้น  
   (5) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั้งในและ
นอกห้องประชุม หอประชุม เปิด
ประตู หน้ำต่ำง ให้อำกำศถ่ำยเทอยู่
เสมอ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

 จัดเตรียมห้องพยำบำลส ำหรับ
แยกนักเรียนที่มีกำรทำงเดิน
หำยใจออกจำกนักเรียนที่มี
อำกำรป่วยอ่ืน ๆ 

 ห้องพยำบำลให้มีกำรบันทึก
รำยชื่อและอำกำรของนักเรียน
ที่ป่วย 

4.2 ห้องพยาบาล 
(1)  หำกพบว่ำนักเรียนมีอำกำร

ป่วย จะท ำกำรบันทึกรำยชื่อและ
อำกำรของบุคคลนั้น ๆ 

(2) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อ เปิดประตู 
หน้ำต่ำงระบำยอำกำศ ให้มีอำกำศ
ถ่ำยเทสะดวก 

(3)  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ในห้อง
พยำบำล โดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำด
ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ  

(4)  เตรียมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
หน้ำกำกอนำมัย ยำรักษำโรค 
แอลกอฮอล์เจล ที่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร และเหมำะสมส ำหรับ
สถำนกำรณ์  

(5)  จัดเตรียมห้องพยำบำลส ำหรับ
แยกนักเรียนที่มีอำกำรทำงเดินหำยใจ
ออกจำกนักเรียนที่มีอำกำรป่วยอ่ืน ๆ 

4.2 ห้องพยาบาล 
การจัดห้องพยาบาลที่ปลอดภัย  
 (1) ห้องพยำบำลอยู่ในบริเวณท่ีสงบ

เงียบ ไม่มีกำรรบกวน และไม่พลุกพล่ำน มี
อ่ำงล้ำงมือ แอลกอฮอล์เจล บริกำรหน้ำ
ห้องพยำบำล 

 (2) จัดห้องพยำบำลให้สะอำด เรียบร้อย 
ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขำภิบำล เช่น 
มีแสงสว่ำงเพียงพอ มีอำกำศระบำยถ่ำยเท
ได้สะดวก ไม่ร้อนอบอ้ำว 

(3) จัดเจ้ำหน้ำที่พยำบำลประจ ำ คอย
ดูแลควบคุมสถำนกำรณ์ 

(4) จดัเตียงพักผู้ป่วยที่แข็งแรง สะอำด 
และถูกสุขลักษณะ แยกเพศชำยและเพศ
หญิง  

(5) จัดเตรียมอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำลที่
สะอำด และปลอดภัยอย่ำงเพียงพอ 

(6) ยำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เก็บไว้อย่ำง
เป็นระเบียบและปลอดภัย แยกประเภท
ของยำอันตรำย ยำรับประทำน         

4.2 ห้องพยาบาล 
(1) จัดให้มีกำรบันทึกรำยชื่อและ

อำกำรของนักเรียนที่ป่วย  
(2) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อ เปิดระบำย

อำกำศให้มีอำกำศถ่ำยเท 
(3) ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ในห้อง

พยำบำลโดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำดด้วย
น้ ำยำฆ่ำเชื้อ  

(4) เตรียมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
หน้ำกำกอนำมัย ยำรักษำโรค 
แอลกอฮอล์เจล ให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร และเหมำะสมส ำหรับ
สถำนกำรณ์ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

(7) ยำห้ำมรับประทำน มีสลำกยำติด
บอกชื่อยำ และวิธีใช้ยำต่ำง ๆ 

(8) ไม่อนุญำตให้นักเรียนหยิบยำมำใช้
เองเด็ดขำด จะต้องผ่ำนเจ้ำหน้ำที่พยำบำล
ทุกครั้ง 

(9) จัดห้องพยำบำลทีเ่ป็นสัดส่วน เช่น ที่
นั่งรอรับกำรปฐมพยำบำล ห้องสังเกต 
อำกำร หรือปฐมพยำบำล ห้องพักผู้ป่วย 
โต๊ะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่พยำบำล มีอ่ำง
ล้ำงมือ เพียงพอ 

(10) ห้องพยำบำลเตรียมถังขยะติดเชื้อ 
หำกนักเรียนหรือบุคลำกรภำยในโรงเรียน
ต้องกำรทิ้งขยะติดเชื้อ สำมำรถน ำมำท้ิงที่
ห้องพยำบำลได้จัดเตรียมไว้ 
การด าเนินการ 

(1) เฝ้ำสังเกตอำกำรของนักเรียน และจะ
ประสำนกับสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำยให้
ทรำบทันที หำกพบนักเรียนมีอำกำรป่วย  

(2) จะมีกำรบันทึกรำยชื่อและอำกำรหำก
มีนักเรียนมีอำกำรป่วย 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 

 4.3 โรงยิม 
(1) จัดจุดตรวจคัดกรองอำกำรป่วย

บริเวณทำงเข้ำโรงยิม พร้อมอุปกรณ์ 
คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  

(2) จัดสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ และหำ
แอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ  

(3)  จัดมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำง
กำยภำพ (Physical Distancing) ให้
มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลไม่น้อยกว่ำ 
1 เมตร ในกำรออก ำลังกำย 

(4) ท ำสัญลักษณ์เพ่ือเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงบุคคล ในกำรเข้ำแถวเข้ำ
โรงยิมที่มีระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ไม่
น้อยกว่ำ 1 เมตร 

(5)  ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั้งในและ
นอก เปิดประตู หน้ำต่ำง ระบำย ให้
อำกำศถ่ำยเทอยู่เสมอ 

 

 

4.3 โรงยิม 
(1) งดกำรใช้โรงยิมในกรณีท่ีมีนักเรียน

เป็นจ ำนวนมำก ยกเว้น กรณีมีเหตุจ ำเป็นที่
จะต้องใช้ และจะจัดกำรเว้นระยะห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ 1  

(2) ท ำตำรำงกำรใช้โรงยิม เพื่อลด
ปัญหำกำรใช้งำนพร้อม ๆ กัน 

(3) ท ำควำมสะอำดโรงยิม ทั้งห้องและ
บริเวณท่ีมีกำรใช้บริกำรร่วมกันทุกวัน ด้วย
น้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกวัน 

  ขั้นตอนการท าความสะอาด 
(1) ท ำควำมสะอำดพ้ืน และพ้ืนผิว

สัมผัสต่ำง ๆ ทุกวัน อย่ำงน้อยวันละครั้ง 
โดยเฉพำะพ้ืนผิวที่หลำยคนสัมผัส 

(2) ใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อ หรือน้ ำยำซักผ้ำขำว
ผสมในอัตรำส่วน 1 ส่วน ต่อน้ ำสะอำด 20 
ส่วน ส ำหรับเช็ดพ้ืนผิว หรือแอลกอฮอล์ 
70% ส ำหรับกำรเช็ดฆ่ำเชื้อโรคของ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ 

 

4.3 โรงยิม 
(1) ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อภำยในห้องและ

พ้ืนที่ใช้งำน 
(2) เช็ดท ำควำมสะอำดอุปกรณ์  กำร

กีฬำและออกก ำลังกำย ให้ปลอดเชื้อ 
และพร้อมใช้งำน 

(3) ท ำควำมสะอำดบริเวณรอบโรงยิม 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
แนวปฏิบัติ
ของครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
และ
นักเรียน 

 นักเรียน/นักศึกษำที่เดินทำง
กลับมำจำกพ้ืนที่ระบำด ให้
ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ด่ำน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่ำง
ประเทศ ในกำรคัดกรองไข้ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรรักษำพยำบำล 

 หำกมีอำกำรไข้ หรือ อำกำรไอ 
จำม มีน้ ำมูก เจ็บคอ ให้รีบแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ด่ำนควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ำงประเทศทรำบทันที 

 กรณีวัดอุณหภูมิร่ำงกำยได้ > 
37.5  C จะถูกแยกตัวมำตรวจ
ซ้ ำ หำกยังมีไข้จะส่ง
โรงพยำบำลเพื่อตรวจวินิจฉัย
และรักษำตำมระบบ 

 ให้หยุดกำรเข้ำเรียน และงดเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของสถำนศึกษำที่มี
กำรรวมคนจ ำนวนมำก 

 นักเรียน/นักศึกษำที่เดินทำง
กลับมำ ควรนอนแยกห้อง ไม่

1) นักเรียน 
(1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ

กำรป้องกำรติดเชื้อไข้หวัด  
    (1.1) จัดเตรียมอุปกรณ์

เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล  
- ผ้ำเช็ดตัว  
- แปรงสีฟัน  
- ฯลฯ 
    (1.2) จัดเตรียมอุปกรณ์

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ติดตัวตลอดเวลา 
- ถุงผ้ำส ำหรับใส่อุปกรณ์ในกำรติด

ตัว 
- ผ้ำเช็ดหน้ำ  
- หน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ 4 - 5 ผืน 
- กระบอกน้ ำดื่มส่วนตัวแบบมีฝำปิด 
- ผ้ำเช็ดมือ 
- ถุงมือยำง 1 – 2  คู่ 
- สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนำด 20 - 30 

ml.  
- ผ้ำขี้ริ้วส ำหรับเช็ดโต๊ะ  
- ฯลฯ 

1) นักเรียน 
(1) กำรเข้ำโรงเรียนวันแรก 
- กรอกข้อมูลรำยงำนกำรเดินทำงมำ

โรงเรียน กำรแวะพักจุดต่ำง ๆ ลงในระบบ 
โดยสแกนจำก QR-Code ที่ทำงโรงเรียน
เตรียมไว้ให้ 
     - หำกเพ่ิงกลับมำจำกพ้ืนที่เสียง ให้แจ้ง
ให้ครูหอพักทรำบ 

- ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ล้ำงมือด้วย
สบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเปลี่ยนหน้ำกำก
อนำมัย และอุปกรณ์ท้ังหมดที่น ำติดตัวมำ
ก่อนเข้ำท่ีพัก 

- หำกนักเรียนมีอำกำรป่วย หรือมี
อุณหภูมิร่ำงกำย ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป จะ
ให้ผู้ปกครองพำนักเรียนกลับทันที และเฝ้ำ
ติดตำมอำกำร จนครบ 14 วัน ทั้งนี้ให้
นักเรียนสำมำรถเข้ำเรียนออนไลน์ได้  

(2) มำตรกำรกำรระหว่ำงเปิดภำคเรียน 
- นักเรียนต้องผ่ำนจุดคัดกรองบริเวณ

หอพักทุกเช้ำและเย็น โดยวัดไข้ กรอก
ข้อมูลตนเองผ่ำนระบบทุกวัน 

1) นักเรียน 
(1) รำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำวันใน

ระบบติดตำม 
(2) หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในสถำนที่

แออัด หรือสถำนที่ที่มีกำรรวมกันของคน
จ ำนวนมำก หำกจ ำเป็นควรสวมหน้ำกำก
อนำมัย 

(3) นักเรียนที่เดินทำงกลับจำกพ้ืนที่
ระบำดให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ด่ำน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศในกำร
คัดกรองไข้ 

(4) ถ้ำมีไข้ ไอ จำม เป็นหวัด หำยใจ
เหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ปกครองให้พำไปพบ
แพทย์ 

(5) หมั่นล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่บ่อย 
ๆ ก่อนรับประทำนอำหำร หลังใช้ส้วม  

(6) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสใบหน้ำ ตำ 
ปำก จมูก โดยไม่จ ำเป็น และอำบน้ ำ
ทันทีหลังกลับจำกนอกบ้ำน 

(7) ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง 
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ออกก ำลังกำยอย่ำง
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
ออกนอกบ้ำน ไม่เดินทำงไปที่
ชุมชนหรือที่สำธำรณะ อย่ำง
น้อย 14 วัน นับจำกวันเดินทำง
กลับจำกพ้ืนที่ระบำดมำถึง
ประเทศไทย 

 รับประทำนอำหำรแยกจำก
ผู้อื่น อำจรับประทำนอำหำร
ร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลำง
ทุกครั้ง 

 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว 
เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำเช็ดตัว แกว้
น้ ำหลอดดูดน้ ำ โทรศัพท์ 
ร่วมกับผู้อ่ืน 

 ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยน้ ำและสบู่
อย่ำงน้อย 20 วินำที กรณีไม่มี
น้ ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ควำมเข้มข้นอย่ำง
น้อย 70% 

 สวมหน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ 
และอยู่ห่ำงจำกคนอ่ืน ๆ ใน

ต่อรอบกลับบ้ำนแต่ละครั้ง และสวม
หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้ง เมื่อเดินทำง
เข้ำมำภำยในสถำนศึกษำ  

(2) ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ อำกำรสุ่ม
เสี่ยง เช่น ถ้ำมีไข้ ไอ จำม เป็นหวัด 
หำยใจเหนื่อยหอบ แจ้งผู้ปกครองให้พำ
ไปพบแพทย ์และหยุดเรียนจนกว่ำ
อำกำรจะหำยดี เพ่ือป้องกันตนเองและ
กำรแพร่ระบำดสู่ผู้อ่ืน 

(3) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอำกำรหวัด มี
ไข้ ไอ จำมมีน้ ำมูก 

(4) ล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำบ่อย ๆ 
ก่อนรับประทำนอำหำร หลังใช้ส้วม 
และหลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ 
ตำ ปำก จมูก โดยไม่จ ำเป็น  

(5) อำบน้ ำทันทีหลังกลับจำก
โรงเรียน หลังเล่นกับเพ่ือน และหลัง
กลับจำกนอกบ้ำน 

(6) รับประทำนอำหำรปรุงสุกใหม่ 
โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ชอ้น ส้อม 

- อำบน้ ำตำมตำรำงกำรอำบน้ ำที่ทำง
โรงเรียนจัดให้ 

- งดเปิดใช้แอร์ภำยในห้อง Study ให้ 
เปิดประต ูหน้ำต่ำง ให้อำกำศถ่ำยเทได้
สะดวก  

- หำกนักเรียนมีอำกำรไข้ ให้แจ้งครู
หอพัก เพ่ือครูหอพักจะได้ส่งต่อครูพยำบำล 

ผู้บริหำร ครูพยำบำล และศูนย์และให้
และให้ครูพยำบำลรำยงำนต่อผู้บริหำร 
ผู้ปกครอง และสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
ให้รับทรำบทันที เพ่ือเฝ้ำระวังต่อไป 

- แยกนักเรียนที่มีอำกำรป่วยออกจำก
นักเรียนปกติเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด 

(3) กำรท ำควำมสะอำด 
- จัดอ่ำงล้ำงมือ สบู่ และแอลกอฮอล์

เจลท ำควำมสะอำดที่เพียงพอ 
- ท ำควำมสะอำดหอพัก ในตอนเช้ำ 

หลังจำกนักเรียนออกจำกหอพัก เพ่ือไป
เรียน โดยคนงำนและแม่บ้ำนประจ ำหอพัก 

น้อย 60 นำที/วัน และนอนหลับให้
เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมง/วัน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
บ้ำนประมำณ 1-2 เมตร 
หลีกเลี่ยงกำรอยู่ใกล้ชิดบุคคล
อ่ืนในที่พักอำศัย โดยเฉพำะ
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่ำง ๆ 

 กำรทิ้งหน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว 
ให้ใช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลำสติก
และปิดปำกถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
ลงในถังขยะที่มีฝำปิดมิดชิด 
และท ำควำมสะอำดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ หรือน้ ำและสบู่
ทันที 

 ปิดปำก จมูก ด้วยกระดำษทิชชู
ทุกครั้งที่ไอจำม โดยปิดถึงคำง 
แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลำสติก
และปิดปำกถุงให้สนิทก่อนทิ้ง 
หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปำกจมูก
เมื่อไอหรือจำม และท ำควำม
สะอำดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หรือล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่ทันที 

 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่พักของ
นักเรียน/นักศึกษำ เช่น เตียง 

   (7) หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในสถำนที่ ที่
แออัด หรือสถำนที่ทีม่ีกำรรวมกันของ
คนจ ำนวนมำก หำกไมจ่ ำเป็น 

(8) ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง ด้วยกำร
กินอำหำรครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 
สีเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ออกก ำลังกำยทุก
วัน อย่ำงน้อยวันละ 60 นำที และนอน
หลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน 

(9) ให้รักษำระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 
เมตร ขณะไปในที่มีคนจ ำนวนมำก เล่น
กับเพ่ือน ฯลฯ 

 

- ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ส่วนรวมที่มีกำร
สัมผัส เช่น รำวบันได ห้อง Study โต๊ะ 
เก้ำอ้ี เป็นต้น 

(4) มำตรกำรอ่ืน ๆ  
  -จัดท ำผังที่นั่งและควบคุมกำรใช้ห้อง 

Study และห้องดูโทรทัศน์ โดยเว้น
ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 

  -สร้ำงควำมตระหนัก และเน้นย้ ำ
นักเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน เพ่ือป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไข้หวัด COVID-19 

  -รณรงค์ให้นักเรียนช่วยดูแลเพ่ือน ๆ 
และพ่ี ๆ ดูแลน้อง ๆ เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติ
ตน เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไข้หวัด COVID-19 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัว
ของผู้ป่วย รวมถึงห้องน้ ำ ด้วย
น้ ำยำฟอกขำว 5% โซเดียมไฮ
โปคลอไรท์(น้ ำยำฟอกขำว 1 
ส่วนต่อน้ ำ 99 ส่วน) 

 ท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ ผ้ำปู
เตียง ผ้ำขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่
หรือผงซักฟอกธรรมดำและน้ ำ 
หรือซักผ้ำด้วยน้ ำร้อนที่อุณหภูมิ
น้ ำ 60-90 °C 

 ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง
นักเรียน/นักศึกษำในเรื่องกำร
ดูแลผู้ป่วยขณะป่วยที่บ้ำน และ
ที่สถำนศึกษำ 

 จัดระบบสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจ 
กำรด ำเนินงำน ควบคุมกำร
ระบำดกับผู้ปกครอง 

 
 
 

2) ผู้ปกครอง 
(1) สังเกตอำกำรบุตรหลำนมีอำกำร

เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม เป็นหวัด 
หำยใจเหนื่อยหอบ ให้รีบพำไปพบ
แพทย์  

(2) กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วย
โรคโควิด-19 หรือกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
อย่ำงเคร่งครัด และแจ้งประสำนกับครู
ประจ ำชั้นหรือสถำนศึกษำ 

2) ผู้ปกครอง 
(1) กำรเข้ำโรงเรียนวันแรก 
- ให้ผู้ปกครองที่มำส่งนักเรียนผ่ำนจุดคัด

กรองที่ 1 หน้ำประตูโรงเรียน (อำคำรดำรำ
ศำสตร์) 

- ให้ผู้ปกครองมำส่งนักเรียนเข้ำโรงเรียน
ที่ได้ไม่เกิน 2 คน  

(2) ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปกครองในกำร
ดูแลให้นักเรียนในกำรปฏิบัติตน 

    - ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้ง  

2) ผู้ปกครอง 
(1) หำกบุตรหลำนมีอำกำรเจ็บป่วย 

เช่น มีไข้ ไอ จำม เป็นหวัด หำยใจ
เหนื่อยหอบ ให้รีบพำไปพบแพทย์ 

(2) กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค
โควิด-19 หรือกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ
ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 

(3) ให้สมำชิกในครอบครัวล้ำงมือด้วย
น้ ำและสบู่บ่อย ๆ ก่อนรับประทำน
อำหำร หลังใช้ส้วม  
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ให้สมำชิกในครอบครัวล้ำงมือ
ด้วยน้ ำและสบู่บ่อย ๆ ก่อนรับประทำน
อำหำร หลังใช้ส้วม  

(4) สร้ำงสุขนิสัยให้บุตรหลำนอำบน้ ำ
ทันทีหลังกลับจำกนอกบ้ำน 

(5) จัดเตรียมอำหำรที่ปรุงสุกใหม่ 
ส่งเสริมให้บุตรหลำนกินอำหำรครบ 5  
หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี ที่สะอำด ปลอด
สำรพิษ เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ออกก ำลัง
กำย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
   (6) น ำบุตรหลำนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อ 

    - หำกพบว่ำนักเรียนมีไข้ ไอ จำม เป็น
หวัด หำยใจเหนื่อยหอบ ทำงโรงเรียนไม่
อนุญำตให้นักเรียนเข้ำโรงเรียน จะให้
ผู้ปกครองพำไปพบแพทย์ โดยทำงโรงเรียน
จะประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด
เชียงรำยทรำบต่อไป และอนุญำตให้
นักเรียนหยุดเรียนได้ จนกว่ำอำกำรจะหำย
ดี  

    - ไมใ่ห้อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอำกำรหวัด มีไข้ 
ไอ จำม มีน้ ำมูก  

    - ให้ล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำบ่อย ๆ 
ก่อนรับประทำน อำหำร หลังใช้ส้วม และ
หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัส ใบหน้ำ ตำปำก 
จมูก โดยไม่จ ำเป็น อำบน้ ำทันทีหลังกลับ
จำกนอกบ้ำน  

    - ให้นักเรียนเลือกกินอำหำรปรุงสุก
ใหม่ โดย ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ ำ 
ช้อน ส้อม  

    - จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
เฉพาะบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ถุงมือยาง ผ้าเช็ดหน้า 

(4) สร้ำงสุขนิสัยให้บุตรหลำนอำบน้ ำ
ทันทีหลังกลับจำกนอกบ้ำน 
   (5) จัดเตรียมอำหำรที่ปรุงสุกใหม่ 
ส่งเสริมให้บุตรหลำนกินอำหำรครบ 5  
หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี ที่สะอำดปลอด
สำรพิษ เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ออกก ำลัง
กำย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน แก้วน้ า ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในโรงเรียน 

    - หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในสถำนที่แออัด
หรือ สถำนที่ท่ีมีกำรรวมกันของคนจ ำนวน
มำก หำกมีควำมจ ำเป็น ควรสวมหน้ำกำก
อนำมัย  

    - ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง ด้วยกำรกิน
อำหำร ครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี 
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ออกก ำลังกำยอย่ำง
น้อย 60 นำทีทุกวัน และนอนหลับให้
เพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมง/วัน  

    - ให้รักษำระยะห่ำง อย่ำงน้อย 1 
เมตร 

(3) ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองไม่ให้น ำ
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหำกไม่
จ ำเป็น 

  ก ำหนดผู้ประสำนงำนของ  
     สถำนศึกษำในกำรติดต่อกับ 
     นักเรียน/นักศึกษำที่เดินทำง 
     กลับมำ และประสำนกับ 
     หน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(1) จัดเจ้ำหน้ำที่พยำบำลรับผิดชอบ
กำรป้องกันควบคุมโรคของสถำนศึกษำ
เพ่ือคอยติดต่อประสำนงำนกับ 

3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 

3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(1) หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในสถำนที่
แออัดหรือสถำนที่ที่มีกำรรวมกันของคน
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
 
 

หน่วยงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย  

(2) ให้เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำย และให้บริกำร ในห้อง
พยำบำล พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกข้อมูล
กำรป่วยของนักเรียน  

(3) ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เช่น หน่วยงำนปกครอง ด้ำนกำร
เดินทำงข้ำมจังหวัดของนักเรียนที่อยู่
ต่ำงจังหวัด หน่วยงำนสำธำรณสุขใน
จังหวัดเชียงรำย 
   (4) ชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้เข้ำใจเกี่ยวกับ กำรป้องกันควบคุม
โรคและกำรสังเกตอำกำร 
   (5) กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
      1. เฝ้ำระวังไวรัสโควิด-19 ขอ
ควำมร่วมมือ ผู้บริหำร คณะครูและบุ
คลำกำรทำงกำรศึกษำทั้งคนไทยและ
ต่ำงชำติทุกคน รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้ำที่
คนงำน คนสวน บริกำรโภชนำกำร 

กรณีบ้านพักอยู่นอกสถานศึกษา 
- กรอกข้อมูลรำยงำนกำรเดินทำง กำร

แวะพักจุดต่ำง ๆ ในระบบ โดยสแกนจำก 
QR-Code ที่ทำงโรงเรียนเตรียมไว้ให้ทุกวัน 

- ท ำควำมสะอำดมือโดยใช้แอลกอฮอล์
เจล เปลี่ยนหน้ำกำกอนำมัย และอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีน ำติดตัวมำก่อนเข้ำโรงเรียน 

- ต้องผ่ำนจุดคัดกรองบริเวณหน้ำประตู
โรงเรียน ทุกเช้ำและตอนเย็น โดยวัด
อุณหภูมิร่ำงกำย กรอกข้อมูลตนเอง ผ่ำน
ระบบทุกวัน 

กรณีบ้านพักอยู่ในสถานศึกษา 
- ต้องผ่ำนจุดคัดกรองบริเวณที่ลงลำยมือ

ชื่อปฏิบัติงำน ทุกเช้ำและเย็น โดยวัดไข้ 
กรอกข้อมูลตนเอง ผ่ำนระบบทุกวัน 

- กรณีออกไปนอกบริเวณโรงเรียน ให้
กรอกข้อมูลรำยงำนกำรเดินทำง กำรแวะ
พักจุดต่ำง ๆ ในระบบ โดยสแกนจำก QR-
Code ที่ทำงโรงเรียนเตรียมไว้ให้ทุกวัน 

 
 

จ ำนวนมำก หำกจ ำเป็นควรสวมหน้ำกำก
อนำมัย 

(2) เฝ้ำติดตำมกำรเดินทำง กำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของนักเรียนอยู่เสมอ 

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และให้
ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้ปกครองใน
กำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อโค
วิด-19 
    (4) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงำนปกครอง ด้ำนกำรเดินทำง
ข้ำมจังหวัดของนักเรียนที่อยู่ต่ำงจังหวัด 
หน่วยงำนสำธำรณสุขในจังหวัดเชียงรำย 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
แม่บ้ำนทุกกลุ่มงำน งดกำรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศทุกกรณี และให้ทุกคน
กรอกแบบส ำรวจกำรเดินทำงของทั้ง
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 
      2. บุคลำกรที่พักอำศัยอยู่ในบ้ำน
เดียวกันหำกเดินทำงกลับมำจำก
ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทำงไป
จังหวัดที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศ
ไม่ให้เดินทำง ตำมมำตรกำรป้องกันกำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้
ด ำเนินกำร บันทึกขออนุญำตหยุดพัก
สังเกตอำกำร (Self-quarantine) ตำม
แนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุข 

ค าแนะน าในการปฏิบัติตน 
 การสแกนลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
1. ใช้ระบบสแกนใบหน้ำแทนนิ้วมือ เพ่ือ
ป้องกำรแพร่เชื้อ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
นิ้วในกำรสแกนให้ล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนสแกนทุกครั้ง 
2. ขณะยืนรอ เพื่อสแกนลงเวลำปฏิบัติ
หน้ำที่ จะจัดให้ทุกคนเว้นระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร  
 
แนวปฏิบัติอ่ืนๆ 
1. แจ้งบุคลำกรของโรงเรียนทุกคนและ
บุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำติดต่อรำชกำรต่ำง 
ๆ ให้สวมหน้ำกำกทุกครั้ง  
2. โรงเรียนมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิประจ ำ
ที่จุดคัดกรอง คือ บริเวณหน้ำป้อมยำม 
ห้องพยำบำล เพ่ือเฝ้ำระวังไวรัสโควิด-19 
ให้บุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ตำมจุดต่ำง 
ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย หำกมีอุณหภูมิ
เกิน 37.5 °C จะไม่อนุญำตให้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำน  
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
3. กรณีครูต่ำงชำติ หรือบุคคลที่มำติดต่อ
เป็นต่ำงชำติ จะตรวจดู passport ก่อน 
หำกมำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง จะไม่
อนุญำตให้เข้ำบริเวณโรงเรียน 
4. ปรับรูปแบบกำรประชุม สัมมนำภำยใน
และภำยนอก ผ่ำนระบบ online แทนกำร
รวมคนกิจกรรมจ ำนวนมำก 
5. งำนประชำสัมพันธ์ได้จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และแนวทำงกำร
ปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจำกโรค
ดังกล่ำวแก่บุคลำกรทุกคนอย่ำงทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินสถำนกำรณ์และมีกำรประชุมเพ่ือ
ก ำหนดมำตรกำร 
6. กำรส่งเอกสำรหรือพัสดุต่ำง ๆ จำก
ภำยนอกถ้ำเป็นของโรงเรียนให้น ำส่งที่ห้อง
ธุรกำร ถ้ำเป็นของนักเรียนให้ส่งที่อำคำร
ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและ
หอพัก แต่หำกเป็นของใช้ส่วนตัวให้เจ้ำของ
เอกสำรหรือพัสดุไปรอรับที่ป้อมยำม และ
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
ให้มแีบบบันทึกกำรมำส่งเอกสำรหรือพัสดุ
ต่ำง ๆ ณ ป้อมยำม 

• ตรวจตรำผู้ประกอบอำหำรของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติตำมสุขอนำมัยใน
กำรประกอบอหำร สวมหน้ำกำก
อนำมัยชนิดผ้ำ หมวกคลุมผม face 
shield ถุงมือยำง ขณะประกอบ
อำหำรและเสิร์ฟอำหำรทุกครั้ง เน้น
เมนูที่ปรุงสุกร้อน มีฝำปิดหรือ 
counter shield กั้นที่วำงอำหำร 

4) แม่ค้า ผู้ประกอบอาหาร 
(1) ผู้ประกอบอำหำรของโรงเรียนให้
ปฏิบัติตำมสุขอนำมัยในกำรประกอบ
อำหำร  
(2) จัดเตรียมหน้ำกำกอนำมัย หรือ
หน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ หมวกคลุมผม 
face shield ถุงมือยำง เพ่ือใช้ขณะ
ประกอบอำหำรและบริกำรอำหำรทุก
ครั้ง  
(3) จัดเตรียมภำชนะส ำหรับ
รับประทำนอำหำรที่สะอำด ถูก
สุขอนำมัย และเพียงพอ 

4) แม่ค้า ผู้ประกอบอาหาร 
- กรอกข้อมูลรำยงำนกำรเดินทำง กำรแวะ
พักจุดต่ำง ๆ ในระบบ โดยสแกนจำก QR-
Code ที่ทำงโรงเรียนเตรียมไว้ให้ทุกวัน  
- ท ำควำมสะอำดมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจล 
เปลี่ยนหน้ำกำกอนำมัย และอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีน ำติดตัวมำก่อนเข้ำโรงเรียน 
- ต้องผ่ำนจุดคัดกรองบริเวณหน้ำประตู
โรงเรียน ทุกเช้ำและเย็น โดยวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย กรอกข้อมูลตนเอง ผ่ำนระบบทุก
วัน จัดให้มีกำรดูแลผู้สัมผัสอำหำร สถำนที่
ปรุง ประกอบอำหำร สถำนที่รับประทำน
อำหำร ดังนี้  
     - หำกแม่ครัวผู้สัมผัสอำหำรมีอำกำร
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือ
เหนื่อย หอบ ให้หยุดงำน และพบแพทย์
ทันที  
     - ในขณะปฏิบัติงำนผู้สัมผัสอำหำรต้อง
สวมหมวกคลุมผม ผ้ำกันเปื้อน หน้ำกำกผ้ำ 

4) แม่ค้า ผู้ประกอบอาหาร 
(1) หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในสถำนที่แออัด
หรือสถำนที่ที่มีกำรรวมกันของคนจ ำนวน
มำก หำกจ ำเป็นควรสวมหน้ำกำกอนำมัย 
(2) เตรียมอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 
เช่น หม้อ กระทะ ถำด ตะหลิว ทัพพี 
ฯลฯ ให้สะอำดและปลอดเชื้อ 
(3) เตรียมแผนกำรประกอบอำหำร เพ่ือ
กำรปรุงอำหำรสุกใหม่ให้นักเรียนเมื่อเปิด
ภำคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
และถุงมือยำง และมีกำรปฏิบัติตนตำม
หลัก สุขำภิบำลอำหำร ตำมกฎหมำย
สำธำรณสุข  
     - ล้ำงมืออย่ำงสม่ ำเสมอด้วยสบู่และน้ ำ 
ก่อนหยิบจับอำหำร และหลังกำรใช้ส้วม                              
     - ไม่ไอหรือจำมรดอำหำร  
     - ปกปิดอำหำร ใช้ถุงมือยำงและคีมคีบ
อำหำรในกำรหยิบจับอำหำรทุกครั้ง ห้ำมใช้
มือสัมผัสอำหำรที่พร้อมรับประทำน
โดยตรง และจัดให้มีช้อนกลำงส่วนบุคคล
ครบทุกคนแยกเป็นสัดส่วน  
     - ท ำควำมสะอำดจุดเสี่ยง เช่น 
ห้องครัว อุปกรณ์กำรปรุงอำหำร โต๊ะ เก้ำอ้ี 
ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดทั่วไป รวมถึงล้ำง
ภำชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้
สะอำด และตำกแดดเป็นประจ ำทุกวัน 
    - ผู้ประกอบกำรส่งวัตถุดิบประกอบ
อำหำรต้องท ำควำมสะอำดมือโดยใช้
แอลกอฮอล์เจลในกำรสัมผัสวัตถุดิบทุก
ชนิด 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
ด้านการจัด 

การเรียน
การสอน 

 เตรียมควำมพร้อมเรื่อง
หลักสูตรกำรเรียนพิเศษจำกท่ี
บ้ำน เช่น online course 
ส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำ 

1) วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
2) เตรียมควำมพร้อมเรื่องหลักสูตรกำร
เรียนพิเศษจำกท่ีบ้ำน เช่น online 
course 
3) เตรียมเอกสำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละรำยวิชำ  
4) จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
หรือรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 
5) จัดท ำแนวทำงกำรประเมินกำร
เรียนกำรสอน 
6) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
   6.1 แบบบันทึกหลังสอน 
   6.2 แบบสังเกตกำรณ์สอน 
   6.3 แบบสัมภำษณ์ 
7) กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
อำคำรเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติกำร 

1) กำรเข้ำแถวตอนเช้ำ  
- ปรับรูปแบบกำรเข้ำแถวตอนเช้ำ ให้เว้น
ระยะห่ำง อย่ำงน้อย 1 เมตร  
2) กำรจัดตำรำงเรียน   
- จัดตำรำงเรียนทีม่ีกำรเคลื่อนย้ำยสถำนที่
เรียนน้อยที่สุด และจัดรำยวิชำที่ต้องฝึก
ทักษะปฏิบัติ เช่น คหกรรม งำนเกษตร 
ศิลปะ หรือพลศึกษำ ให้จัดเป็นช่วงให้เสร็จ
สิ้นภำยในเวลำที่เหมำะสม 
3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- งดกำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น กำรจัด
แข่งขันกีฬำสี กำรไปทัศนศึกษำดูงำนที่ต้อง
รวมตัว และกำรเคลื่อนย้ำยคนจ ำนวนมำก 
กำรประชุมใหญ่ กิจกรรมรวมตัววันส ำคัญ
ต่ำง ๆ ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นให้
ด ำเนินกำรดังนี้ 
4) ให้ควำมรู้นักเรียนให้ตระหนักถึงกำร
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกเชื้อไข้หวัด 
COVID-19 โดยสอดแทรกในรำยวิชำที่สอน 
 
 

1) ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ 
2) วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
3) เตรียมควำมพร้อมเรื่องหลักสูตรกำร
เรียนพิเศษจำกท่ีบ้ำน เช่น online 
course 
3) เตรียมเอกสำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละรำยวิชำ  
4) จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
หรือรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 
5) จัดท ำแนวทำงกำรประเมินกำรเรียน
กำรสอน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
อำคำรศูนย์กีฬำ อำคำรหอสมุด และ
อำคำรปฏิบัติงำนทุกอำคำร (โดยกลุ่ม
บริหำรงำนทั่วไป งำนอำคำรสถำนที่) 

 
 
   กรณีไม่ข้ามเขตจังหวัด 
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบใน
กำรจัดกิจกรรม 
- ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนออก
นอกบริเวณโรงเรียนไปถึงจุดหมำยที่ท ำ
กิจกรรม เดินทำงกลับถึงโรงเรียนแล้ว
บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
- บันทึกข้อมูลกำรแวะตำมจุดต่ำง ๆ 
ส ำหรับกรณีท่ีข้ำมเขตจังหวัด 
- ประสำนงำนกับศูนย์บริหำรโควิดของ
จังหวัดเพ่ือท ำหนังสือขออนุญำตกำร
เดินทำง  
- ประสำนงำนกับศูนย์บริหำรโควิด
ปลำยทำงท่ีจะเดินทำงไปเพ่ือขอ
รำยละเอียดกำรเตรียมตัวกำรเดินทำงเข้ำสู่
จังหวัดนั้น ๆ  
- กรณีไปพักค้ำงคืน เมื่อกลับมำถึงให้เฝ้ำ
สังเกตอำกำรที่ Hospidorm เป็นเวลำ 14 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
วัน ระหว่ำงนี้ให้นักเรียน เรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
 
  กรณีเดินทางไปต่างประเทศ 
- ประสำนงำนกับศูนย์บริหำรโควิดของ
จังหวัดเพ่ือท ำหนังสือขออนุญำตกำร
เดินทำง  
- ประสำนงำนกับศูนย์บริหำรโควิด 
กระทรวงมหำดไทย เพื่อขอรำยละเอียด
กำรเดินทำงไปยังประเทศนั้น ๆ ส ำหรับ
กำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องเอกสำรต่ำงๆ  
- ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนออก
นอกบริเวณโรงเรียนไปถึงจุดหมำยที่ท ำ
กิจกรรม และเมื่อเดินทำงกลับถึงโรงเรียน 
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
- บันทึกข้อมูลกำรแวะตำมจุดต่ำง ๆ  
- เมื่อกลับมำถึงโรงเรียนให้เฝ้ำสังเกต
อำกำรที่ Hospidorm เป็นเวลำ 14 วัน 
ระหว่ำงนี้ให้นักเรียน เรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ก ำหนดจุดและระยะห่ำงของกำรเดิน 
วำงแนวเพ่ือแสดงเส้นทำงกำรเดินของ
นักเรียน โดยใช้แถบพลำสติกกั้น 
เพ่ือให้เดินเข้ำและออกทำงเดียวตำม
เส้นทำงที่ก ำหนด 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
แนวปฏิบัติภายในห้องเรียน 
1. นักเรียนและครูใส่หน้ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ 
2. กำรจัดวำงโต๊ะเรียนภำยในห้องเรียน
ปกติให้จัดระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร  
3. จัดกำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน
โดยมีกำรเคลื่อนย้ำยน้อยที่สุด 
4. กิจกรรมที่ต้องมีกำรทดลองให้มี face 
shield และมีกำรรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน 
กำรใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีกำรใช้
ร่วมกัน   
5. จัดหำพลำสติกปูโต๊ะนักเรียนและมีกำร
ท ำควำมสะอำดก่อนและหลังเรียนโดยใช้
น้ ำยำฆ่ำเชื้อเช็ด 
6. รำยวิชำที่มีคำบสอนรวมกันเป็น
ระดับชั้น ให้สลับคำบสอน โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม สอนโดยแบบออนไลน์ และออนไซต์ 
สลับกัน 
7. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้แยกนักเรียน
เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกนิ 24 คน จัด
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
กิจกรรมแยกกลุ่มโดยค ำนึงถึงระยะห่ำงทำง
สังคมอย่ำงเคร่งครัด 
8. วิชำพลศึกษำ ดนตรี กำรงำนอำชีพ และ
นำฎศิลป์ ปรับกิจกรรมกำรสอนให้นักเรียน
มีทักษะขั้นพ้ืนฐำน และมีเจตคติท่ีดีใน
รำยวิชำนั้น ๆ  
9. ในกรณีที่นักเรียนต้องมีกำรเดินทำงออก
นอกบริเวณโรงเรียนในกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มี
กำรท ำควำมสะอำดรถที่นักเรียนโดยสำร
โดยพนักงำนขับรถเช็ดท ำควำมสะอำดด้วย
น้ ำยำฆ่ำเชื้อก่อนและหลังเดินทำงทุกครั้ง 
10. กำรเดินขึ้นอำคำรเรียน จัดให้มีกำร
ก ำหนดเส้นทำงกำรเดินขึ้นลงแยกส่วนเป็น
ระดับชั้น โดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
ม.1,2,3 ขึ้นอำคำรด้ำนทิศตะวันตกของ
อำคำรเรียน 
ม.4,5,6 ขึ้นอำคำรด้ำนทิศตะวันออกของ
อำคำรเรียน 
(นักเรียนถูกก ำหนดให้แยกช่วงกำร
รับประทำนอำหำรแล้ว) 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
11. ครูหอพักรำยงำนข้อมูลกำรคัดกรอง
นักเรียนประจ ำวัน ส่งต่อเจ้ำหน้ำที่
พยำบำล เพ่ือด ำเนินกำรต่อและรำยงำน
ข้อมูลหลังด ำเนินกำรแล้วให้กับครูประจ ำ
ชั้นและครูประจ ำวิชำ เพ่ือเฝ้ำระวังใน
ห้องเรียนต่อไป 
12. กำรดูแลควำมสะอำดในห้องน้ ำ
ประจ ำอำคำร ก ำหนดเวลำในกำรเช็ด
บริเวณที่สัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ
โดยแม่บ้ำนอำคำร วันละ 6 ครั้ง เป็น
อย่ำงต่ ำ และมีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำง
เคร่งครัด 
13. กำรท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ
โรคภำยในห้องเรียนวันละ 3 เวลำ ก่อน
เรียน พักกลำงวัน และหลังเรียน โดย
แม่บ้ำนอำคำร เช็ดโต๊ะ เก้ำอ้ี ของครูและ
นักเรียน ลูกบิดประตู และประตู 
หน้ำต่ำง มีกำรบันทึกข้อมูลทุกครั้งอย่ำง
เคร่งครัด  
14. กิจกรรมหน้ำเสำธงให้เวียนเป็น
ระดับชั้นส่วนชั้นที่ไม่ได้เข้ำแถว       
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
หน้ำเสำธง ให้นักเรียนยืนตรงภำยใน
ห้องเรียนของตนเองในช่วงเวลำที่เพลง
ชำติและเพลงประจ ำโรงเรียนดังขึ้น 
15. ก ำหนดเวลำในกำรใช้ห้องน้ ำนักเรียน
แยกเป็นระดับชั้น ก ำหนดพ้ืนที่ในกำรรอ 
และจุดเว้นระยะห่ำงอย่ำงชัดเจน  โดยปิด
ประกำศและแจ้งให้นักเรียนทรำบอย่ำง
ทั่วถึง 
16. ถังขยะภำยในห้องเรียนให้เป็นถังขยะ
ชนิดฝำปิดและแยกถังขยะส ำหรับใส่
หน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว 

ด้าน
สุขาภิบาล 

 จัดเตรียมห้องพยำบำลส ำหรับ
แยกนักเรียนที่มีอำกำรทำงเดิน
หำยใจออกจำกนักเรียนที่มี
อำกำรป่วยอ่ืน ๆ 

1) ตรวจสอบห้องสุขำ โรงอำหำรให้มี
อ่ำงล้ำงมือทีเ่พียงพอ อยู่ในสภำพดี
พร้อมใช้งำน รวมทัง้สบู่ล้ำงมือที่ 
เพียงพอ  
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ล้ำงมือ เช่น เจล
แอลกอฮอล์ไว้บริเวณทำงเข้ำห้องเรียน
โรงอำหำร และอำคำรต่ำง ๆ ที่มีกำรใช้
งำนร่วมกัน  
3) ให้ควำมรู้หรือจัดหำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ไว้ในสถำนศึกษำ เช่น 

จัดให้มีการดูแลความสะอาดห้องส้วม 
และอ่างล้างมือตามจุดต่าง ๆ 
     - ท ำควำมสะอำดบริเวณที่มีกำรสัมผัส
บ่อย ๆ อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พ้ืน
ห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครก โถปัสสำวะ 
สำยฉีดช ำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝำ
รองนั่ง ฝำปิดชักโครก ก๊อกน้ ำอ่ำงล้ำงมือ 
ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดทั่วไป หรือน้ ำ
ผสมผงซักฟอก  

1) ตรวจสอบสถำนที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ท ำควำมสะอำด ห้องสุขำให้สะอำดปลอด
เชื้ออยู่เสมอ 
2) ตรวจสอบอ่ำงล้ำงมือให้สะอำดปลอด
เชื้อ และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
3) เตรียมถังขยะปลอดเชื้อให้เพียงพอ 
และก ำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี 
4) จัดเตรียมให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ
ให้เพียงพอ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
โปสเตอร์ สอนอบรมกำรล้ำงมือที่ถูกวิธี 
และกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น 

     - ซักผ้ำส ำหรับเช็ดท ำควำมสะอำดและ
ไม้ถูพ้ืนด้วยน้ ำผสมผงซักฟอก หรือน้ ำยำฆ่ำ
เชื้อ แล้วซักด้วยน้ ำสะอำดอีกครั้ง และ
น ำไปผึ่งตำกแดดให้แห้ง  
 
การจัดการด้านขยะ 
   - ผู้ปฏิบัติงำนที่ดูแลควำมสะอำดและ
ผู้ปฏิบัติงำนเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยำง 
หน้ำกำกผ้ำ เสื้อ กันฝนหรือผ้ำยำงกันเปื้อน 
รองเท้ำยำงหุ้มสูงถึงหน้ำแข้ง  
   - ใช้อุปกรณ์ปำกคีบด้ำมยำวเก็บขยะ ใส่
ถุงขยะ ปิดปำกถุงให้มิดชิด น ำไปรวบรวม
ไว้ที่พักขยะ แล้วล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้ง
ภำยหลังปฏิบัติงำน และเมื่อปฏิบัติงำน
เสร็จในแต่ละวัน หำกเป็นไปได้ควรอำบน้ ำ
และเปลี่ยนเสื้อผ้ำทันที 

5) ซักผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำด และไม้ถูพ้ืน
ด้วยน้ ำผสมผงซักฟอก หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
ซักด้วยน้ ำสะอำดอีกครั้ง และน ำไปผึ่ง
ตำกแดดให้แห้ง 
 
 
 

ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
โภชนาการ 

 ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือครู
อนำมัย เพ่ือประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
และให้บริกำรในห้องพยำบำล 

1) ประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
จังหวัด เชียงรำย เกี่ยวกับวิธีกำรตรวจ
คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองในวันที่
ผู้ปกครองพำนักเรียนมำโรงเรียน 

ด้านสุขอนามัย 
-โรงเรียนให้นักเรียนกรอกข้อมูลทำง QR-
CODE เพื่อเป็นฐำนข้อมูลก่อนเปิดภำค
เ ร ีย น  แ ล ะส ำ ร ว จ สถ ำ นพย ำ บ ำลที่

1) ประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด 
เพ่ือร่วมคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง
ในวันเปิดภำคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกข้อมูลกำร
ป่วยของนักเรียน/นักศึกษำ 

 ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษำมี
ของใช้ส่วนตัวที่จ ำเป็น เช่น  
แก้วน้ ำ อุปกรณ์รับประทำน
อำหำรผ้ำเช็ดหน้ำ อ่ืนๆ 

2) จัดตำรำงกำรเหลื่อมเวลำพัก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
3) กำรจัดเตรียมอุปกรณก์ำร
รับประทำนอำหำรส ำหรับนักเรียน เช่น 
ถ้วย จำน ช้อน ส้อม 
4) แนะน ำให้นักเรียนมีของใช้ส่วนตัวที่
จ ำเป็น เช่น แก้วน้ ำ อุปกรณ์
รับประทำนอำหำร ผ้ำเช็ดหน้ำ อ่ืน ๆ  
5) ล้ำงมืออย่ำงสม่ ำเสมอด้วยสบู่และ
น้ ำก่อนหยิบหรือจับอำหำร และหลัง
กำรใช้ส้วม ไม่ไอหรือจำมรดอำหำร  
6) ท ำควำมสะอำดจุดเสี่ยง เช่น 
ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง ประกอบอำหำร 
โต๊ะ เก้ำอ้ี ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด
ทั่วไป รวมถึงล้ำงภำชนะอุปกรณ์หรือ
สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอำดเป็นประจ ำทุก
วัน  
7) จัดให้มีกำรดูแลผู้สัมผัสอำหำร 
สถำนที่ปรุงประกอบอำหำร สถำนที่
รับประทำนอำหำร  

ผู้ปกครองประสงค์จะให้นักเรียนเข้ำรับ
กำรรักษำ  
-ส ำรวจ สอบถำมเกี่ยวกับอำกำรทำงระบบ
ทำงเดินหำยใจของนักเรียน ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทุกคน 
-มีกำรคัดกรองไข้ ของนักเรียน ผู้บริหำร 
ครูและเจ้ำหน้ำที่บริเวณทำงเข้ำ – ออก
โรงเรียนทุกวัน (กรณีอยู่อำศัยภำยนอก
โรงเรียน) คัดกรอง บริเวณจุดลงลำยมือชื่อ
ปฏิบัติงำน (กรณีอยู่อำศัยภำยในโรงเรียน) 
หำกพบผู้ที่มีอำกำรป่วย ให้หยุดเรียนหรือ
ท ำงำน และพำไปห้องแยกที่ห้องพยำบำล 
เพ่ือเฝ้ำสังเกตกำรณ์ และแจ้งสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำยทรำบทันที  
 - หำกพบว่ำมีผู้ที่มีไข้จ ำนวนมำกผิดปกติ 
ให้เจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำล ซึ่งได้รับมอบหมำย
ในกำรดูแลกำรป้องกันควบคุมโรคของ
สถำนศึกษำ แจ้งไปยังหน่วยงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำยทรำบทันที 
และรีบน ำส่งโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ
เครำะห์ ทันที 

2) ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ห้องครัวและอุปกรณ์ โรงอำหำร สถำนที่
รับประทำนอำหำร 
3) เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรฆ่ำเชื้อเสื้อผ้ำ กระเป๋ำ อุปกรณ์
กำรเรียนของนักเรียนที่เข้ำโรงเรียนและ
จะเข้ำหอพัก 
4) เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรเปลี่ยนหน้ำกำกอนำมัยส ำหรับ
นักเรียนในวันเปิดภำคเรียน 
5) เตรียมอุปกรณ์กำรรับประทำนอำหำร 
เช่น ถ้วย จำน ช้อน ส้อม ให้เพียงพอ 
ส ำหรับกำรรับประทำนอำหำรของ
นักเรียน 
6) ท ำควำมสะอำดสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยและ
โภชนำกำรทุกอย่ำง และเก็บไว้ในที่
มิดชิดให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตอน
เปิดภำคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
8) เตรียมกำรเฝ้ำระวังหำกแม่ครัวผู้
สัมผัสอำหำรมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้
เกิน 37.5 องศำ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้หยุดงำน และพบแพทย์
ทันที  
9) สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนผู้
สัมผัสอำหำร ให้สวมหมวกคลุมผม ผ้ำ
กันเปื้อน หน้ำกำกผ้ำ และถุงมือ และมี
กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขำภิบำล
อำหำร ตำมกฎหมำยสำธำรณสุข  
10) เตรียมภำชนะปกปิดอำหำร ใช้ถุง
มือและที่คีบอำหำรในกำรหยิบจับ
อำหำร ห้ำมใช้มือหยิบจับอำหำรที่
พร้อมรับประทำนโดยตรง และจัดให้มี
ช้อนกลำงส่วนบุคคลครบทุกคนแยก
เป็นสัดส่วน เมื่อเสิร์ฟอำหำรที่ต้อง
รับประทำนร่วมกันโดยผู้รับประทำน
ต้องไม่น ำช้อนกลำงส่วนบุคคลสัมผัสกับ
ปำก  
11) จัดเตรียมอำหำรที่ปรุงสุกใหม่ ให้
นักเรียนรับประทำน ภำยในเวลำ 2 

- แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลำนมีอำกำร
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก เหนื่อย
หอบ หรือกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วง
กักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอควำมร่วมมือ 
กรณีท่ีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติด
เชื้อโควิด 19 หรือกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงและ
อยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตำมค ำแนะน ำ
ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
- ให้มีกำรตรวจสอบกำรลำป่วยของ
นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน หำก
พบว่ำผู้ป่วยมำกผิดปกติ ให้รำยงำน
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำยทรำบ 
-ให้ควำมรู้นักเรียนให้ตระหนักถึงกำร
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกเชื้อไข้หวัด 
COVID-19  
 
ด้านโภชนาการ 
- จัดเตรียมอำหำรที่ปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียน
รับประทำน ภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง หำกเกิน
เวลำดังกล่ำว ให้น ำอำหำรไปอุ่นและน ำมำ
บริกำรใหม่  
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
ชั่วโมง หำกเกินเวลำดังกล่ำว ให้น ำ
อำหำรไปอุ่นและน ำมำเสิร์ฟใหม่  
12) ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตำม
ข้อแนะน ำขององค์กำรอนำมัยโลก ตำม
หลัก 5 ประกำรสู่อำหำรปลอดภัย 
(Five Keys to Safer Food) 

- ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตำมข้อแนะน ำ
องค์กำรอนำมัยโลก ตำมหลัก 5 ประกำร สู่
อำหำรปลอดภัย (Five Keys to Safer 
Food) หลัก 5 ประกำร สู่อำหำรปลอดภัย 
(1) รักษำควำมสะอำด  
     - ล้ำงมือทุกครั้งก่อนรับประทำน
อำหำร และในระหว่ำงกำรเตรียมอำหำร  
     - ล้ำงมือทุกครั้งหลังเข้ำห้องน้ ำ 
     - ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อพ้ืนผิว 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบอำหำร  
     - ดูแลสถำนที่ประกอบอำหำร และ
บริกำรอำหำรให้ปลอดจำกแมลงและสัตว์
ต่ำง ๆ  
(2) แยกอำหำรที่ปรุงสุกแล้วออกจำก
อำหำรสด  
    - แยกเนื้อสดออกจำกอำหำรประเภท
อ่ืน  
    - แยกอุปกรณ์และภำชนะประกอบ
อำหำร เช่น มีดและเขียงในกำรเตรียม
อำหำรสด  
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
    - เก็บอำหำรไว้ในภำชนะท่ีมีกำรปิด
ผนึก ไม่ให้อำหำรที่ปรุงสุกแล้วกับอำหำร
สดอยู่รวมกัน  
(3) ปรุงอำหำรให้สุกทั่วถึง  
    - ปรุงอำหำรให้สุกทั่วถึง โดยเฉพำะ
อำหำรประเภทเนื้อ เนื้อไก่ ไข่ และอำหำร
ทะเล  
    - กำรปรุงอำหำรประเภทน้ ำแกงและสตู 
จะต้องต้มให้เดือดและใช้อุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 
70 องศำเซลเซียส เนื้อและเนื้อไก่ต้อง
ตรวจสอบว่ำของเหลวจำกเนื้อสัตว์ใส ไม่
เป็นสีชมพู  
    - เวลำอุ่นอำหำรที่ปรุงแล้ว จะต้องอุ่น
โดยกำรคนให้อำหำรได้รับควำมร้อนท่ัวถึง  
(4) เก็บอำหำรไว้ในอุณหภูมิที่เหมำะสม  
    - ไม่ทิ้งอำหำรที่ปรุงสุกแล้วไว้ ณ 
อุณหภูมิห้องเกินกว่ำ 2 ชั่วโมง  
    - เก็บอำหำรที่ปรุงแล้วและอำหำรที่เน่ำ
เสียง่ำยไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 5 
องศำเซลเซียส)  
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รายการ มาตรการของสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน 
    - อำหำรที่ปรุงแล้วจะต้องน ำไปอุ่น (ที่
อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียสขึ้นไป) ก่อน
น ำมำรับประทำน  
    - ไม่เก็บอำหำรไว้นำนจนเกินไป 
ถึงแม้ว่ำจะเก็บในตู้เย็น  
    - อย่ำละลำยอำหำรแช่แข็งที่อุณหภูมิ 
ห้อง 
(5) ใช้น้ ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในกำรปรุง
อำหำร  
    - ใช้น้ ำสะอำดในกำรปรุงอำหำร/ท ำให้
น้ ำสะอำดก่อนน ำปรุงอำหำร  
    - เลือกใช้เฉพำะวัตถุดิบที่สด  
    - เลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่ำนขั้นตอนฆ่ำเชื้อ
โรคมำแล้ว เช่น นมพำสเจอไรซ์  
    - ล้ำงผักและผลไม้ให้สะอำด โดยเฉพำะ
ผักและผลไม้ที่ต้องรับประทำนสด ๆ  
    - ไม่น ำวัตถุดิบที่หมดอำยุแล้วมำใช้ใน
กำรปรุงอำหำร 
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ตารางการติดตั้งอ่างล้างมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล์ 
รายการ จุดติดตั้งอ่างล้างมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ 

1 ป้อมยำม ฝั่งประตูห้องด้ำนหลังฝั่งตู้ ATM 1 ป้อมยำม 
2 อำคำรศูนย์กีฬำ บริเวณทำงเข้ำ 2 อำคำรศูนย์กีฬำ 
3 อำคำรศูนย์กีฬำ บริเวณทำงเข้ำ 3 อำคำรส ำนักงำนทำงขึ้น 
4 ทำงข้ึนอำคำรวิทย์ติดห้องพักครู 4 อำคำรส ำนักงำนฝั่งห้องพัสดุ 
5 ทำงข้ึนอำคำรวิทย์ฝั่งเรือนพยำบำลติดกับถังน้ ำดื่ม 5 อำคำรส ำนักงำนฝั่งหอพระ 
6 อำคำรส ำนักงำนทำงขึ้น 6 ลำนโต๊ะเขียวห้องคณิตศำสตร์ 
7 อำคำรส ำนักงำนฝั่งห้องพัสดุ  7 อำคำรเรียนรวม 
8 อำคำรส ำนักงำนฝั่งหอพระ 8 เรือนพยำบำล 
9 ห้องฟิตเนสอำคำรเรียนรวม 9 โรงฝึกงำนอตุสหกรรม 
10 ลำนโต๊ะเขียวห้องคณิตศำสตร์ 10 ทำงเดินอำคำรเรียนเชื่อมศูนย์อำหำร 
11 ทำงเดินอำคำรเรียนเชื่อมศูนย์อำหำร หลังห้อง ม . 6/5 11 ทำงเข้ำโรงอำหำร 
12 ทำงเข้ำโรงอำหำร 12 อำคำรคหกรรม 
13 ทำงเข้ำโรงอำหำร 13 ห้องดนตรี 
14 ทำงเข้ำโรงอำหำร 14 ห้องศิลปะ 
15 ทำงออกโรงอำหำร 15 หน้ำสหกรณ์ฝั่งหอพัก 1 
16 ทำงออกโรงอำหำร 16 หอพัก1 
17 ประตูทำงเข้ำโรงฝึกงำนอุตสหกรรม 17 หอพัก2 
18 ประตูทำงเข้ำโรงฝึกงำนอุตสหกรรม 18 หอพัก3 
19 ประตูทำงเข้ำอำคำรคหกรรม 19 หอพัก4 
20 ประตูทำงเข้ำอำคำรเกษตร 20 หอพัก5 
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ตารางการติดตั้งอ่างล้างมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล์ 
รายการ จุดติดตั้งอ่างล้างมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ 

21 ประตูทำงเข้ำห้องดนตรี 21 หอพัก6 ฝั่งสหกรณ ์
22 ประตูทำงเข้ำห้องนำฏศิลป์ 22 หอพัก6 ฝั่งหอสมุด 
23 ประตูทำงเข้ำห้องศิลปะ 23 หอสมุด 
24 ประตูทำงเข้ำหอพัก1 24 อำคำรท้ำสวรรค์ 
25 ประตูทำงเข้ำหอพัก1 25 หน้ำโรงครัว 
26 ประตูทำงเข้ำหอพัก2 26 โรงผลิตน้ ำดื่ม 
27 ประตูทำงเข้ำหอพัก3 27 อำคำรสโตร์ 
28 ประตูทำงเข้ำหอพัก4 28 โรงซักรีด 
29 ประตูทำงเข้ำหอพัก5   

30 ประตทำงเข้ำหอพัก6 ฝั่งสหกรณ ์   

31 ประตูทำงเข้ำหอพัก6 ฝั่งหอสมุด   

32 ทำงเข้ำหอสมุดฝั่งสระน้ ำ   

33 ทำงเข้ำหอสมุดฝั่งบ่อปลำ   

34 ทำงเข้ำอำคำรท้ำสวรรค์   

35 ทำงเข้ำศำลำข้ำงอำคำรท้ำสวรรค์   

36 ทำงเข้ำหน้ำเรือนพยำบำล   

37 หน้ำโรงครัว   

38 โรงผลิตน้ ำดื่ม   

39 อำคำรสโตร์   

40 โรงซักรีด   
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ตารางการติดตั้งอ่างล้างมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล์ 
รายการ จุดติดตั้งอ่างล้างมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ 

41 หน้ำสหกรณ์ฝั่งหอพัก 1   

42 หน้ำสหกรณ์ฝั่งโรงครัว   
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ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ แก่ทางโรงเรียน ดังนี้  
1. นำยกริช  มำกกุญชร     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย  
2. นำยวรพงษ์  สันติวงษ์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2  
             รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36   
3. นำยณรงค์  ลือชำ       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย   
4. ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย  อยู่ญำติวงศ์   ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

5. นำยเรืองชัย  ตำมรภำค   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


