
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ในการช่วยให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้ ประกอบด้วย  การจํากัดการแพร่เชื้อจากคนสู่คน รวมถึงลดการติดเชื้อทุติยภูมิในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกัน 
และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ป้องกันการลุกลามของการแพร่เชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งในและนอกประเทศไทย  ระบุแยกและดูแลผู้ป่วยในระยะ
เริ่มต้น รวมถึงให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ให้ความกระจ่างในประเด็นที่ยังคลุมเครือ เช่น ความรุนแรงของโรคต่อผู้ป่วย ขอบเขตของการแพร่เชื้อ
และการติดเชื้อ แนวทางต่าง ๆ ในการรักษา สื่อสารไปยังชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและเหตุการณ์ต่าง ๆ และโต้แย้ งข้อมูลที่ผิด และลด
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการร่วมมือกับหลายภาคส่วน  ซึ่งทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูล ติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นคู่มือในการเตรียมควา มพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป 

 
              คณะผู้จัดทำ 
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การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1. แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน COVI-19 
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การเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนชวงสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

     ระบบการจัดนักเรียนเขาโรงเรียนประจำ 

 ใหนักเรียน จำนวน 716 คน เขาโรงเรียนตามตารางดังตอไปน้ี 

ระดับชั้น วันท่ีเขาโรงเรียน หมายเหตุ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 วันเสาร ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5, 6 

- จังหวัดพะเยา 

- จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร, จังหวัดนาน 

- จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดแมฮองสอน, จังหวัดลำพูน 

- จังหวัดเชียงราย  

วันอาทิตย ที่ 13 มิถุนายน 2564  

เวลา 08.00 – 10.00 น.  

เวลา 10.00 – 11.00 น. 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

    หมายเหตุ : 1. ใหนักเรียนทุกคนเขาหอพักไมเกินเวลา 16.00 น.  

                 2. โรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครองใหเฝาระวังดูแลนักเรียน กักตัวที่บานอยางนอย 14 วัน ต้ังแตวันที่ 29 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564  

  ประสานแจงผูปกครองและนักเรียนใหทราบกำหนดวันเขาโรงเรียน ตามกำหนดการขางตน โดยนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ทางโรงเรียนอนุญาตใหผูปกครอง    

จำนวน 1 คนตอนักเรียน 1 คน เพื่อชวยนักเรียนรับเครื่องแตงกายและวัสดุอุปกรณสำหรับนักเรียนประจำ สวนนักเรียนช้ัน ม.2, 3, 5 และ ม.6 อนุญาตใหผูปกครองมาสง

นักเรียนเขาหอพักแลวเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีนักเรียนมีอุณหภูมิรางกายเกินกวา 37.5 °C จะไมอนุญาตใหเขาโรงเรียน ดังน้ัน ผูปกครองควรดูแลอาการของนักเรียน

และนำสงโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวกอน 

  ในการเขาโรงเรียนของนักเรียน ใหผูปกครองจัดเตรียมสิ่งจำเปนสำหรับนักเรียนขณะอยูที่โรงเรียน เชน หนากากอนามัย อยางนอย 4 - 5 ผืน ถุงมือยาง 

กระบอกน้ำด่ืม แอลกอฮอลเจลแบบขวดเล็ก (ทางโรงเรียนจะบริการใหนักเรียนเติมแอลกอฮอลเจล) ผาเช็ดมือ ผาข้ีริ้วสำหรับเช็ดโตะ และอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 

  นักเรียนที่อาศัยอยูในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางไปในจังหวัดที่เปนพื้นที่เสี่ยง ตามขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ตองกักตัวอยางนอย 14 วัน 
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ระบบคัดกรองกอนเขาโรงเรียน 

 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ไดจัดสถานที่เปนจุดตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคารดาราศาสตร ซึ ่งมีพื ้นที ่ เพียงพอตอการเวนระยะหาง                

และมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิรางกายเพื่อคัดกรองนักเรียน คือ เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายจำนวน 22 เครื่อง และแอลกอฮอลเจลลางมือ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม 

 ผูปกครองและนักเรียนทุกคนจะไดรับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกคน หากพบวาบุคคลใดมีอุณหภูมิตั้งแต 37.5 °C จะไมอนุญาตใหเขามาภายในโรงเรียน      

โดยจะบันทึกขอมูลของแตละบุคคล และแจงผูเกี่ยวของตอไป  

 เมื่อผานการคัดกรองแลวใหผูปกครองนำรถยนตไปจอด ณ หนาหอพักลานนา 6, ระหวางหอพักลานนา 1 กับหอพักลานนา 6 

 เวลา 09.00 – 10.00 น. ผูปกครองพานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เขาหอพัก (นักเรียน 1 คน ตอ ผูปกครอง 1 คน) 

 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผูปกครองพานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เขาหอพัก (นักเรียน 1 คน ตอ ผูปกครอง 1 คน) 
 

แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

ดานอาคาร

สถานท่ี 
 ที่หอพักนักเรียน/นักศึกษา ให

เจาหนาที ่จ ัดใหมีจุดคัดกรอง

อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ ด  ว ย  Handheld 

thermometer บ ร ิ เ วณห น า

หอพ ั ก  ในจ ุ ดท ี ่ น ั ก เ ร ี ยน /

น ักศ ึกษาท ุกคนท ี ่ เด ินทาง

กลับมา ตองเดินผานเขาออก 

 ส ังเกตอาการไข และอาการ

ระบบทางเดินหายใจ กรณีมี

ป ร อทว ั ด ไ ข  แนะนำ ให  วัด

1) หอพักนักเรียนประจำ 

(1) ทำความสะอาดตามหลักการ

ของการปองกันการแพรเชื้อโควิด-19 

ดวยน้ำยาฆาเช ื ้อ  โดยคนงานและ

แมบานประจำหอพัก 

   (2) ทุกหองมีพัดลม สามารถระบาย

อากาศภายในหองพักไดทุกหอง 

   (3) จ ัดเตียงนอน เวนระยะหาง

อยางนอย 1 เมตร หองนอนละไมเกิน 

8 คน (ดังรูปแบบดังแนบ) 

1) หอพักนักเรียนประจำ 

 (1) ทำความสะอาดพื ้นที ่ส ัมผัส เปน

พิเศษตามหลักการของการปองกันการแพร

เชื้อโควิด-19 ดวยน้ำยาฆาเชื้อทุกวัน โดย

คนงานและแมบานประจำหอพัก  

 (2) ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกาย

นักเรียน ในเวลา 06.00 น. และ 20.00 น. 

ทุกวัน โดยมีการบันทึกขอมูลทุกคน ทุกครั้ง 

 (3) ใหนักเรียนลางมือ และลางมือ ดวย 

แอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวให 

1) หอพักนักเรียนประจำ 

(1) ฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อทั้งในและนอก

หอพักตาง ๆ เปดระบายใหม ีอากาศ

ถายเทอยูเสมอ 

(2) ทำความสะอาดอุปกรณที ่ใชสอย

ภายในหอพัก เชน ตู โตะ เตียง ชุดเครื่อง

นอน ฯลฯ 

 (3) เตรียมพื้นที่จุดตรวจคัดกรองกอน

เขาหอพัก 

 (4) จัดหองพักใหม ใหอากาศถายเท

สะดวก 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

อุณหภูมิรางกายทุกวัน ชวงเชา

และชวงเย็น 

   (4) งดใชเครื่องปรับอากาศในหอง 

Study เพื่อปองกันการแพรเช้ือโควิด-

19 

   (5) ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนใน

วันแรกที่เขาหอพัก และที่หอพักจะมี

อ ุ ป ก ร ณ  ต  า ง  ๆ  ป ร ะกอบ  ด  ว ย 

เครื ่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลเจล 

และอางลางมือ 

   (6) ครูหอพักจะบันทึกการคัดกรอง

ต า ม แ บ บ ฟ อ ร  ม ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขของนักเรียนทุกคนกอน

เขาหอพัก  

   (7) จัดเตรียมหองพยาบาลสำหรับ

แยกนักเรียนที ่มีไข อุณหภูมิตั ้งแต  

37.5 °C ข ึ ้นไป และหร ือมีอาการ

เกี ่ยวกับทางเด ินหายใจ ออกจาก

นักเรียนคนอื่น ไวเปนสวนเฉพาะ 

   (8) ทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลตามสถานที่ตาง ๆ 

 (4) จ ัดตารางเวลาในการอาบน้ำของ

นักเรียนแตละหอพัก ไมใหนักเรียนอาบน้ำ

พรอมกัน 

 (5) คร ูหอพ ักที่ ด ูแลระบบค ัดกรอง 

รวบรวมขอมูลการคัดกรองเพื ่อรายงาน

ผ ู บร ิหารและคณะครูในไลน กล ุ มของ

โรงเรียน และสงขอมูลใหกับทาง สบว. 

สพฐ. เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลประจำวัน 

(6) ถาพบนักเรียนที่มีอาการปวยพาไปยัง

หองพยาบาล พาไปโรงพยาบาล  

แจงผู ปกครอง และแจงสาธารณสุขใน

พื้นที่ทราบทันที และจะใหหยุดเรียน เพื่อ

เฝาสังเกตอาการและรักษาตัว 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

   (9) เชิญสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย เปนผูตรวจสอบความ

ถูกตอง เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 2) โรงอาหาร 

 (1)  จัดทำอางลางมือ เตรียม

อุปกรณสำหรับการลางมือ จัดเตรียม 

แอลกอฮอลเจลอยางเพียงพอ  

 (2) จัดที่น่ังรับประทานอาหาร 

ตามมาตรการ เวนระยะหางทาง

กายภาพ (Physical Distancing)ให

มีระยะหางระหวางบุคคล ไมนอยกวา 

1 เมตร โดยการรับประทานอาหาร

แบงเปนชวงเวลา ดังน้ี  

อาหารเชา  

  ม.1 และม.4 เวลา 06.30 – 

7.00 น. 

  ม.2 และม.5 เวลา 07.00 – 

07.30 น. 

 ม.3 และม.6 เวลา 07.30 – 

08.00 น. 

2) โรงอาหาร หรือสถานท่ีประกอบ

อาหาร 

สถานท่ีรับประทานอาหาร และบริเวณ

ท่ัวไป 

(1) สะอาด เปนระเบียบ 

(2) โตะ เกาอีส้ะอาด แข็งแรง จัดเปน

ระเบียบ 

(3) มีการระบายอากาศที่ดี 

บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร 

(1) สะอาด เปนระเบียบ พื้นทำดวยวัสดุ

ถาวร แข็งแรง เรียบ อยูในสภาพดี 

(2) มกีารระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่นและ

ควันจากการทำอาหารไดดี มีปลองระบาย

ควัน และพัดลมดูดอากาศที่ใชการไดดี 

 

2) โรงอาหาร 

(1) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือใหทั่วบริเวณโรง

อาหาร โรงประกอบอาหาร 

(2) ตรวจสอบ บำรุง ปรับปรงุ พื้นที่ใน

โรงอาหาร ใหเหมาะสมในการเวน

ระยะหางระหวางบุคคล 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
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อาหารกลางวัน  

  ม.1 และม.4 เวลา 11.00 – 

11.30 น. 

  ม.2 และม.5 เวลา 11.30 – 

12.00 น. 

  ม.3 และม.6 เวลา 12.00 – 

12.30 น. 

   อาหารเย็น 

 ม.1 และม.4 เวลา 16.30 – 

17.00 น. 

 ม.2 และม.5 เวลา 17.00 – 

17.30 น. 

 ม.3 และม.6 เวลา 17.30 – 

18.00 น.  

  (3) ทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล สำหรับการเขาแถว 

รับอาหารไปรับประทาน ที่มี

ระยะหางระหวางบุคคล ไมนอยกวา 

1 เมตร 

(4) ใหนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ

เครื่องใชสวนตัวของนักเรียน (แกวน้ำ 

บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร 

(1) สะอาด เปนระเบียบ พื้นทำดวยวัสดุ

ถาวร แข็งแรง เรียบ อยูในสภาพดี 

(2) มกีารระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่นและ

ควันจากการทำอาหารไดดี มีปลองระบาย

ควัน และพัดลมดูดอากาศที่ใชการไดดี 

(3) ไมเตรียมและปรงุอาหารบนพื้น 

(4) โตะเตรียม – ปรุง และผนังบริเวณ

เตาไฟทำดวยวัสดุที่ทำความสะอาดงาย คือ 

สเตนเลส และกระเบื้อง มีสภาพดี และพื้น

โตะสูงจากพื้นเกิน 60 ซม. 

ภาชนะอุปกรณ 

(1) ภาชนะ อุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน 

สอม ฯลฯ ทำดวยวัสดุที่ไมเปนอนัตราย  

(2) ภาชนะใสน้ำสมสายชู น้ำปลา และ

น้ำจิ้ม ทำดวยแกว กระเบื้องเคลือบขาว 

สเตนเลส มีฝาปด และชอนตักทำดวย 

สเตนเลส สำหรับเครื่องปรุงรสอื่น ๆ ใสไว

ในภาชนะที่ทำความสะอาดงาย มฝีาปด 

และสะอาด 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนากาก ถุงมือยาง แอลกอฮอลเจล

ผาขนหนูสำหรับเช็ดมอื) พกติดตัว โดย

เก็บไวกับตนเอง ใสไวในถุงผา และใช

เมื่อรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ 

(5) เพิ่มจุดเติมน้ำด่ืมที่โรงอาหาร 

(6) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือทั้งในและนอก

โรงอาหาร เปดหองใหอากาศถายเทอยู

เสมอ 

(3) ลางภาชนะ อุปกรณ โดยใชเครื่อง

ลางอัตโนมัติ ดวยวิธีการอยางนอย 2 

ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 ลางดวยน้ำยาลาง

ภาชนะ และข้ันตอนที่ 2 ลางดวยน้ำ

สะอาด 2 ครั้ง หรอืลางดวยน้ำไหล และ

อุปกรณการลางสูงจากพื้นอยางเกิน 60 

ซม. เมือ่ลางเสรจ็จะตรวจสอบความสะอาด

อีกครั้ง 

(4) ใชอางลางภาชนะอุปกรณทีม่ีทอ

ระบายน้ำที่ใชการไดดี มากกวา 2 อาง 

(5) จาน ชาม ถวย แกวน้ำ ฯลฯ เก็บคว่ำ

ในภาชนะหรือตะแกรงที่วางสูงจากพื้นเกิน

กวา 60 ซม. และเก็บไวในตูและในหองที่

สะอาด มีการปกปด 

การจัดเวลาพัก 

(1) จัดใหมกีารเหลื่อมเวลาการ

รับประทานอาหาร  

(2) จัดเวลาพักรบัประทานอาหาร โดย

กำหนดเวลาใหอยูภายในโรงอาหารชุดละ

ไมเกิน 30 นาที 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

 ควรมีการทำความสะอาดพื้นที่

ที่นักเรียน/นักศึกษาใชรวมกัน 

เชน หองคอมพิวเตอร หอง

ดนตรี ลิฟต อุปกรณกีฬา 

ของเด็กเลน ดวยน้ำหรอืเช็ด

ดวยแอลกอฮอล 70% สามารถ

ทำลายเช้ือไวรสัไดอยางนอย 

วันละ 1 ครั้ง 

 จัดใหมีอปุกรณสำหรบัการลาง

มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล 

เจล อยางเพียงพอ เชน ภายใน

หองเรียน ในโรงอาหาร ใน

โรงยิม เปนตน 

 พยายามเปดประตูหนาตางของ

หองเรียน เพือ่ใหมกีารถายเท

อากาศ งดการเรียนในหองแอร

ที่ไมจำเปน 

3) อาคารเรียน หองเรียน  

(1) จัดใหมีอางลางมือ และเตรียม

แอลกอฮอลเจล อยางเพียงพอ  

(2) จัดสถานที่เพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล เชน การเขาแถว การ

เดิน การจัดที่น่ังเรียน และโตะทำงาน

ครู ที่มีระยะหางระหวางบุคคล ไม

นอยกวา 1 เมตร 

(3)  ตรวจสอบสถานที่ ซอมแซม 

ปรับปรุง ทำความสะอาด อุปกรณ

การเรียน โตะ เกาอี้ หองเรียน อาคาร

เรียน 

(4)  ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือทั้งในและ

นอกหองเรียน เปดประตู หนาตางให

อากาศถายเท 

 

 

 

 

 

 

3) อาคารเรียน หองเรียน 

(1) มอบหมายใหแมบานทำความสะอาด

หองเรียน ลกูบิดประตู โตะ เกาอี้ พนักพิง 

ราวบันได รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ใน

หองเรียน หองปฏิบัติการ พรอมทัง้พื้นที่

หนาหองในตอนเชากอนเรียนทุกวัน 

(2) จัดสภาพแวดลอมใหอากาศถายเทได

สะดวก เปดประตู หนาตาง และงดการใช

แอร 

 

3) อาคารเรียน หองเรียน 

(1) ตรวจสอบ ซอมแซม ปรับปรงุ ทำ

ความสะอาดอาคาร หองเรียนตาง ๆ  

(2) จัดเตรียมสถานที่เพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล ในหองเรียน 

หองปฏิบัติการ  

  (3) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือตามอาคารเรียน

ตาง ๆ เปดหนาตางใหมีอากาศถายเทอยู

เสมอ เพื่อพรอมในการเปดภาคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
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 ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิว

สัมผัสตาง ๆ ทกุวัน อยางนอย

วันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิว

ที่หลายคนสัมผัส เชน ราวบันได 

โตะอาหาร อปุกรณกีฬา ที่จับ

ประตูหนาตาง ของเลน 

เครื่องชวยสอน อุปกรณการ

เรียน เปนตน 

   

 จัดใหมีอปุกรณสําหรบัการลาง

มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล

เจล อยางเพียงพอ เชน ใน

หองเรียน ในโรงอาหาร ใน

โรงยิม เปนตน 

4) อาคารหรือหองประกอบ 

   -หองประชุม หอประชุม 

(1)  มีการตรวจคัดกรองตรวจ

อุณหภูมิรางกาย ณ ประตูทางเขา

หองประชุม หอประชุม โดยใช

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  

(2) จัดใหมีอุปกรณสำหรับการลาง

มือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอลเจล ที่

เพียงพอ  

 

 

4) อาคารหรือหองประกอบ  

    -หองประชุม หอประชุม 

(1) งดการจัดกจิกรรมบนหอประชุมที่

รวมกลุมมากเกินไป  

(2) หากมีความจำเปนตองมกีารประชุม 

จะจัดจุดคัดกรอง วัดไข จุดลางมือ และใส

หนากากอนามัย จัดพื้นทีร่ะยะหางระหวาง

บุคคลอยางนอย 1 เมตร 

 

 

4) อาคารหรือหองประกอบ 

    -หองประชุม หอประชุม 

(1) ทำความสะอาดโดยการฉีดพน

น้ำยาฆาเช้ือ เปดใหอากาศถายเท เพื่อ

เตรียมการเปดภาคเรียน 

(2) ปดไมใหเขาใชงานพื้นที่หอง

ประชุม หอประชุม หากมีความ

จำเปนตองใชจะพจิารณาเปนรายกรณี 

 

 



 
 

~ 10 ~ 
 

รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 
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 (3) จัดสถานที่เพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล เชน การเขาแถว การ

จัดที่น่ังประชุม ใหมีระยะหางระหวาง

บุคคล ไมนอยกวา 1 เมตร 

(4)  ทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล ณ จุดตรวจวัดไขกอน

เขาหองประชุม หอประชุม จุดลางมือ 

เปนตน  

   (5) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือทั้งในและ

นอกหองประชุม หอประชุม เปด

ประตู หนาตาง ใหอากาศถายเทอยู

เสมอ 
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 จัดเตรียมหองพยาบาลสำหรับ

แยกนักเรียนที่มีการทางเดิน

หายใจออกจากนักเรียนที่มี

อาการปวยอื่น ๆ 

 หองพยาบาลใหมีการบันทึก

รายช่ือและอาการของนักเรียน

ที่ปวย 

   - หองพยาบาล 

(1)  หากพบวานักเรียนมีอาการ

ปวย จะทำการบันทึกรายช่ือและ

อาการของบุคคลน้ัน ๆ 

(2) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือ เปดประตู 

หนาตางระบายอากาศ ใหมีอากาศ

ถายเทสะดวก 

(3)  ทำความสะอาดอุปกรณในหอง

พยาบาล โดยการเช็ดทำความสะอาด

ดวยน้ำยาฆาเช้ือ  

(4)  เตรียมอุปกรณทางการแพทย 

หนากากอนามัย ยารักษาโรค 

แอลกอฮอลเจล ที่เพียงพอตอความ

ตองการ และเหมาะสมสำหรับ

สถานการณ  

(5)  จัดเตรียมหองพยาบาลสำหรับ

แยกนักเรียนที่มีอาการทางเดินหายใจ

ออกจากนักเรียนที่มีอาการปวยอื่น ๆ 

  - หองพยาบาล 

การจัดหองพยาบาลท่ีปลอดภัย  

 (1) หองพยาบาลอยูในบรเิวณที่สงบ

เงียบ ไมมกีารรบกวน และไมพลกุพลาน มี

อางลางมือ แอลกอฮอลเจล บริการหนา

หองพยาบาล 

 (2) จัดหองพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย 

ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาล เชน 

มีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศระบายถายเท

ไดสะดวก ไมรอนอบอาว 

(3) จัดเจาหนาทีพ่ยาบาลประจำ คอย

ดูแลควบคุมสถานการณ 

(4) จัดเตียงพักผูปวยที่แข็งแรง สะอาด 

และถูกสุขลักษณะ แยกเพศชายและเพศ

หญิง  

(5) จัดเตรียมอปุกรณการปฐมพยาบาลที่

สะอาด และปลอดภัยอยางเพียงพอ 

(6) ยาและอุปกรณตาง ๆ เก็บไวอยาง

เปนระเบียบและปลอดภัย แยกประเภท

ของยาอันตราย ยารบัประทาน         

   - หองพยาบาล 

(1) จัดใหมกีารบันทึกรายช่ือและ

อาการของนักเรียนที่ปวย  

(2) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือ เปดระบาย

อากาศใหมีอากาศถายเท 

(3) ทำความสะอาดอปุกรณในหอง

พยาบาลโดยการเช็ดทำความสะอาดดวย

น้ำยาฆาเช้ือ  

(4) เตรียมอุปกรณทางการแพทย 

หนากากอนามัย ยารักษาโรค 

แอลกอฮอลเจล ใหเพียงพอตอความ

ตองการ และเหมาะสมสำหรับ

สถานการณ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

(7) ยาหามรบัประทาน มสีลากยาติด

บอกช่ือยา และวิธีใชยาตาง ๆ 

(8) ไมอนุญาตใหนักเรียนหยิบยามาใช

เองเด็ดขาด จะตองผานเจาหนาทีพ่ยาบาล

ทุกครั้ง 

(9) จัดหองพยาบาลทีเ่ปนสัดสวน เชน ที่

น่ังรอรับการปฐมพยาบาล หองสงัเกต 

อาการ หรือปฐมพยาบาล หองพักผูปวย 

โตะทำงานของเจาหนาที่พยาบาล มีอาง

ลางมือ เพียงพอ 

(10) หองพยาบาลเตรียมถังขยะติดเช้ือ 

หากนักเรียนหรือบุคลากรภายในโรงเรียน

ตองการทิ้งขยะติดเช้ือ สามารถนำมาทิ้งที่

หองพยาบาลไดจัดเตรียมไว 

การดำเนนิการ 

(1) เฝาสังเกตอาการของนักเรียน และจะ

ประสานกบัสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให

ทราบทันที หากพบนักเรียนมีอาการปวย  

(2) จะมีการบันทึกรายช่ือและอาการหาก

มีนักเรียนมีอาการปวย 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

    - โรงยิม 

(1) จัดจุดตรวจคัดกรองอาการปวย

บริเวณทางเขาโรงยิม พรอมอุปกรณ 

คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  

(2) จัดสรางอางลางมือ และหา

แอลกอฮอลเจลที่เพียงพอ  

(3)  จัดมาตรการเวนระยะหางทาง

กายภาพ (Physical Distancing) ให

มีระยะหางระหวางบุคคลไมนอยกวา 

1 เมตร ในการออกำลังกาย 

(4) ทำสัญลักษณเพื่อเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล ในการเขาแถวเขา

โรงยิมที่มีระยะหางระหวางบุคคล ไม

นอยกวา 1 เมตร 

(5)  ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือทั้งในและ

นอก เปดประตู หนาตาง ระบาย ให

อากาศถายเทอยูเสมอ 

 

 

    - โรงยิม 

(1) งดการใชโรงยิมในกรณีที่มีนักเรียน

เปนจำนวนมาก ยกเวน กรณีมเีหตุจำเปนที่

จะตองใช และจะจัดการเวนระยะหางกัน

ไมนอยกวา 1  

(2) ทำตารางการใชโรงยิม เพื่อลด

ปญหาการใชงานพรอม ๆ กัน 

(3) ทำความสะอาดโรงยิม ทั้งหองและ

บริเวณทีม่ีการใชบริการรวมกันทุกวัน ดวย

น้ำยาฆาเช้ือทุกวัน 

  ขั้นตอนการทำความสะอาด 

(1) ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิว

สัมผัสตาง ๆ ทกุวัน อยางนอยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผสั 

(2) ใชน้ำยาฆาเช้ือ หรอืน้ำยาซักผาขาว

ผสมในอัตราสวน 1 สวน ตอน้ำสะอาด 20 

สวน สำหรบัเช็ดพื้นผิว หรือแอลกอฮอล 

70% สำหรับการเช็ดฆาเช้ือโรคของ

อุปกรณตาง ๆ 

 

  - โรงยิม 

(1) ฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือภายในหองและ

พื้นที่ใชงาน 

(2) เช็ดทำความสะอาดอปุกรณ  การ

กีฬาและออกกำลงักาย ใหปลอดเช้ือ 

และพรอมใชงาน 

(3) ทำความสะอาดบรเิวณรอบโรงยิม 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

แนวปฏิบัติ

ของครู 

บุคลากร 

ผูปกครอง 

และ

นักเรียน 

 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทาง

กลับมาจากพื้นที่ระบาด ให

ความรวมมือกบัเจาหนาที่ดาน

ควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ ในการคัดกรองไข เพื่อ

ประโยชนในการรกัษาพยาบาล 

 หากมีอาการไข หรือ อาการไอ 

จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ใหรีบแจง

เจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอ

ระหวางประเทศทราบทันท ี

 กรณีวัดอุณหภูมิรางกายได > 

37.5  C จะถูกแยกตัวมาตรวจ

ซ้ำ หากยังมีไขจะสง

โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย

และรักษาตามระบบ 

 ใหหยุดการเขาเรียน และงดเขา

รวมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มี

การรวมคนจำนวนมาก 

 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทาง

กลับมา ควรนอนแยกหอง ไม

1) นักเรียน 

(1) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับ

การปองการติดเช้ือไขหวัด  

    (1.1) จัดเตรียมอุปกรณ

เครื่องใชสวนตัวเฉพาะบุคคล  

- ผาเช็ดตัว  

- แปรงสีฟน  

- ฯลฯ 

    (1.2) จัดเตรียมอุปกรณ

เครื่องใชสวนตัวท่ีติดตัวตลอดเวลา 

- ถุงผาสำหรับใสอุปกรณในการติด

ตัว 

- ผาเช็ดหนา  

- หนากากอนามัยชนิดผา 4 - 5 ผืน 

- กระบอกน้ำด่ืมสวนตัวแบบมฝีาปด 

- ผาเช็ดมือ 

- ถุงมือยาง 1 – 2  คู 

- สเปรยแอลกอฮอล ขนาด 20 - 30 

ml.  

- ผาข้ีริ้วสำหรบัเช็ดโตะ  

- ฯลฯ 

1) นักเรียน 

(1) การเขาโรงเรียนวันแรก 

- กรอกขอมูลรายงานการเดินทางมา

โรงเรียน การแวะพักจุดตาง ๆ ลงในระบบ 

โดยสแกนจาก QR-Code ที่ทางโรงเรียน

เตรียมไวให 

     - หากเพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสียง ใหแจง

ใหครูหอพักทราบ 

- ทำความสะอาดรางกาย ลางมือดวย

สบูหรือแอลกอฮอลเจลเปลี่ยนหนากาก

อนามัย และอุปกรณทัง้หมดที่นำติดตัวมา

กอนเขาที่พกั 

- หากนักเรียนมีอาการปวย หรือมี

อุณหภูมิรางกาย ต้ังแต 37.5 °C ข้ึนไป จะ

ใหผูปกครองพานักเรียนกลับทันที และเฝา

ติดตามอาการ จนครบ 14 วัน ทั้งน้ีให

นักเรียนสามารถเขาเรียนออนไลนได  

(2) มาตรการการระหวางเปดภาคเรียน 

- นักเรียนตองผานจุดคัดกรองบรเิวณ

หอพักทุกเชาและเย็น โดยวัดไข กรอก

ขอมูลตนเองผานระบบทุกวัน 

1) นักเรียน 

(1) รายงานสถานการณประจำวันใน

ระบบติดตาม 

(2) หลกีเลี่ยงการเขาไปในสถานที่

แออัด หรือสถานที่ที่มกีารรวมกันของคน

จำนวนมาก หากจำเปนควรสวมหนากาก

อนามัย 

(3) นักเรียนที่เดินทางกลับจากพื้นที่

ระบาดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดาน

ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศในการ

คัดกรองไข 

(4) ถามีไข ไอ จาม เปนหวัด หายใจ

เหน่ือยหอบ ใหแจงผูปกครองใหพาไปพบ

แพทย 

(5) หมั่นลางมอืดวยน้ำและสบูบอย 

ๆ กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม  

(6) หลกีเลี่ยงการสมัผสัใบหนา ตา 

ปาก จมูก โดยไมจำเปน และอาบน้ำ

ทันทีหลังกลบัจากนอกบาน 

(7) ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง 

เสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายอยาง
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

ออกนอกบาน ไมเดินทางไปที่

ชุมชนหรือทีส่าธารณะ อยาง

นอย 14 วัน นับจากวันเดินทาง

กลับจากพื้นที่ระบาดมาถึง

ประเทศไทย 

 รับประทานอาหารแยกจาก

ผูอื่น อาจรับประทานอาหาร

รวมกันได แตตองใชชอนกลาง

ทุกครั้ง 

 ไมใชสิ่งของเครื่องใชสวนตัว 

เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกว

น้ำหลอดดูดน้ำ โทรศัพท 

รวมกับผูอื่น 

 ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำและสบู

อยางนอย 20 วินาที กรณีไมมี

น้ำและสบู ใหลบูมือดวยเจล

แอลกอฮอลความเขมขนอยาง

นอย 70% 

 สวมหนากากอนามัยชนิดผา 

และอยูหางจากคนอื่น ๆ ใน

ตอรอบกลบับานแตละครั้ง และสวม

หนากากอนามัยทุกครัง้ เมื่อเดินทาง

เขามาภายในสถานศึกษา  

(2) ศึกษาทำความเขาใจ อาการสุม

เสี่ยง เชน ถามีไข ไอ จาม เปนหวัด 

หายใจเหน่ือยหอบ แจงผูปกครองใหพา

ไปพบแพทย และหยุดเรียนจนกวา

อาการจะหายดี เพือ่ปองกันตนเองและ

การแพรระบาดสูผูอื่น 

(3) ไมอยูใกลชิดผูที่มีอาการหวัด มี

ไข ไอ จามมีน้ำมูก 

(4) ลางมอืดวยสบูและน้ำบอย ๆ 

กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม 

และหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผสัใบหนา 

ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน  

(5) อาบน้ำทันทหีลังกลับจาก

โรงเรียน หลังเลนกับเพื่อน และหลงั

กลับจากนอกบาน 

(6) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม 

โดยใชอุปกรณสวนตัว เชน ชอน สอม 

- อาบน้ำตามตารางการอาบน้ำทีท่าง

โรงเรียนจัดให 

- งดเปดใชแอรภายในหอง Study ให 

เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเทได

สะดวก  

- หากนักเรียนมีอาการไข ใหแจงครู

หอพัก เพือ่ครหูอพักจะไดสงตอครูพยาบาล 

ผูบริหาร ครูพยาบาล และศูนยและให

และใหครพูยาบาลรายงานตอผูบรหิาร 

ผูปกครอง และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ใหรับทราบทันที เพื่อเฝาระวังตอไป 

- แยกนักเรียนที่มอีาการปวยออกจาก

นักเรียนปกติเพื่อปองกันการแพรระบาด 

(3) การทำความสะอาด 

- จัดอางลางมือ สบู และแอลกอฮอล

เจลทำความสะอาดที่เพียงพอ 

- ทำความสะอาดหอพัก ในตอนเชา 

หลงัจากนักเรียนออกจากหอพัก เพื่อไป

เรียน โดยคนงานและแมบานประจำหอพัก 

นอย 60 นาที/วัน และนอนหลับให

เพียงพอ 9 – 11 ช่ัวโมง/วัน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

บานประมาณ 1-2 เมตร 

หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดบุคคล

อื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะ

ผูสงูอายุ ผูปวยโรคเรื้อรงัตาง ๆ 

 การทิ้งหนากากอนามัยที่ใชแลว 

ใหใชวิธีพับ มวน ใสถุงพลาสติก

และปดปากถุงใหสนิทกอนทิง้

ลงในถังขยะทีม่ีฝาปดมิดชิด 

และทำความสะอาดมือดวยเจล

แอลกอฮอล หรือน้ำและสบู

ทันท ี

 ปดปาก จมูก ดวยกระดาษทิชชู

ทุกครั้งที่ไอจาม โดยปดถึงคาง 

แลวทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก

และปดปากถุงใหสนิทกอนทิง้ 

หรือ ใชแขนเสื้อปดปากจมกู

เมื่อไอหรือจาม และทำความ

สะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล 

หรือลางมือดวยน้ำและสบูทันท ี

 ทำความสะอาดบริเวณที่พกัของ

นักเรียน/นักศึกษา เชน เตียง 

   (7) หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ ที่

แออัด หรือสถานที่ที่มกีารรวมกันของ

คนจำนวนมาก หากไมจำเปน 

(8) ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการ

กินอาหารครบ 5 หมู และผัก ผลไม 5 

สีเสรมิสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายทุก

วัน อยางนอยวันละ 60 นาที และนอน

หลบัใหเพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน 

(9) ใหรักษาระยะหางอยางนอย 1 

เมตร ขณะไปในที่มีคนจำนวนมาก เลน

กับเพือ่น ฯลฯ 

 

- ทำความสะอาดพื้นที่สวนรวมที่มีการ

สัมผัส เชน ราวบันได หอง Study โตะ 

เกาอี้ เปนตน 

(4) มาตรการอื่น ๆ  

  -จัดทำผังที่น่ังและควบคุมการใชหอง 

Study และหองดูโทรทัศน โดยเวน

ระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร 

  -สรางความตระหนัก และเนนย้ำ

นักเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน เพื่อปองกัน

การแพรระบาดของเช้ือไขหวัด COVID-19 

  -รณรงคใหนักเรียนชวยดูแลเพื่อน ๆ 

และพี่ ๆ ดูแลนอง ๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

ตน เพื่อปองกันการแพรระบาดของเช้ือ

ไขหวัด COVID-19 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

โตะ บริเวณของใชรอบ ๆ ตัว

ของผูปวย รวมถึงหองน้ำ ดวย

น้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮ

โปคลอไรท(น้ำยาฟอกขาว 1 

สวนตอน้ำ 99 สวน) 

 ทำความสะอาดเสื้อผา ผาปู

เตียง ผาขนหนู ฯลฯ ดวยสบู

หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ 

หรือซักผาดวยน้ำรอนที่อุณหภูมิ

น้ำ 60-90 °C 

 ทำความเขาใจกับผูปกครอง

นักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการ

ดูแลผูปวยขณะปวยทีบ่าน และ

ที่สถานศึกษา 

 จัดระบบสื่อสาร ทำความเขาใจ 

การดำเนินงาน ควบคุมการ

ระบาดกบัผูปกครอง 

 

 

 

2) ผูปกครอง 

(1) สังเกตอาการบุตรหลานมีอาการ

เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม เปนหวัด 

หายใจเหน่ือยหอบ ใหรีบพาไปพบ

แพทย  

(2) กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวย

โรคโควิด-19 หรือกลบัจากพื้นที่เสี่ยง

และอยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตาม

คำแนะนำของเจาหนาทีส่าธารณสุข

อยางเครงครัด และแจงประสานกบัครู

ประจำช้ันหรอืสถานศึกษา 

2) ผูปกครอง 

(1) การเขาโรงเรียนวันแรก 

- ใหผูปกครองทีม่าสงนักเรียนผานจุดคัด

กรองที่ 1 หนาประตูโรงเรียน (อาคารดารา

ศาสตร) 

- ใหผูปกครองมาสงนักเรียนเขาโรงเรียน

ที่ไดไมเกิน 2 คน  

(2) คำแนะนำสำหรับผูปกครองในการ

ดูแลใหนักเรียนในการปฏิบัติตน 

    - ใหสวมหนากากอนามัยทกุครั้ง  

2) ผูปกครอง 

(1) หากบุตรหลานมีอาการเจบ็ปวย 

เชน มีไข ไอ จาม เปนหวัด หายใจ

เหน่ือยหอบ ใหรีบพาไปพบแพทย 

(2) กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรค

โควิด-19 หรือกลับจากพื้นทีเ่สี่ยงและอยู

ในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของเจาหนาทีส่าธารณสุขอยางเครงครัด 

(3) ใหสมาชิกในครอบครัวลางมือดวย

น้ำและสบูบอย ๆ กอนรับประทาน

อาหาร หลังใชสวม  



 
 

~ 18 ~ 
 

รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ใหสมาชิกในครอบครัวลางมือ

ดวยน้ำและสบูบอย ๆ กอนรับประทาน

อาหาร หลังใชสวม  

(4) สรางสุขนิสัยใหบุตรหลานอาบน้ำ

ทันทีหลังกลบัจากนอกบาน 

(5) จัดเตรียมอาหารทีป่รงุสกุใหม 

สงเสริมใหบุตรหลานกินอาหารครบ 5  

หมู และผัก ผลไม 5 สี ที่สะอาด ปลอด

สารพิษ เสรมิสรางภูมิคุมกัน ออกกำลัง

กาย และพักผอนใหเพียงพอ 

   (6) นำบุตรหลานเขารับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคติดตอ 

    - หากพบวานักเรียนมีไข ไอ จาม เปน

หวัด หายใจเหน่ือยหอบ ทางโรงเรียนไม

อนุญาตใหนักเรียนเขาโรงเรียน จะให

ผูปกครองพาไปพบแพทย โดยทางโรงเรียน

จะประสานเจาหนาทีส่าธารณสุขจังหวัด

เชียงรายทราบตอไป และอนุญาตให

นักเรียนหยุดเรียนได จนกวาอาการจะหาย

ดี  

    - ไมใหอยูใกลชิดผูที่มีอาการหวัด มีไข 

ไอ จาม มีน้ำมูก  

    - ใหลางมอืดวยสบูและน้ำบอย ๆ 

กอนรับประทาน อาหาร หลงัใชสวม และ

หลีกเลี่ยงการใชมือสมัผสั ใบหนา ตาปาก 

จมูก โดยไมจำเปน อาบน้ำทันทหีลงักลับ

จากนอกบาน  

    - ใหนักเรียนเลอืกกินอาหารปรงุสกุ

ใหม โดย ใชอุปกรณสวนตัว เชน แกวน้ำ 

ชอน สอม  

    - จัดหาอุปกรณเครื่องใชสวนตัว

เฉพาะบุคคล เชน หนากากอนามัยหรือ

หนากากผา ถุงมือยาง ผาเช็ดหนา 

(4) สรางสุขนิสัยใหบุตรหลานอาบน้ำ

ทันทีหลังกลบัจากนอกบาน 

   (5) จัดเตรียมอาหารทีป่รงุสุกใหม 

สงเสริมใหบุตรหลานกินอาหารครบ 5  

หมู และผัก ผลไม 5 สี ที่สะอาดปลอด

สารพิษ เสรมิสรางภูมิคุมกัน ออกกำลัง

กาย และพักผอนใหเพียงพอ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน แกวน้ำ ฯลฯ เพ่ือ

ใชในโรงเรียน 

    - หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่แออัด

หรือ สถานที่ที่มกีารรวมกันของคนจำนวน

มาก หากมีความจำเปน ควรสวมหนากาก

อนามัย  

    - ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกิน

อาหาร ครบ 5 หมู และผกั ผลไม 5 สี 

เสริมสรางภูมิคุมกัน ออกกำลังกายอยาง

นอย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลบัให

เพียงพอ 9 - 11 ช่ัวโมง/วัน  

    - ใหรักษาระยะหาง อยางนอย 1 

เมตร 

(3) ขอความรวมมือผูปกครองไมใหนำ

นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียนหากไม

จำเปน 

  กำหนดผูประสานงานของ  

     สถานศึกษาในการติดตอกับ 

     นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทาง 

     กลับมา และประสานกับ 

     หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่

3) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

(1) จัดเจาหนาทีพ่ยาบาลรบัผิดชอบ

การปองกันควบคุมโรคของสถานศึกษา

เพื่อคอยติดตอประสานงานกบั 

3) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

 

 

3) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

(1) หลกีเลี่ยงการเขาไปในสถานที่

แออัดหรือสถานทีท่ี่มีการรวมกันของคน
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

 

 

หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เมื่อพบผูปวยสงสัย  

(2) ใหเจาหนาทีพ่ยาบาล

ประสานงานกบัเจาหนาที่สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย และใหบริการ ในหอง

พยาบาล พรอมทัง้จัดทำบันทกึขอมลู

การปวยของนักเรียน  

(3) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน หนวยงานปกครอง ดานการ

เดินทางขามจังหวัดของนักเรียนทีอ่ยู

ตางจังหวัด หนวยงานสาธารณสุขใน

จังหวัดเชียงราย 

   (4) ช้ีแจงใหนักเรียนและผูปกครอง 

ใหเขาใจเกี่ยวกับ การปองกันควบคุม

โรคและการสังเกตอาการ 

   (5) การเดินทางไปตางประเทศ  

      1. เฝาระวังไวรสัโควิด-19 ขอ

ความรวมมือ ผูบรหิาร คณะครูและบุ

คลาการทางการศึกษาทั้งคนไทยและ

ตางชาติทุกคน รวมถึงผูปฏิบัติหนาที่

คนงาน คนสวน บริการโภชนาการ 

กรณีบานพักอยูนอกสถานศึกษา 

- กรอกขอมูลรายงานการเดินทาง การ

แวะพักจุดตาง ๆ ในระบบ โดยสแกนจาก 

QR-Code ที่ทางโรงเรียนเตรียมไวใหทุกวัน 

- ทำความสะอาดมือโดยใชแอลกอฮอล

เจล เปลี่ยนหนากากอนามัย และอุปกรณ

ทั้งหมดที่นำติดตัวมากอนเขาโรงเรียน 

- ตองผานจุดคัดกรองบริเวณหนาประตู

โรงเรียน ทุกเชาและตอนเย็น โดยวัด

อุณหภูมิรางกาย กรอกขอมูลตนเอง ผาน

ระบบทุกวัน 

กรณีบานพักอยูในสถานศึกษา 

- ตองผานจุดคัดกรองบริเวณทีล่งลายมือ

ช่ือปฏิบัติงาน ทุกเชาและเย็น โดยวัดไข 

กรอกขอมูลตนเอง ผานระบบทกุวัน 

- กรณีออกไปนอกบรเิวณโรงเรียน ให

กรอกขอมูลรายงานการเดินทาง การแวะ

พักจุดตาง ๆ ในระบบ โดยสแกนจาก QR-

Code ที่ทางโรงเรียนเตรียมไวใหทุกวัน 

 

 

จำนวนมาก หากจำเปนควรสวมหนากาก

อนามัย 

(2) เฝาติดตามการเดินทาง การใช

ชีวิตประจำวันของนักเรียนอยูเสมอ 

(3) ใหขอมลูที่ถูกตอง และให

คำปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครองใน

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเช้ือโค

วิด-19 

    (4) ประสานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

เชน หนวยงานปกครอง ดานการเดินทาง

ขามจังหวัดของนักเรียนที่อยูตางจงัหวัด 

หนวยงานสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

แมบานทุกกลุมงาน งดการเดินทางไป

ตางประเทศทกุกรณี และใหทกุคน

กรอกแบบสำรวจการเดินทางของทั้ง

ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

      2. บุคลากรที่พกัอาศัยอยูในบาน

เดียวกันหากเดินทางกลบัมาจาก

ประเทศกลุมเสี่ยง หรือเดินทางไป

จังหวัดทีก่ระทรวงสาธารณสุขประกาศ

ไมใหเดินทาง ตามมาตรการปองกันการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ให

ดำเนินการ บันทึกขออนุญาตหยุดพัก

สังเกตอาการ (Self-quarantine) ตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

คำแนะนำในการปฏิบัติตน 

 การสแกนลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี 

1. ใชระบบสแกนใบหนาแทนน้ิวมือ เพื่อ

ปองการแพรเช้ือ หากมีความจำเปนตองใช

น้ิวในการสแกนใหลางมือใหสะอาดดวยสบู 

หรือแอลกอฮอลเจล กอนสแกนทกุครั้ง 

2. ขณะยืนรอ เพื่อสแกนลงเวลาปฏิบัติ

หนาที่ จะจัดใหทกุคนเวนระยะหางระหวาง

บุคคล ไมนอยกวา 1 เมตร  

 

แนวปฏิบัติอ่ืนๆ 

1. แจงบุคลากรของโรงเรียนทุกคนและ

บุคคลภายนอกทีเ่ขามาติดตอราชการตาง 

ๆ ใหสวมหนากากทกุครั้ง  

2. โรงเรียนมเีครื่องตรวจวัดอุณหภูมปิระจำ

ที่จุดคัดกรอง คือ บรเิวณหนาปอมยาม 

หองพยาบาล เพื่อเฝาระวังไวรัสโควิด-19 

ใหบุคลากรทีเ่ขามาปฏิบัติหนาที่ตามจุดตาง 

ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย หากมีอุณหภูมิ

เกิน 37.5 °C จะไมอนุญาตใหเขามา

ปฏิบัติงาน  
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

3. กรณีครูตางชาติ หรือบุคคลทีม่าติดตอ

เปนตางชาติ จะตรวจดู passport กอน 

หากมาจากประเทศกลุมเสี่ยง จะไม

อนุญาตใหเขาบรเิวณโรงเรียน 

4. ปรับรูปแบบการประชุม สัมมนาภายใน

และภายนอก ผานระบบ online แทนการ

รวมคนกิจกรรมจำนวนมาก 

5. งานประชาสมัพันธไดจัดทำสื่อ

ประชาสมัพันธใหความรูและแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อระวังและปองกันตัวจากโรค

ดังกลาวแกบุคลากรทุกคนอยางทั่วถึง และ

ตอเน่ือง โดยมีคณะกรรมการติดตาม

ประเมินสถานการณและมีการประชุมเพื่อ

กำหนดมาตรการ 

6. การสงเอกสารหรือพสัดุตาง ๆ จาก

ภายนอกถาเปนของโรงเรียนใหนำสงทีห่อง

ธุรการ ถาเปนของนักเรียนใหสงที่อาคาร

สำนักงานกลุมบรหิารกิจการนักเรียนและ

หอพัก แตหากเปนของใชสวนตัวใหเจาของ

เอกสารหรือพัสดุไปรอรับทีป่อมยาม และ
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

ใหมีแบบบันทกึการมาสงเอกสารหรือพสัดุ

ตาง ๆ ณ ปอมยาม 

• ตรวจตราผูประกอบอาหารของ

โรงเรียนใหปฏิบัติตามสุขอนามัยใน

การประกอบอหาร สวมหนากาก

อนามัยชนิดผา หมวกคลมุผม face 

shield ถุงมือยาง ขณะประกอบ

อาหารและเสิรฟอาหารทุกครั้ง เนน

เมนูทีป่รงุสุกรอน มฝีาปดหรือ 

counter shield กั้นที่วางอาหาร 

4) แมคา ผูประกอบอาหาร 

(1) ผูประกอบอาหารของโรงเรียนให

ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบ

อาหาร  

(2) จัดเตรียมหนากากอนามัย หรือ

หนากากอนามัยชนิดผา หมวกคลมุผม 

face shield ถุงมือยาง เพื่อใชขณะ

ประกอบอาหารและบริการอาหารทกุ

ครั้ง  

(3) จัดเตรียมภาชนะสำหรับ

รับประทานอาหารทีส่ะอาด ถูก

สุขอนามัย และเพียงพอ 

4) แมคา ผูประกอบอาหาร 

- กรอกขอมูลรายงานการเดินทาง การแวะ

พักจุดตาง ๆ ในระบบ โดยสแกนจาก QR-

Code ที่ทางโรงเรียนเตรียมไวใหทุกวัน  

- ทำความสะอาดมือโดยใชแอลกอฮอลเจล 

เปลี่ยนหนากากอนามัย และอปุกรณ

ทั้งหมดที่นำติดตัวมากอนเขาโรงเรียน 

- ตองผานจุดคัดกรองบริเวณหนาประตู

โรงเรียน ทุกเชาและเย็น โดยวัดอุณหภูมิ

รางกาย กรอกขอมลูตนเอง ผานระบบทุก

วัน จัดใหมีการดูแลผูสัมผัสอาหาร สถานที่

ปรุง ประกอบอาหาร สถานที่รบัประทาน

อาหาร ดังน้ี  

     - หากแมครัวผูสมัผสัอาหารมอีาการ

เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ

เหน่ือย หอบ ใหหยุดงาน และพบแพทย

ทันที  

     - ในขณะปฏิบัติงานผูสัมผสัอาหารตอง

สวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน หนากากผา 

4) แมคา ผูประกอบอาหาร 

(1) หลกีเลี่ยงการเขาไปในสถานที่แออัด

หรือสถานที่ทีม่ีการรวมกันของคนจำนวน

มาก หากจำเปนควรสวมหนากากอนามัย 

(2) เตรียมอุปกรณในการประกอบอาหาร 

เชน หมอ กระทะ ถาด ตะหลิว ทัพพี 

ฯลฯ ใหสะอาดและปลอดเช้ือ 

(3) เตรียมแผนการประกอบอาหาร เพื่อ

การปรุงอาหารสุกใหมใหนักเรียนเมือ่เปด

ภาคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

และถุงมือยาง และมกีารปฏิบัติตนตาม

หลัก สุขาภิบาลอาหาร ตามกฎหมาย

สาธารณสุข  

     - ลางมืออยางสม่ำเสมอดวยสบูและน้ำ 

กอนหยิบจบัอาหาร และหลังการใชสวม                             

     - ไมไอหรือจามรดอาหาร  

     - ปกปดอาหาร ใชถุงมือยางและคีมคีบ

อาหารในการหยิบจบัอาหารทกุครั้ง หามใช

มือสัมผสัอาหารที่พรอมรับประทาน

โดยตรง และจัดใหมีชอนกลางสวนบุคคล

ครบทุกคนแยกเปนสัดสวน  

     - ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เชน 

หองครัว อุปกรณการปรุงอาหาร โตะ เกาอี้ 

ดวยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป รวมถึงลาง

ภาชนะอุปกรณหรือสิ่งของเครื่องใชให

สะอาด และตากแดดเปนประจำทุกวัน 

    - ผูประกอบการสงวัตถุดิบประกอบ

อาหารตองทำความสะอาดมือโดยใช

แอลกอฮอลเจลในการสัมผสัวัตถุดิบทุก

ชนิด 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

ดานการจัด 

การเรียน

การสอน 

 เตรียมความพรอมเรือ่ง

หลักสูตรการเรียนพเิศษจากที่

บาน เชน online course 

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 

1) วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับสถานการณ เนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

2) เตรียมความพรอมเรื่องหลักสูตรการ

เรียนพเิศษจากทีบ่าน เชน online 

course 

3) เตรียมเอกสารการจัดการเรียนการ

สอนในแตละรายวิชา  

4) จัดตารางการเรียนการสอนออนไลน 

หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมในสถานการณแพรระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19 

5) จัดทำแนวทางการประเมินการ

เรียนการสอน 

6) การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน 

   6.1 แบบบันทึกหลังสอน 

   6.2 แบบสังเกตการณสอน 

   6.3 แบบสัมภาษณ 

7) การทำความสะอาดหองเรียน 

อาคารเรียน หองพกัครู หองปฏิบัติการ 

1) การเขาแถวตอนเชา  

- ปรบัรปูแบบการเขาแถวตอนเชา ใหเวน

ระยะหาง อยางนอย 1 เมตร  

2) การจัดตารางเรียน   

- จัดตารางเรียนที่มีการเคลื่อนยายสถานที่

เรียนนอยที่สุด และจัดรายวิชาที่ตองฝก

ทักษะปฏิบัติ เชน คหกรรม งานเกษตร 

ศิลปะ หรือพลศึกษา ใหจัดเปนชวงใหเสร็จ

สิ้นภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

3) การจัดการเรียนการสอน 

- งดการจัดกจิกรรมรวมกลุม เชน การจัด

แขงขันกีฬาสี การไปทัศนศึกษาดูงานที่ตอง

รวมตัว และการเคลื่อนยายคนจำนวนมาก 

การประชุมใหญ กิจกรรมรวมตัววันสำคัญ

ตาง ๆ ยกเวนกรณีทีม่ีความจำเปนให

ดำเนินการดังน้ี 

4) ใหความรูนักเรียนใหตระหนักถึงการ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากเช้ือไขหวัด 

COVID-19 โดยสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 

 

 

1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ในภาคเรียนที่ผานมา 

2) วางแผนการจัดการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับสถานการณ เนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

3) เตรียมความพรอมเรื่องหลักสูตรการ

เรียนพเิศษจากทีบ่าน เชน online 

course 

3) เตรียมเอกสารการจัดการเรียนการ

สอนในแตละรายวิชา  

4) จัดตารางการเรียนการสอนออนไลน 

หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมในสถานการณแพรระบาดของ

เช้ือไวรัส COVID-19 

5) จัดทำแนวทางการประเมินการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 



 
 

~ 26 ~ 
 

รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

อาคารศูนยกีฬา อาคารหอสมุด และ

อาคารปฏิบัติงานทุกอาคาร (โดยกลุม

บรหิารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่) 

 

 

   กรณีไมขามเขตจังหวัด 

- ประสานงานกับหนวยงานที่รบัผิดชอบใน

การจัดกจิกรรม 

- ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนกอนออก

นอกบรเิวณโรงเรียนไปถึงจุดหมายที่ทำ

กิจกรรม เดินทางกลบัถึงโรงเรียนแลว

บันทึกขอมลูลงในระบบ 

- บันทึกขอมูลการแวะตามจุดตาง ๆ 

สำหรับกรณีที่ขามเขตจังหวัด 

- ประสานงานกับศูนยบริหารโควิดของ

จังหวัดเพื่อทำหนังสือขออนุญาตการ

เดินทาง  

- ประสานงานกับศูนยบริหารโควิด

ปลายทางทีจ่ะเดินทางไปเพื่อขอ

รายละเอียดการเตรียมตัวการเดินทางเขาสู

จังหวัดน้ัน ๆ  

- กรณีไปพกัคางคืน เมื่อกลับมาถึงใหเฝา

สังเกตอาการที่ Hospidorm เปนเวลา 14 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

วัน ระหวางน้ีใหนักเรียน เรียนผานระบบ

ออนไลน 

 

  กรณีเดินทางไปตางประเทศ 

- ประสานงานกับศูนยบริหารโควิดของ

จังหวัดเพื่อทำหนังสือขออนุญาตการ

เดินทาง  

- ประสานงานกับศูนยบริหารโควิด 

กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรายละเอียด

การเดินทางไปยังประเทศน้ัน ๆ สำหรับ

การเตรียมความพรอมในเรื่องเอกสารตางๆ  

- ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนกอนออก

นอกบรเิวณโรงเรียนไปถึงจุดหมายที่ทำ

กิจกรรม และเมื่อเดินทางกลับถึงโรงเรียน 

- บันทึกขอมูลลงในระบบ 

- บันทึกขอมูลการแวะตามจุดตาง ๆ  

- เมื่อกลบัมาถึงโรงเรียนใหเฝาสงัเกต

อาการที่ Hospidorm เปนเวลา 14 วัน 

ระหวางน้ีใหนักเรียน เรียนผานระบบ

ออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดจุดและระยะหางของการเดิน 

วางแนวเพื่อแสดงเสนทางการเดินของ

นักเรียน โดยใชแถบพลาสติกกั้น 

เพื่อใหเดินเขาและออกทางเดียวตาม

เสนทางที่กำหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 28 ~ 
 

รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

แนวปฏิบัติภายในหองเรียน 

1. นักเรียนและครูใสหนากากอนามัย

ตลอดเวลา 

2. การจัดวางโตะเรียนภายในหองเรียน

ปกติใหจัดระยะหางอยางนอย 1 เมตร  

3. จัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน

โดยมีการเคลื่อนยายนอยที่สุด 

4. กิจกรรมที่ตองมีการทดลองใหมี face 

shield และมีการรวมกลุมไมเกิน 4 คน 

การใชอุปกรณที่เกี่ยวของไมควรมีการใช

รวมกัน   

5. จัดหาพลาสติกปูโตะนักเรียนและมกีาร

ทำความสะอาดกอนและหลงัเรียนโดยใช

น้ำยาฆาเช้ือเช็ด 

6. รายวิชาที่มีคาบสอนรวมกันเปน

ระดับช้ัน ใหสลบัคาบสอน โดยแบงเปน 2 

กลุม สอนโดยแบบออนไลน และออนไซต 

สลบักัน 

7. กิจกรรมพฒันาผูเรียนใหแยกนักเรียน

เปนกลุม กลุมละไมเกิน 24 คน จัด
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

กิจกรรมแยกกลุมโดยคำนึงถึงระยะหางทาง

สังคมอยางเครงครัด 

8. วิชาพลศึกษา ดนตรี การงานอาชีพ และ

นาฎศิลป ปรบักิจกรรมการสอนใหนักเรียน

มีทักษะข้ันพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีใน

รายวิชาน้ัน ๆ  

9. ในกรณีที่นักเรียนตองมีการเดินทางออก

นอกบรเิวณโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ใหมี

การทำความสะอาดรถที่นักเรียนโดยสาร

โดยพนักงานขับรถเช็ดทำความสะอาดดวย

น้ำยาฆาเช้ือกอนและหลงัเดินทางทุกครั้ง 

10. การเดินข้ึนอาคารเรียน จัดใหมีการ

กำหนดเสนทางการเดินข้ึนลงแยกสวนเปน

ระดับช้ัน โดยเวนระยะหางทางสังคม 

ม.1,2,3 ข้ึนอาคารดานทิศตะวันตกของ

อาคารเรียน 

ม.4,5,6 ข้ึนอาคารดานทิศตะวันออกของ

อาคารเรียน 

(นักเรียนถูกกำหนดใหแยกชวงการ

รับประทานอาหารแลว) 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

11. ครูหอพักรายงานขอมูลการคัดกรอง

นักเรียนประจำวัน สงตอเจาหนาที่

พยาบาล เพื่อดำเนินการตอและรายงาน

ขอมูลหลังดำเนินการแลวใหกับครูประจำ

ช้ันและครูประจำวิชา เพื่อเฝาระวังใน

หองเรียนตอไป 

12. การดูแลความสะอาดในหองน้ำ

ประจำอาคาร กำหนดเวลาในการเช็ด

บริเวณที่สัมผัสบอยครั้งดวยน้ำยาฆาเช้ือ

โดยแมบานอาคาร วันละ 6 ครั้ง เปน

อยางต่ำ และมีการบันทึกขอมูลอยาง

เครงครัด 

13. การทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเช้ือ

โรคภายในหองเรียนวันละ 3 เวลา กอน

เรียน พักกลางวัน และหลังเรียน โดย

แมบานอาคาร เช็ดโตะ เกาอี้ ของครูและ

นักเรียน ลูกบิดประตู และประตู 

หนาตาง มีการบันทึกขอมูลทุกครั้งอยาง

เครงครัด  

14. กิจกรรมหนาเสาธงใหเวียนเปน

ระดับช้ันสวนช้ันที่ไมไดเขาแถว       
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

หนาเสาธง ใหนักเรียนยืนตรงภายใน

หองเรียนของตนเองในชวงเวลาที่เพลง

ชาติและเพลงประจำโรงเรียนดังข้ึน 

15. กำหนดเวลาในการใชหองน้ำนักเรียน

แยกเปนระดับช้ัน กำหนดพื้นที่ในการรอ 

และจุดเวนระยะหางอยางชัดเจน  โดยปด

ประกาศและแจงใหนักเรียนทราบอยาง

ทั่วถึง 

16. ถังขยะภายในหองเรียนใหเปนถังขยะ

ชนิดฝาปดและแยกถังขยะสำหรับใส

หนากากอนามัยที่ใชแลว 

ดาน

สุขาภิบาล 
 จัดเตรียมหองพยาบาลสำหรับ

แยกนักเรียนที่มีอาการทางเดิน

หายใจออกจากนักเรียนที่มี

อาการปวยอื่น ๆ 

1) ตรวจสอบหองสุขา โรงอาหารใหมี

อางลางมือทีเ่พียงพอ อยูในสภาพดี

พรอมใชงาน รวมทั้งสบูลางมอืที่ 

เพียงพอ  

2) จัดเตรียมอุปกรณลางมือ เชน เจล

แอลกอฮอลไวบริเวณทางเขาหองเรียน

โรงอาหาร และอาคารตาง ๆ ทีม่ีการใช

งานรวมกัน  

3) ใหความรูหรือจัดหาสือ่

ประชาสมัพันธไวในสถานศึกษา เชน 

จัดใหมีการดูแลความสะอาดหองสวม 

และอางลางมือตามจุดตาง ๆ 

     - ทำความสะอาดบรเิวณที่มีการสัมผสั

บอย ๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ไดแก พื้น

หองสวม โถสวม ที่กดชักโครก โถปสสาวะ 

สายฉีดชำระ กลอนหรอืลกูบิดประตู ฝา

รองน่ัง ฝาปดชักโครก กอกน้ำอางลางมือ 

ดวยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป หรอืน้ำ

ผสมผงซักฟอก  

1) ตรวจสอบสถานที่ ซอมแซม ปรบัปรุง 

ทำความสะอาด หองสุขาใหสะอาดปลอด

เช้ืออยูเสมอ 

2) ตรวจสอบอางลางมือใหสะอาดปลอด

เช้ือ และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3) เตรียมถังขยะปลอดเช้ือใหเพียงพอ 

และกำจัดขยะติดเช้ือใหถูกวิธี 

4) จัดเตรียมใหมเีจลแอลกอฮอลลางมอื

ใหเพียงพอ 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

โปสเตอร สอนอบรมการลางมอืที่ถูกวิธี 

และการสวมหนากากอนามัย เปนตน 

     - ซักผาสำหรบัเช็ดทำความสะอาดและ

ไมถูพื้นดวยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆา

เช้ือ แลวซักดวยน้ำสะอาดอกีครั้ง และ

นำไปผึ่งตากแดดใหแหง  

 

การจัดการดานขยะ 

   - ผูปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและ

ผูปฏิบัติงานเกบ็ขยะ ใหสวมถุงมือยาง 

หนากากผา เสื้อ กันฝนหรือผายางกันเปอน 

รองเทายางหุมสูงถึงหนาแขง  

   - ใชอุปกรณปากคีบดามยาวเกบ็ขยะ ใส

ถุงขยะ ปดปากถุงใหมิดชิด นำไปรวบรวม

ไวที่พักขยะ แลวลางมือใหสะอาดทุกครั้ง

ภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงาน

เสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ำ

และเปลี่ยนเสือ้ผาทันท ี

5) ซักผาเช็ดทำความสะอาด และไมถูพื้น

ดวยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆาเช้ือ 

ซักดวยน้ำสะอาดอกีครั้ง และนำไปผึง่

ตากแดดใหแหง 

 

 

 

ดานสุขภาพ

อนามัยและ

โภชนาการ 

 กำหนดใหมเีจาหนาทีห่รือครู

อนามัย เพื่อประสานงานกบั

เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

และใหบริการในหองพยาบาล 

1) ประสานเจาหนาทีส่าธารณสุข

จังหวัด เชียงราย เกี่ยวกับวิธีการตรวจ

คัดกรองนักเรียนและผูปกครองในวันที่

ผูปกครองพานักเรียนมาโรงเรียน 

ดานสุขอนามัย 

-โรงเรียนใหนักเรียนกรอกขอมูลทาง QR-

CODE เพื ่อเปนฐานขอมูลกอนเปดภาค

เ ร ี ยน  และสำรวจสถานพยาบ าล ท ี ่

1) ประสานเจาหนาทีส่าธารณสุขจังหวัด 

เพื่อรวมคัดกรองนักเรียนและผูปกครอง

ในวันเปดภาคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

พรอมทั้งจัดทำบันทึกขอมลูการ

ปวยของนักเรียน/นักศึกษา 

 สงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษามี

ของใชสวนตัวที่จำเปน เชน  

แกวน้ำ อุปกรณรบัประทาน

อาหารผาเช็ดหนา อื่นๆ 

2) จัดตารางการเหลือ่มเวลาพัก

รับประทานอาหารกลางวัน   

3) การจัดเตรียมอุปกรณการ

รับประทานอาหารสำหรบันักเรียน เชน 

ถวย จาน ชอน สอม 

4) แนะนำใหนักเรียนมีของใชสวนตัวที่

จำเปน เชน แกวน้ำ อุปกรณ

รับประทานอาหาร ผาเช็ดหนา อื่น ๆ  

5) ลางมืออยางสม่ำเสมอดวยสบูและ

น้ำกอนหยิบหรือจบัอาหาร และหลงั

การใชสวม ไมไอหรือจามรดอาหาร  

6) ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เชน 

หองครัว อุปกรณปรุง ประกอบอาหาร 

โตะ เกาอี้ ดวยน้ำยาทำความสะอาด

ทั่วไป รวมถึงลางภาชนะอุปกรณหรอื

สิ่งของเครื่องใชใหสะอาดเปนประจำทุก

วัน  

7) จัดใหมีการดูแลผูสมัผสัอาหาร 

สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่

รับประทานอาหาร  

ผูปกครองประสงคจะใหนักเรียนเขารับ

การรักษา  

-สำรวจ สอบถามเกี่ยวกับอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจของนักเรียน ผูบริหาร ครู

และบุคลากรทุกคน 

-มีการคัดกรองไข ของนักเรียน ผูบริหาร 

ครูและเจาหนาที่บริเวณทางเขา – ออก

โรงเรียนทกุวัน (กรณีอยูอาศัยภายนอก

โรงเรียน) คัดกรอง บริเวณจุดลงลายมือช่ือ

ปฏิบัติงาน (กรณีอยูอาศัยภายในโรงเรียน) 

หากพบผูทีม่ีอาการปวย ใหหยุดเรียนหรอื

ทำงาน และพาไปหองแยกที่หองพยาบาล 

เพื่อเฝาสงัเกตการณ และแจงสาธารณสุข

จังหวัดเชียงรายทราบทันที  

 - หากพบวามีผูที่มีไขจำนวนมากผิดปกติ 

ใหเจาหนาที่พยาบาล ซึง่ไดรับมอบหมาย

ในการดูแลการปองกันควบคุมโรคของ

สถานศึกษา แจงไปยังหนวยงาน

สาธารณสุขจงัหวัดเชียงรายทราบทันท ี

และรบีนำสงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห ทันท ี

2) ตรวจสอบ ซอมแซม ปรับปรุง 

หองครัวและอปุกรณ โรงอาหาร สถานที่

รับประทานอาหาร 

3) เตรียมพื้นที่ อุปกรณ และเจาหนาที่ 

ในการฆาเช้ือเสื้อผา กระเปา อุปกรณ

การเรียนของนักเรียนที่เขาโรงเรียนและ

จะเขาหอพัก 

4) เตรียมพื้นที่ อุปกรณ และเจาหนาที่ 

ในการเปลี่ยนหนากากอนามัยสำหรบั

นักเรียนในวันเปดภาคเรียน 

5) เตรียมอปุกรณการรับประทานอาหาร 

เชน ถวย จาน ชอน สอม ใหเพียงพอ 

สำหรับการรบัประทานอาหารของ

นักเรียน 

6) ทำความสะอาดสถานที่ วัสดุอปุกรณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ

โภชนาการทุกอยาง และเกบ็ไวในที่

มิดชิดใหอยูในสภาพพรอมใชงานตอน

เปดภาคเรียน 
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

8) เตรียมการเฝาระวังหากแมครัวผู

สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข

เกิน 37.5 องศา ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ

เหน่ือยหอบ ใหหยุดงาน และพบแพทย

ทันที  

9) สรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานผู

สัมผัสอาหาร ใหสวมหมวกคลุมผม ผา

กันเปอน หนากากผา และถุงมอื และมี

การปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล

อาหาร ตามกฎหมายสาธารณสุข  

10) เตรียมภาชนะปกปดอาหาร ใชถุง

มือและที่คีบอาหารในการหยิบจบั

อาหาร หามใชมือหยิบจบัอาหารที่

พรอมรับประทานโดยตรง และจัดใหมี

ชอนกลางสวนบุคคลครบทุกคนแยก

เปนสัดสวน เมื่อเสริฟอาหารที่ตอง

รับประทานรวมกันโดยผูรับประทาน

ตองไมนำชอนกลางสวนบุคคลสมัผสักบั

ปาก  

11) จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม ให

นักเรียนรับประทาน ภายในเวลา 2 

- แจงผูปกครองที่บุตรหลานมีอาการ

เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมูก เหน่ือย

หอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวง

กักกัน ใหหยุดเรียน รวมทั้งขอความรวมมือ 

กรณีที่มีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติด

เช้ือโควิด 19 หรือกลบัจากพื้นที่เสี่ยงและ

อยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

ของเจาหนาทีส่าธารณสุขอยางเครงครัด 

- ใหมีการตรวจสอบการลาปวยของ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หาก

พบวาผูปวยมากผิดปกติ ใหรายงาน

เจาหนาที่สาธารณสุขจงัหวัดเชียงรายทราบ 

-ใหความรูนักเรียนใหตระหนักถึงการ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากเช้ือไขหวัด 

COVID-19  

 

ดานโภชนาการ 

- จัดเตรียมอาหารทีป่รงุสกุใหม ใหนักเรียน

รับประทาน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง หากเกิน

เวลาดังกลาว ใหนำอาหารไปอุนและนำมา

บริการใหม  
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

ช่ัวโมง หากเกินเวลาดังกลาว ใหนำ

อาหารไปอุนและนำมาเสิรฟใหม  

12) ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัดตาม

ขอแนะนำขององคการอนามัยโลก ตาม

หลัก 5 ประการสูอาหารปลอดภัย 

(Five Keys to Safer Food) 

- ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัดตามขอแนะนำ

องคการอนามัยโลก ตามหลัก 5 ประการ สู

อาหารปลอดภัย (Five Keys to Safer 

Food) หลัก 5 ประการ สูอาหารปลอดภัย 

(1) รักษาความสะอาด  

     - ลางมือทุกครั้งกอนรบัประทาน

อาหาร และในระหวางการเตรียมอาหาร  

     - ลางมือทุกครั้งหลงัเขาหองน้ำ 

     - ทำความสะอาดและฆาเช้ือพื้นผิว 

และอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร  

     - ดูแลสถานที่ประกอบอาหาร และ

บริการอาหารใหปลอดจากแมลงและสัตว

ตาง ๆ  

(2) แยกอาหารที่ปรุงสุกแลวออกจาก

อาหารสด  

    - แยกเน้ือสดออกจากอาหารประเภท

อื่น  

    - แยกอุปกรณและภาชนะประกอบ

อาหาร เชน มีดและเขียงในการเตรียม

อาหารสด  
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

    - เก็บอาหารไวในภาชนะที่มีการปด

ผนึก ไมใหอาหารทีป่รงุสกุแลวกบัอาหาร

สดอยูรวมกัน  

(3) ปรงุอาหารใหสุกทั่วถึง  

    - ปรุงอาหารใหสุกทั่วถึง โดยเฉพาะ

อาหารประเภทเน้ือ เน้ือไก ไข และอาหาร

ทะเล  

    - การปรุงอาหารประเภทน้ำแกงและสตู 

จะตองตมใหเดือดและใชอุณหภูมิไมต่ำกวา 

70 องศาเซลเซียส เน้ือและเน้ือไกตอง

ตรวจสอบวาของเหลวจากเน้ือสัตวใส ไม

เปนสีชมพู  

    - เวลาอุนอาหารที่ปรุงแลว จะตองอุน

โดยการคนใหอาหารไดรบัความรอนทั่วถึง  

(4) เก็บอาหารไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม  

    - ไมทิ้งอาหารที่ปรุงสุกแลวไว ณ 

อุณหภูมิหองเกินกวา 2 ช่ัวโมง  

    - เก็บอาหารทีป่รงุแลวและอาหารทีเ่นา

เสียงายไวในตูเย็น (อุณหภูมิต่ำกวา 5 

องศาเซลเซียส)  
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รายการ มาตรการของสาธารณสขุ 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

การเตรียมการกอนเปดภาคเรียน ระหวางเปดภาคเรยีน ปดภาคเรียน 

    - อาหารที่ปรงุแลวจะตองนำไปอุน (ที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสข้ึนไป) กอน

นำมารับประทาน  

    - ไมเก็บอาหารไวนานจนเกินไป 

ถึงแมวาจะเก็บในตูเย็น  

    - อยาละลายอาหารแชแข็งที่อุณหภูมิ 

หอง 

(5) ใชน้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุง

อาหาร  

    - ใชน้ำสะอาดในการปรุงอาหาร/ทำให

น้ำสะอาดกอนนำปรงุอาหาร  

    - เลือกใชเฉพาะวัตถุดิบที่สด  

    - เลือกใชวัตถุดิบที่ผานข้ันตอนฆาเช้ือ

โรคมาแลว เชน นมพาสเจอไรซ  

    - ลางผักและผลไมใหสะอาด โดยเฉพาะ

ผักและผลไมที่ตองรบัประทานสด ๆ  

    - ไมนำวัตถุดิบที่หมดอายุแลวมาใชใน

การปรุงอาหาร 
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ขอมูลโดย : คำแนะนำการสังเกตอาการที่บาน (H
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e Q
uarantine) 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย
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ขอมูลโดย : คำแนะนำการสังเกตอาการที่บาน (H
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โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย

 



 
 

~ 40 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 41 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 42 ~ 
 

ตารางการติดต้ังอางลางมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล 

รายการ จุดติดต้ังอางลางมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล 

1 ปอมยาม ฝงประตูหองดานหลงัฝงตู ATM 1 ปอมยาม 

2 อาคารศูนยกีฬา บริเวณทางเขา 2 อาคารศูนยกีฬา 

3 อาคารศูนยกีฬา บริเวณทางเขา 3 อาคารสำนักงานทางข้ึน 

4 ทางข้ึนอาคารวิทยติดหองพักคร ู 4 อาคารสำนักงานฝงหองพสัดุ 

5 ทางข้ึนอาคารวิทยฝงเรือนพยาบาลติดกบัถังน้ำด่ืม 5 อาคารสำนักงานฝงหอพระ 

6 อาคารสำนักงานทางข้ึน 6 ลานโตะเขียวหองคณิตศาสตร 

7 อาคารสำนักงานฝงหองพสัดุ  7 อาคารเรียนรวม 

8 อาคารสำนักงานฝงหอพระ 8 เรือนพยาบาล 

9 หองฟตเนสอาคารเรียนรวม 9 โรงฝกงานอุตสหกรรม 

10 ลานโตะเขียวหองคณิตศาสตร 10 ทางเดินอาคารเรียนเช่ือมศูนยอาหาร 

11 ทางเดินอาคารเรียนเช่ือมศูนยอาหาร หลังหอง ม . 6/5 11 ทางเขาโรงอาหาร 

12 ทางเขาโรงอาหาร 12 อาคารคหกรรม 

13 ทางเขาโรงอาหาร 13 หองดนตร ี

14 ทางเขาโรงอาหาร 14 หองศิลปะ 

15 ทางออกโรงอาหาร 15 หนาสหกรณฝงหอพัก 1 

16 ทางออกโรงอาหาร 16 หอพัก1 

17 ประตูทางเขาโรงฝกงานอุตสหกรรม 17 หอพัก2 

18 ประตูทางเขาโรงฝกงานอุตสหกรรม 18 หอพัก3 

19 ประตูทางเขาอาคารคหกรรม 19 หอพัก4 

20 ประตูทางเขาอาคารเกษตร 20 หอพัก5 
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ตารางการติดต้ังอางลางมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล 

รายการ จุดติดต้ังอางลางมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล 

21 ประตูทางเขาหองดนตร ี 21 หอพัก6 ฝงสหกรณ 

22 ประตูทางเขาหองนาฏศิลป 22 หอพัก6 ฝงหอสมุด 

23 ประตูทางเขาหองศิลปะ 23 หอสมุด 

24 ประตูทางเขาหอพัก1 24 อาคารทาสวรรค 

25 ประตูทางเขาหอพัก1 25 หนาโรงครัว 

26 ประตูทางเขาหอพัก2 26 โรงผลิตน้ำด่ืม 

27 ประตูทางเขาหอพัก3 27 อาคารสโตร 

28 ประตูทางเขาหอพัก4 28 โรงซักรีด 

29 ประตูทางเขาหอพัก5   

30 ประตทางเขาหอพัก6 ฝงสหกรณ   

31 ประตูทางเขาหอพัก6 ฝงหอสมุด   

32 ทางเขาหอสมุดฝงสระน้ำ   

33 ทางเขาหอสมุดฝงบอปลา   

34 ทางเขาอาคารทาสวรรค   

35 ทางเขาศาลาขางอาคารทาสวรรค   

36 ทางเขาหนาเรอืนพยาบาล   

37 หนาโรงครัว   

38 โรงผลิตน้ำด่ืม   

39 อาคารสโตร   

40 โรงซักรีด   
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ตารางการติดต้ังอางลางมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล 

รายการ จุดติดต้ังอางลางมือ รายการ จุดวางเจลแอลกอฮอล 

41 หนาสหกรณฝงหอพัก 1   

42 หนาสหกรณฝงโรงครัว   
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แผนผังหองพยาบาล 
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ผูทรงคุณวุฒิใหความรูและแนวปฏิบัติตาง ๆ แกทางโรงเรียน ดังน้ี  

1. นายกริช  มากกุญชร     ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

2. นายวรพงษ  สันติวงษ    รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

             รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   

3. นายณรงค  ลือชา       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   

4. ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย  อยูญาติวงศ   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. นายเรืองชัย  ตามรภาค   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 
	 
	 
	การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
	ระบบการจัดนักเรียนเข้าโรงเรียนประจำ

	( ให้นักเรียน จำนวน 716 คน เข้าโรงเรียนตามตารางดังต่อไปนี้
	ระดับชั้น
	วันที่เข้าโรงเรียน
	หมายเหตุ
	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564
	เวลา 09.00 – 10.00 น.
	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
	เวลา 10.00 – 12.00 น.
	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6
	- จังหวัดพะเยา
	- จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน
	- จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำพูน
	- จังหวัดเชียงราย
	วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564
	เวลา 08.00 – 10.00 น.
	เวลา 10.00 – 11.00 น.
	เวลา 11.00 – 12.00 น.
	เวลา 13.00 – 16.00 น.
	หมายเหตุ : 1. ให้นักเรียนทุกคนเข้าหอพักไม่เกินเวลา 16.00 น.
	2. โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เฝ้าระวังดูแลนักเรียน กักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564
	( ประสานแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบกำหนดวันเข้าโรงเรียน ตามกำหนดการข้างต้น โดยนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครอง    จำนวน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน เพื่อช่วยนักเรียนรับเครื่องแต่งกายและวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนประจำ ส่วนนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ ม.6 อนุญาตให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนเข้าหอพักแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 °C จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียน ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูแลอาการของนักเรียนและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวก่อน
	( ในการเข้าโรงเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน เช่น หน้ากากอนามัย อย่างน้อย 4 - 5 ผืน ถุงมือยาง กระบอกน้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจลแบบขวดเล็ก (ทางโรงเรียนจะบริการให้นักเรียนเติมแอลกอฮอล์เจล) ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้วสำหรับเช็ดโต๊ะ และอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
	( นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางไปในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
	ระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน
	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดสถานที่เป็นจุดตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคารดาราศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอต่อการเว้นระยะห่าง                และมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองนักเรียน คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายจำนวน 22 เครื่อง และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
	 ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนจะได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน หากพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 °C จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในโรงเรียน      โดยจะบันทึกข้อมูลของแต่ละบุคคล และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
	 เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วให้ผู้ปกครองนำรถยนต์ไปจอด ณ หน้าหอพักล้านนา 6, ระหว่างหอพักล้านนา 1 กับหอพักล้านนา 6
	 เวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าหอพัก (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน)
	 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าหอพัก (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน)
	แนวปฏิบัติของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
	1) หอพักนักเรียนประจำ
	(1) ทำความสะอาดตามหลักการของการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยคนงานและแม่บ้านประจำหอพัก

	(2) ทุกห้องมีพัดลม สามารถระบายอากาศภายในห้องพักได้ทุกห้อง
	(3) จัดเตียงนอน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ห้องนอนละไม่เกิน 8 คน (ดังรูปแบบดังแนบ)


	_Hlk41980712
	 
	(4) งดใช้เครื่องปรับอากาศในห้อง Study เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
	(5) ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนในวันแรกที่เข้าหอพัก และที่หอพักจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบ ด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล และอ่างล้างมือ
	(6) ครูหอพักจะบันทึกการคัดกรองตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าหอพัก
	(7) จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป และหรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ออกจากนักเรียนคนอื่น ไว้เป็นส่วนเฉพาะ
	(8) ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามสถานที่ต่าง ๆ
	(9) เชิญสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
	2) โรงอาหาร
	(1)	 จัดทำอ่างล้างมือ เตรียมอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ จัดเตรียม แอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
	(2) จัดที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยการรับประทานอาหารแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้
	อาหารเช้า

	( ม.1 และม.4 เวลา 06.30 – 7.00 น.
	( ม.2 และม.5 เวลา 07.00 – 07.30 น.
	( ม.3 และม.6 เวลา 07.30 – 08.00 น.
	อาหารกลางวัน

	( ม.1 และม.4 เวลา 11.00 – 11.30 น.
	( ม.2 และม.5 เวลา 11.30 – 12.00 น.
	( ม.3 และม.6 เวลา 12.00 – 12.30 น.
	อาหารเย็น
	( ม.1 และม.4 เวลา 16.30 – 17.00 น.
	( ม.2 และม.5 เวลา 17.00 – 17.30 น.
	( ม.3 และม.6 เวลา 17.30 – 18.00 น.
	(3) ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับการเข้าแถว รับอาหารไปรับประทาน ที่มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
	3)	อาคารเรียน ห้องเรียน
	(1) จัดให้มีอ่างล้างมือ และเตรียมแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
	(2) จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเดิน การจัดที่นั่งเรียน และโต๊ะทำงานครู ที่มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
	(3)	 ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด อุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน อาคารเรียน
	(4)	 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
	4) อาคารหรือห้องประกอบ
	-ห้องประชุม หอประชุม
	(1)	 มีการตรวจคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ณ ประตูทางเข้าห้องประชุม หอประชุม โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ
	(2) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ที่เพียงพอ
	(3) จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การจัดที่นั่งประชุม ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
	(4)	 ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ณ จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม จุดล้างมือ เป็นต้น

	(5) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในและนอกห้องประชุม หอประชุม เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ
	- ห้องพยาบาล
	(1)	 หากพบว่านักเรียนมีอาการป่วย จะทำการบันทึกรายชื่อและอาการของบุคคลนั้น ๆ
	(2) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก
	(3)	 ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องพยาบาล โดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
	(4)	 เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ยารักษาโรค แอลกอฮอล์เจล ที่เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมสำหรับสถานการณ์
	(5)	 จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีอาการทางเดินหายใจออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่น ๆ
	(5)	 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในและนอก เปิดประตู หน้าต่าง ระบาย ให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ

	5) จัดทำแนวทางการประเมินการเรียนการสอน
	6) การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
	6.1 แบบบันทึกหลังสอน
	6.2 แบบสังเกตการณ์สอน
	6.3 แบบสัมภาษณ์
	- กำหนดจุดและระยะห่างของการเดิน วางแนวเพื่อแสดงเส้นทางการเดินของนักเรียน โดยใช้แถบพลาสติกกั้น เพื่อให้เดินเข้าและออกทางเดียวตามเส้นทางที่กำหนด
	แนวปฏิบัติภายในห้องเรียน
	1. นักเรียนและครูใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
	2. การจัดวางโต๊ะเรียนภายในห้องเรียนปกติให้จัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
	3. จัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยมีการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด
	4. กิจกรรมที่ต้องมีการทดลองให้มี face shield และมีการรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีการใช้ร่วมกัน
	11. ครูหอพักรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนประจำวัน ส่งต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อดำเนินการต่อและรายงานข้อมูลหลังดำเนินการแล้วให้กับครูประจำชั้นและครูประจำวิชา เพื่อเฝ้าระวังในห้องเรียนต่อไป
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