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แนวทางปฏบิตัิเฝ้าระวงั ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ในสถานศกึษา 
ส าหรบันกัเรียน คร ูและบคุลากรที่เกีย่วขอ้ง 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก มีแนวโน้ม        
พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ทีม่ีผู้คนรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก หากมี
นักเรียนหรือบุคลากรของสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน อาจเกิด
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลที่ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิด ต้องหยุดเรียน หยุด
ปฏิบัติงาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียารักษาเฉพาะ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่เชื้อจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะช่วยลดการเจ็บป่วย สถานศึกษาจ าเป็นต้องเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษา จึงจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ กรมควบคุมโรค
ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าแนะน าส าหรบัผูท้ าหนา้ทีค่ดักรองบรเิวณทางเขา้สถานศกึษา 

1. ผู้ท าหน้าที่คัดกรองต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ท าการคัดกรอง กรณีสวม        
Face Shield ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร่วมด้วย 

2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ก่อน-หลังท าการคัดกรอง               
และหลีกเลี่ยงการน ามือมาสัมผัสใบหน้าให้มากท่ีสุด  

3. ควรเว้นระยะห่างจากผู้ที่ถูกคัดกรองประมาณ 1 เมตร 
4. วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดมือถือ (Hand held thermometer) หากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรมีไข้ 

(อุณหภูม ิ≥ 37.5 °C) ให้ผู้คัดกรองสวมถุงมืออนามัยแล้วท าการวัดอุณหภูมิซ้ าด้วยปรอทวัดไข้ที่รักแร้ และเช็ด
ปรอทวัดไข้ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้งาน  

5. หากวัดซ้ าพบมีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ต้องให้ผู้มีอาการกลับบ้านหรือส่งไปตรวจรักษาที่
สถานพยาบาล 

6. ควรทิ้งถุงมือและส าลีที่ใช้แล้ว ในถังขยะที่จัดเตรียมไว้เสมอ 
7. แนะน าให้นักเรียน คร ูและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา 
8. บันทึกข้อมูลของนักเรียน ครู หรือบุคลากร ที่มีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ 

ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
          (ดูแผนผังที่ 1 และ 2 ประกอบ) 
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แนวทางปฏบิตัเิมือ่พบผู้มอีาการปว่ยระหวา่งที่อยู่ในสถานศกึษา 
1. แยกผู้มีอาการป่วยออกจากคนปกติ และให้อยู่ในห้องหรือพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้  

2. ติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้าน หรือส่งไปสถานพยาบาล  

3. กรณีทราบว่าผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง 

เพ่ือท าการควบคุมป้องกันโรค 

4. กรณีมีผู้ป่วยมากกว่า 1 คน และจ าเป็นต้องอยู่ในห้องแยกเดียวกัน ต้องจัดเตียงให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 

และควรมีฉากกั้นระหว่างเตียง 

5. บันทึกข้อมูลของนักเรียน ครู หรือบุคลากร ที่มีป่วยเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน 

 
แนวทางปฏบิตัเิมือ่ไดร้ับแจง้วา่มนีกัเรยีน คร ูหรอืบคุลากร เป็นผูป้ว่ยยนืยนัโรคโควดิ-19 

1. ให้ปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยันเพ่ือท าความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน กรณีมีผู้ป่วยหลายห้องเรียนอาจพิจารณา

ปิดสถานศึกษาเพ่ือท าความสะอาด 3 วัน 

2. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนควบคุมโรค 

3. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ต้องกักตัวสังเกตอาการท่ีบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมชนเป็นเวลา 14 วัน  

4. หากผู้สัมผัสมีไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ และไป

ตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาล 

5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ 

6. เพ่ิมความเข้มข้นในการคัดกรอง การท าความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ตลอดจน

สื่อสารให้ทุกคนในสถานศึกษาป้องกันตนเอง โดย สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ 

(ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ) 

 

แนวทางปฏบิตัเิมือ่พบนักเรยีน คร ูหรอืบคุลากร ปว่ยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจเปน็กลุม่ก้อน 

1. หากพบว่า มีนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน มีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ อย่างใด

อย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ภายในสัปดาห์เดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพ่ือท าการสอบสวนควบคุมโรค 

2. ให้ท าความสะอาดห้องเรียนดังกล่าว และพ้ืนที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะเรียน 

ห้องน้ า โต๊ะอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้สถานศึกษาควรท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อยครั้งมากขึ้น 

3. เพ่ิมความเข้มข้นในการคัดกรอง การท าความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ตลอดจน

สื่อสารให้ทุกคนในสถานศึกษาป้องกันตนเอง โดย สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ 

4. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนควบคุมโรค 

(ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ) 
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ค าแนะน าส าหรบัผูป้กครอง 

1. สังเกตอาการบุตรหลานทุกเช้าก่อนพาไปส่งสถานศึกษา หากพบว่า มีไข ้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจล าบาก หรือจมูกไม่ได้กลิ่น  ต้องให้เด็กหยุดเรียน แล้วดูแลรักษา
ตามอาการเบื้องต้น หากอาการไม่ดีข้ึนให้พาไปพบแพทย์ 

2. ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 

3. เมื่อได้รับแจ้งจากทางสถานศึกษาว่า บุตรหลานป่วยต้องไปรับกลับบ้านและดูแลปฐมพยาบาล หากบุตรหลาน

อาการไม่ทุเลาให้พาไปพบแพทย์ 

4. หากบุตรหลานมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 ต้องให้บุตรหลานกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน 

และต้องแจ้งใหส้ถานศึกษาทราบ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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แผนผังที ่1 แนวทางปฏบิตัิคดักรองนักเรยีนในสถานศึกษา เพื่อเฝา้ระวงั ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 

หมายเหต ุ

1. การคัดกรองไข้ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่การวัดยนืยันให้ใช้ปรอทวัดทางรักแร ้

2. ควรแยกห้องส าหรับผู้มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ออกจากผู้ป่วยด้วยอาการอื่น 

3. หากมีจ านวนผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ห้องที่จัดเตรียมไว้ส าหรับแยก ควรมีฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 2 เมตร 

4. กรณีพบเด็กป่วยระหว่างวัน ให้แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้ และแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ 

ติดสญัลักษณ์ (ผ่าน) 

- แยกเด็กในห้องที่จัดเตรยีมไว ้

- แจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กไปพบแพทย์ หรือส่งต่อเด็กไปยัง

สถานพยาบาลที่ติดต่อไว ้

- กรณีพบว่าเด็กมีประวตัิเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน      

โรคโควดิ-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ภายใน 3 ช่ัวโมง 

บันทึกข้อมูลอาการป่วย  

เพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น  

ปกต ิ 

คดักรองนักเรยีนทกุคน ทกุครัง้ กอ่นเขา้สถานศกึษา  

วัดไข ้(ดว้ยเครือ่งวดัอณุหภมูทิางหนา้ผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอยา่งใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไมไ่ด้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก) 

ถ้าวัดไข้ ≥ 37.5 °C ให้น่ังพัก 5 -10 นาที และวัดซ้ า (ดว้ยปรอทวดัไข้ ) 

- เข้าเรียนตามปกต ิ

- ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค 

มไีข ้(≥ 37.5 °C) รว่มกบั มอีาการของระบบทางเดนิหายใจ มไีข ้(≥ 37.5 °C) หรอื มอีาการของระบบทางเดนิหายใจ 

- แยกเด็กในห้องที่จัดเตรยีมไว ้

- แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน เพื่อปฐมพยาบาล

เบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย ์

- หยุดเรียน จนกว่าจะหายปกต ิ

* สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php 
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แผนผังที ่2 แนวทางปฏบิตัิคดักรองครแูละบคุลากรในสถานศกึษา เพื่อเฝา้ระวงั ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 

ติดสญัลักษณ์ (ผ่าน) 

1. ให้รีบไปพบแพทย์  

2. ระหว่างรอการส่งไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลให้อยู่ในห้องแยกที่เตรียมไว ้

3. กรณีพบว่ามีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ภายใน 3 ช่ัวโมง 

ปกต ิ 

คดักรองครแูละบุคลากรทกุคน ทกุครั้ง กอ่นเขา้สถานศกึษา  

วัดไข ้(ดว้ยเครือ่งวดัอณุหภมูทิางหนา้ผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอยา่งใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไมไ่ด้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก) 

ถ้าวัดไข้ ≥ 37.5 °C ให้น่ังพัก 5 -10 นาที และวัดซ้ า (ดว้ยปรอทวดัไข้) 

- เข้าปฏิบัติงานตามปกต ิ

- ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค 

มไีข ้(≥ 37.5 °C) หรอื มอีาการของระบบทางเดนิหายใจ 

บันทึกข้อมูลอาการป่วย               

เพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น  

* สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php 

หมายเหต ุ

1. การคัดกรองไข้ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่การวัดยนืยันให้ใช้ปรอทวัดทางรักแร ้

2. ควรแยกห้องส าหรับผู้มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ออกจากผู้ป่วยด้วยอาการอื่น 

3. หากมีจ านวนผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ห้องที่จัดเตรียมไว้ส าหรับแยก ควรมีฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 2 เมตร 

4. กรณีมีอาการป่วยระหว่างวัน ให้รีบไปพบแพทย์หรือแยกอยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
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แผนผังที ่3 แนวทางปฏบิตัิเมือ่พบผูป้ว่ยยนืยนัโรคโควดิ-19 ในสถานศกึษา 

 

* สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php 

 

ไดร้บัแจง้จากเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขวา่มนีกัเรยีน/คร/ูบคุลากรเป็นผูป้ว่ยยนืยนั 
 

ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงเรียน 

เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

และร่วมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 

- พบผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ปิดห้องเรียน 

เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือท าความสะอาด 

- พบผู้ป่วยยืนยันในหลายห้องเรียน ให้พิจารณา

การปิดสถานที่ (โดยขึ้นกับข้อมูลการสอบสวนโรค) 

เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือท าความสะอาด 

ด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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แผนผังที ่4 แนวทางปฏบิตัิเมือ่พบผูป้ว่ยมีอาการติดเชือ้ระบบทางเดนิหายใจเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานศกึษา 

* สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php 

พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป  

ในห้องเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน 

1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทราบ เพ่ือด าเนินการสอบสวนควบคุมป้องกันโรค 
3. ท าความสะอาดห้องเรียนดังกล่าวและพ้ืนที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน 
4. คัดกรองเฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้มข้นขึ้นพร้อมทั้ง 
เพ่ิมความถ่ีในการท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน 
 

สถานศึกษาได้รับแจ้งว่านักเรียน/ครู/บุคลากร  
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและหยุดมาโรงเรียน 

สถานศึกษาพบนักเรียน/ครู/บุคลากร  
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในระหว่างวัน 

บันทึกและรวบรวมข้อมูลผู้มีอาการป่วย 


