
 

เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  
(๔๙) ด้าน สถานศึกษา 

 ในเขตรับผิดชอบของ ทบม./ทบต./อบต.) ต ำบล.......................................อ ำเภอ............ ...............................กระบี่ 

 ชื่อโรงเรียน/ศพด./สถำรับเลี้ยงเด็ก..............................................  ตั้งอยู่เลขท่ี............หมู่ที่... พิกัด........................ 

 ระดับ  ( ) ปฐมวัย  ( ) ประถมศึกษำ  ( ) มัธยมศึกษำตอนต้น   ( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย  ( ) อุดมศึกษำ 

 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด................................คน  ชำย...................คน  หญิง..............................คน 

 จ ำนวนเด็กทั้งหมด.....................................คน  ชำย......................คน  หญิง..............................คน  

 ชื่อผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................โทรศัพท์............... 

 จ ำนวนห้องเรียน.....................ห้อง  จ ำนวนห้องเรียนที่มีระบบปรับอำกำศ จ ำนวน.............................ห้อง 

 พ้ืนที่ตำรำงเมตรห้องเรียนต่อนักเรียนเฉลี่ย.................................................คน/ตร.ม.  

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑ มีการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผ่าน แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และ 
แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”หรือใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ตามท่ีทางราชการก าหนด 

   

๒ บุคลากรทางการศึกษา (อำจำรย์ ครู พนักงำน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง) 
กรณเีจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ไม่ควรมาสถานศึกษา 

   

๓ จัดให้มีประตูเข้าออกทางเดียว กรณีใช้ร่วมกันให้แบ่งให้ชัดเจน 

พิจารณาจุดรับส่งผู้ปกครองอยู่ภายนอกโรงเรียน 
   

๔ จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน  ามูก มีเสมหะ 
หายใจล าบาก หอบเหนื่อย ปวดกล้ามเนื อ ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่ได้กลิ่น 
หรือมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด หากอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้
นักเรียนพักอยู่บ้าน 

   

๕ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีอ่างล้างมือด้วยน  าและสบู่ 
หรือล้ างมือด้วยเจลล้ างมือ หรือแอลกอฮอล์  ๗๐% เมื่ อ เข้ามาใน
สถานศึกษา และก่อนเข้าห้องเรียน 

   

๖ ห้องเรียน รักษาความสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั ง จัดนั่งห่างกัน
อย่างน้อย ๑-๒ เมตร  ลดกิจกรรมกลุ่ม เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ 
พิจารณางดการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือ จัดให้มีระบบระบายอากาศ  

   

๗ โรงอาหาร ด าเนินการตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ผู้สัมผัส
อาหารสวมหมวก คลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ แม่ครัว
ตรวจสุขภาพเป็นประจ า เน้นการกินร้อน ช้อนส่วนตัว และล้างมือบ่อยๆ  

   

๘ เหลื่อมเวลาพักเที่ยง ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร หลังเข้าส้วม 
และเน้นกินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ จัดเมนูอาหารครบอาหารหลัก ๕ หมู่ 
เพ่ิมผักและผลไม้  

   



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๙ ด้านทันตกรรม ก้มหน้าแปรงฟัน ป้องกันการกระเด็น ของใช้ส่วนตัวไม่วาง

ปะปนกัน (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดมือ ภาชนะใส่น  า) ไม่ใช้ร่วมกัน ให้
แยกออกอย่างชัดเจน และรักษาระยะห่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร 

   
 

 
 

๑๐ ห้องส้วม  สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย  ท าความสะอาดด้วยน  ายาท าความ
สะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั ง และเน้นจุดสัมผัสบ่อย (จุดเสี่ยง) เช่น ลูก
ประตู ราวจับ ก๊อกน  า ที่จับสายฉีด พื น ที่รองฝาชักโครก เป็นต้น และมี
อ่างล้างมือพร้อมสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 

  นร.ไม่เกิน ๕๐๐ คน 
๕๐คน ส้วม ช ๑ที่ ญ ๒ที่
โถถ่ายปัสสาวะ ๑ที่อ่าง
ล้างมือ ช/ญ ๑ที่นร.เกิน 
๕๐๐ คน ทุ ก ๑๐๐คน 
เพิ่ม ๑ที่ทุกรายการ ยกเว้น
ส้วม ญ เพิ่ม ๒ที่  

๑๑ จัดให้มีน  าสะอาด และท าความสะอาดก๊อก จุดสัมผัส มีภาชนะน  าดื่ม แก้ว
น  าส่วนตัว ดื่มน  าพอดี ๘-๑๐ แก้วต่อวัน 

   

๑๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่  ถุงมือยาง 
หน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าบู๊ท และล้างมือทุกครั งหลังปฏิบัติงาน 
หรือควรอาบน  า สระผมเมื่อเสร็จภารกิจ  

   

๑๓ กรณเีด็กเล็กนอนกลางวัน ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร     
๑๔ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายที่เว้นระยะห่างทางกายอย่างน้อย ๒ เมตร 

และกลุ่มละไม่เกิน ๓ คน 
   

๑๕ สร้างสุขนิสัยที่ดีต่อการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ  การ
อาบน  าหลังกลับจากโรงเรียน หลังการเล่นกับเพ่ือนหลังการกลับจากนอก
บ้าน ในระดับครอบครัว  

   

๑๖ เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน  ามูก มีเสมหะ หายใจ
ล าบาก หอบเหนื่อยปวดกล้ามเนื อ ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่ได้กลิ่น หรือมี
อาการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้บอกครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง  โดยให้แยกออก
จากบุคคลอ่ืนๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย รีบพบแพทย์  กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง
ให้พิจารณาหยุดเรียน ๑๔ วัน และเฝ้าระวังพร้อมกักตัวเอง  

  กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มี
ความเสีย่งต่อการ
ได้รับเชื อสูง วินิจฉัย
โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ 

๑๗ มีแผนป้องกัน  ควบคุม โรคโควิด -๑๙ ล่วงหน้าร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข ท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยมีรายชื่อบุคคล เบอร์โทรที่จะติดต่อในสภาวะฉุกเฉิน  

  แผนความรู้ การ
ป้องกัน ลดการ
สัมผสั อนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน    
 ไม่ผ่ำน 

ตรวจประเมิน เมื่อ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ............. 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน    ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (............................................................)        (........................................................) 
          ต ำแหน่ง............................................................. 
 
 
 
 

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัย ติดต่อ  ๑. นายวรวิทย์  แหลมสัก  โทร. ๐ ๘๑๗๘ ๘๖๔๕ ๔   
๒. นายบุญฤทธิ์  การุญเมธี  โทร. ๐ ๘๙๙๖ ๖๑๗๑ ๗  
๓. นางสาวศิริขวัญ  แซ่เฮ่า   โทร. ๐ ๘๖๗๓ ๙๔๐๗ ๐ 

 กรณีนักเรียน/นักศึกษา/ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด (ต่างประเทศ/ในประเทศ) 
๑. แจ้งครู/อาจารย์ เพ่ือให้ทราบข้อมูลประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์และ

พื นที่ระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/ 

๒. สถานศึกษาแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ทราบ เพ่ือติดตามอาการ 

๓. ให้พิจารณาหยุดเรียน ๑-๒ สปัดาห์ นับจากวันที่เดินทางออกจากพื นที่ระบาด โดยในระหว่างที่พักอยู่บ้าน ควร
งดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน  า ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม 

๔. หลังเดินทางมาจากพื นที่ที่มีการระบาด ภายใน ๑๔  วัน และมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม มีน  ามูก เจ็บคอ หอบ
เหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง 

 ค าแนะน าเมื่อยังไม่มีการระบาด 

๑. ให้ความรู้จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษา เช่น โปสเตอร์ สอน อบรมการล้างมือที่ถูกวิธี และการสวม
หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

๒. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัย เพ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื นที่ และให้บริการในห้อง
พยาบาล พร้อมทั งจัดท าบันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา 

๓. หากพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษา/ป่วยหรือขาดเรียนจ านวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื นที่
รับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ 

๔. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น เช่น แก้วน  า อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็น
ต้น 

๕. กำรล้ำงมือ จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ สบู่ เจลล้ำงมือ และน้ ำสะอำด  ไว้ตำมจุดที่จ ำเป็น เช่นทำงเข้ำออก โรง
อำหำร ห้องน้ ำ  

๖. กรณีเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๖ปี) กำรล้ำงมือแนะน ำให้ใช้กำรล้ำงด้วยน้ ำสะอำดและสบู่ ระมัดระวังกำรใช้
แอลกอฮอล์ ๗๐% โดยเฉพำะชนิดสเปรย์ เนื่องจำกจะท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังได้ หำกมีควำมจ ำเป็นให้
ใช้เจลแอลกอฮอล์ ๗๐% แทน 

๗. ส่งเสริมด้ำนควำมรู้ เรื่องกำรมีสุขอนำมัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือ กำรสวม และถอดหน้ำกำกอนำมัยที่ถูกต้อง 

https://ddc.moph.go.th/


๘. จัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับแยกนักเรียนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอ่ืนๆ 

 ค าแนะน าเมื่อมีการระบาด 

๑. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น  ามูก บริเวณทางเข้าประตูสถานศึกษาทุกเช้า เพ่ือแยกผู้ที่มีอาการไปยัง
สถานที่จัดเตรียม 

๒. ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน และสถานที่ศึกษา 

๓. การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจ านวนมาก เช่น หลายห้อง หลายชั นเรียน กรณีเป็นโรงเรียนประจ า 
ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณหอพัก  หากเป็นโรงเรียนไปกลับ ให้เน้นย  าการอยู่กับบ้านไม่ออกไปที่ชุมชน 
สาธารณะ 

๔. ควรมีการท าความสะอาดพื นที่ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์
กีฬา ของเล่นเด็ก ด้วย แอลกอฮอล์ ๗๐% อย่างน้อยวันละ ๑ ครั ง 

๕. จัดให้มีอุปกรณ์การล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน โรงอาหาร โรงยิม เป็น
ต้น 

๖. จัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับแยกนักเรียน/นักศึกษาที่มีอาการระบบทางเดินหายในออกจากอาการป่วยอ่ืนๆ 

๗. จัดระบบสื่อสาร ท าความเข้าใจ การด าเนินงาน ควบคุมการระบาดกับผู้ปกครอง 

๘. กรณีสถานศึกษามีรถรับส่ง ให้ด าเนินการท าความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ 
กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน  าผสมผงซักฟอก หรือน  ายาท าความสะอาด และ แอลกอฮอล์ ๗๐%  

 กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย เครื่องวัดอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้
แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบส ำลี เชด็ทุกครั้งก่อนใช้กับคนถัดไป 

 ผลกำรตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศำเซลเซียส และไม่มีอำกำร ระบบทำงเดินหำยใจ ไอ จำม 
หำยใจเหนื่อยหอบ 

 สำรเคมีส ำหรับฆ่ำเชื้อ  
๑. สำรเคมีที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีมีกำรใช้งำนบ่อยหรือสัมผัสกับคน เช่น แอลกอฮอล์ ๗๐% 

๒. สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวทั่วไปใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๐๕% 
หรือเท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  

๓. สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวที่มีน้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ สำรคัดหลั่งของผู้รับบริกำร/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขำโถส้วมใช้น้ ำยำ
ฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๕%) รำดทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำท ี

๔. กำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ ำโดยกำรรำดน้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) (ควำม
เข้มข้น ๐.๕%) ทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำทีแล้วล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ
ตำมปกติ 

๕. ผงปูนคลอรีน ๖๐% ในอัตรำส่วน ๑ ช้อนชำต่อน้ ำ ๑ ปีบ๊หรือ ๒๐ ลิตร ส ำหรับล้ำงตลำด  
๖.  โซดำไฟ ๙๖% ในอัตรำส่วน ๒ ช้อนโต๊ะต่อน้ ำ ครึ่งปี๊บหรือ ๑๐ ลิตร ส ำหรับ ขจัดครำบไขมัน 

๗. น้ ำส้มสำยชูเจือจำง ส ำหรับขจัดกลิ่นคำว  


