
 

 

 

แนวปฏิบัติส ำหรับโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 

ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

อ้างอิงจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑. นโยบำยกำรเปิดโรงเรียน แบ่งเป็น ๒ ระยะ (ปรับตามสถานการณ์จริง) 

 ระยะแรก : วันท่ี ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online   

 ระยะท่ีสอง : วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite   

(นักเรียนมาโรงเรียนได้ทุกช้ันปี เนื่องจากโรงเรียนวิถีธรรมฯ สามารถจัดเว้นระยะห่างได้ตามจ านวนนักเรียนต่อช้ันปี ภายใต้

มาตรการการป้องกันกรแพรร่ะบาดของโรคโควิด-๑๙) 

๒. กำรเตรียมกำรก่อนและระหว่ำงกำรเปิดภำคเรียน (รูปแบบ Onsite) 

   ๒.๑  ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 

          ๑.  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเส่ียง กรณีมีประวัติเส่ียงส าหรับบุคลากร นักเรียนและครอบครัววิถีธรรม ขอให้

แจ้งโรงเรียนทราบโดยด่วน เพื่อโรงเรียนจะด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ตรวจคัดกรองเช้ือ กักตัว(พิจารณาเป็นรายกรณี) 

๒. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากาก 

๓. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์  

๔. มีจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร อาทิ ห้องเรียน โรงอาหาร จุดรับส่งนักเรียน  

ทางเข้าออกการใช้ห้องน้ า เป็นต้น 

๕. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ  

๖. ควบคุมจ านวนนักเรียน ลดแออัด เหล่ือมเวลาหรือลดเวลาท ากิจกรรมให้ส้ันลงเท่าท่ีจ าเป็น อาทิ  

กิจกรรมหน้าเสาธง   

๗. ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีนักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง  

๘. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว  

๙. จัดให้มีห้องพยาบาลส าหรับแยกผู้มีอาการป่วย (ฝ่ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้ังอยู่บริเวณห้องเรียนศิลปะ) 

และให้นักเรียนผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจหยุดพักเรียนท่ีบ้าน 

๑๐. จัดให้มีการส่ือสารความรู้การป้องกันโรคโควิด-๑๙ การล้างมือ การสวมหน้ากาก การท าความสะอาดแก่ทุกคน 

ในโรงเรียน 



-๒- 

 

 ๒.๒  ด้ำนกำรเรียนรู้และสวัสดิภำพกำรคุ้มครอง 

        ๑. จัดหาส่ือความรู้ป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน  

        ๒. หากนักเรียนป่วยหรือมีความกังวลกรณีการมาเรียนในรูปแบบ Onsite สามารถเรียนรู้โดยมีบ้านเป็นฐานการเรียนรู้

(HBL) หรือในรูปแบบ On-hand  

   ๓. มีการส่ือสารท าความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ายในเรื่องมาตรการป้องกัน การตีตราทางสังคม (social stigma)  

   ๔. ส าหรับบุคลากรและนักเรียนท่ีสงสัยติดเช้ือด้วยโรคโควิด-๑๙ สามารถกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (๑๔ วัน) โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน 

  ๕. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์โดยไม่ถือ

ว่าขาดเรียนหรือขาดงาน 
 

 ๒.๓ ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

  ๑. ห้องเรียน สถานท่ีส าหรับการจัดการเรียนสอน ภายในโรงเรียน ห้องประชุม ห้องพักครู โรงอาหาร ห้องน้ า เป็นต้น 

ด าเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ได้แก่  

   - จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร 

   - มีการเหล่ือมเวลาเรียนใช้พื้นท่ีส่วนรวม การเรียนกลุ่มย่อย 

   - จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท และท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง และ

จุดสัมผัสเส่ียง ก่อน-หลังใช้งาน 

   - จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ 

   - จ ากัดจ านวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาท ากิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา 

  ๒. โรงอาหาร  จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง 

พนักงานปรงุอาหารและจัดเตรียมอาหาร ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามท่ีก าหนดทุกคน 

  ๓. สถานท่ีแปรงฟัน หลีกเล่ียงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างในการแปรงฟนั  

  ๔. สระว่ายน้ า  งดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ า  กรณีรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ให้มีการ

คัดกรองเบ้ืองต้นหรือเฝ้าระวัง ก ากับดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน าของระบบฆ่าเช้ืออย่างเคร่งครัด  

  ๕. ห้องพยาบาล  จัดใหม้ีครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 

และมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย และจัดแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับ

นักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ  
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  ๖. ห้องนอนเด็กอนุบาล 

   - ท าความสะอาดเครื่องนอน และผ้ากันเป้ือนทุกวัน อุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้เก็บของส่วน 

บุคคล และจุดสัมผัสเส่ียงร่วม เป็นประจ าทุกวัน 

   - จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคลยึดหลักเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่าง 

น้อย ๑-๒ เมตร 

   - ใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน 

   - จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูและนักเรียน 

    - จัดห้องเรียนให้มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก 

๓. มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ กรณีเกิดกำรระบำด (เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย ๑ ราย ท่ีคิดว่า

อาจมีการแพร่กระจายเช้ือในสถานศึกษา) 

 ๑. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ช้ันเรียน เพื่อท าความสะอาด เป็นระยะเวลา ๓ วัน 

 ๒. ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา และด าเนินการ

ขั้นตอนท่ีก าหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเช้ือ 

 ๓. ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเช้ือ 

 ๔. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ท่ีบ้าน และรายงานอาการ (Selfreport) ทุกวัน  

หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI  

 ๕. เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง และพิจารณาความเส่ียงเพื่อ

ตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการท่ีบ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 

 ๖. ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก าหนด 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 


