
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม 

แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



คำนำ  

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ท่ัวโลก ทวีความรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียและยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย และมีการเดินทาง

ติดต่อการค้า การท่องเท่ียว การสัมพันธ์ในเครือญาติ หรือการติดต่อสัมพันธ์ด้านการศึกษา ทำให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่ามีผู้ติดเช้ือยืนยันรายใหม่

วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเท่ียวและเป็นแหล่งอุตสาหกรรม

ซึ่งมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อาจส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อ

การแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุและ

การเฝ้าระวังติดตาม เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จะได้นำไปใช้ประกอบเป็นแนว

ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และกำกับติดตามเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้องปลอดภัย ไม่เส่ียง ไม่มีอาการป่วยของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถ

ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
1.ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ    โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
วันก่อต้ัง   วันท่ี  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 
เปิดเรียนคร้ังแรก  วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 
สังกัด    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ที่ต้ังโรงเรียน   เลขท่ี 124  หมู่ท่ี 5  ถนนผาปราบพาล  ตำบลนครหลวง 
    อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13260 
    พกิัด X :  ละติจูด  14.475431856408025  
      Y:  ลองติจูด  100.62556564807892 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 
 ทิศใต้  ติดต่อกับวัดกลาง  และชุมชนบ้านโพธิซ้าย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก 
เขตพื้นที่บริการ 74 หมู่บ้าน ใน ต.นครหลวง  ต.บางพระครู  ต.บางระกำ  ต.แม่ลา   ต.ท่าช้าง                

ต.สามไถ  ต.พระนอน  ต.บ้านชุ้ง  ต.ปากจ่ัน  ต.คลองสะแก  ต.บ่อโพง  และ               
ต.หนองปลิง 

โทรศัพท์  035-259-200 
โทรสาร  035-259-200 
เว็บไซด์  www.udomrat.net 
อีเมล ์  udomratwitthaya@gmail.com 
ขนาดสถานศึกษา   มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
จำนวนพื้นที ่  29  ไร่ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  อาคารเรียน  2  หลัง 
  อาคารประกอบ  2  หลัง 
  จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  32  ห้อง 
 
 
ตราสัญลักษณ์ 

http://www.udomrat.net/
mailto:udomratwitthaya@gmail.com


 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง 
 
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า  - เหลือง  

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า 
สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีส่ิงใดเทียบเท่า 

 
อักษรย่อ อ.ร. 

 

ปรัชญา  “วิชาดี  มีจรรยา  กีฬาเก่ง” 
 

คติธรรม “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเสริมสร้างศักยภาพครู  

ด้วยระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ               
   1.  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
   2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
   3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
   4.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
   5.  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   6.  ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าประสงค์             
   1.  นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2.  นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 
 3.  นักเรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเมืออาชีพ 
 5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 6.  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีโครงการต่างๆ ท่ีรองรับในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน เช่น ด้านปัญญา ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดสอนเสริม ติวเข้มให้กับนักเรียน ท้ังนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

               คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครู 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารงบประมาณและการจัดการอย่างมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
1. หัวหน้าสถานศึกษา  นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                  ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อดุมรัชต์วิทยา”   

2.   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป  นางอัจฉราพร นาคดิลก 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ค.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
                       ปริญญาตรี  กศ.บ.  สาขาภาษาไทย     
3.   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์ 

      วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
      4.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น  
      วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ค.ม.  การบริหารการศึกษา 
                             ปริญญาตรี  ศษ.บ.  สาขาการบริหารการศึกษา 
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3.ข้อมูลด้านบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีบุคลากร ท้ังส้ิน  38 คน ผู้บริหาร 2 คน 

ครูปฏิบัติการสอน 27 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 5 คน 
 

ประเภทตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1 

ครู 10 17 27 

ครูมาช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

รวมข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา 11 18 29 

ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูอัตราจ้าง) 2 - 2 

ลูกจ้างช่ัวคราว (นักการภารโรง) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน) - 2 2 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงินงบประมาณ (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) - 1 1 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงินงบประมาณ (ธุรการโรงเรียน) - 1 1 

รวมบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 4 4 9 

รวมทั้งสิ้น 15 22 38 
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ข้อมูลด้านนักเรียน  
ระดับชั้น ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนนักเรียน 

(คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 138 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 151 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 125 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 414 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 87 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 62 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 52 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 201 

รวมทั้งสิ้น 19 615 
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ส่วนท่ี 2 

แผนเผชิญเหตุ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น 

การ แพร่ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นและมีการกลายพันธุ์ของโรคทำให้เกิดอาการท่ี

แตกต่างกันของแต่ละคน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น 

1.วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 2. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน  

ควบคุมโรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน 

ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019     

(COVID-19) ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน การควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ  

ฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและ 

นักเรียนของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 

2.แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         

ในสถานศึกษา  

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารกับคณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวมไปถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

จึงจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรณีหากพบผู้ติดเช้ือ หรือ

พบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนมีการซักซ้อมทำความเข้าใจอย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง   ระบบการ

ประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นครหลวง  



สร้างการรับรู้ข่าวสารภายในให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของ

โรงเรียน รวมทั้งการคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้ 

 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มี  
ผู้ติดเช้ือ  

ไม่พบ  
ผู้ติดเช้ือยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
2. ประเมิน TST เป็นประจำ 

1. เปิดเรียน Onsite  
2. ปฏิบัติตาม TST 
3. เฝ้าระวังคัดกรองกรณี เด็กพิเศษ 

 
 
 
 
 

มีผู้ติดเช้ือ 
ประปราย 

ไม่พบ 
ผู้ติดเช้ือยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
2. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. เปิดเรียน Onsite  
2. ปฏิบัต ิเข ้มตามมาตรการ  TST 
Plus  
3. เฝ้าระวังคัดกรองกรณี เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเช้ือ 
ยืนยัน  

ในห้องเรียน  
1 รายข้ึนไป 

1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่าง บุคคล 1 - 2 ม.  
2. ประเมิน TST ทุกวัน  
3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณี
ใช้ เครื่องปรับอากาศ  
4 .  กรณ ี  High Risk Contact : งด
เรียน Onsiteและกักตัวที ่บ้าน 14 
วัน  
5 .  กรณ ี  Low Risk Contact : ให้
สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติ 
ต า ม ม า ต ร ก า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

1. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วัน 
เพื่อทำความสะอาด  
2. เปิดห้องเรียนอื ่นๆ Onsite ได้
ตามปกติ  
3.  ส ุ ่ มตรวจเฝ ้ าระว ั ง  Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห ์ 
4. ปฏิบัต ิเข ้มตามมาตรการ  TST 
Plus 
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ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

 พบผู้ติดเช้ือ 
ยืนยัน 

มากกว่า 1 
ห้องเรียน 

1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่าง บุคคล 1 – 2 เมตร  
2. ประเมิน TST ทุกวัน  
3. ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง กรณี
ใช้ เครื่องปรับอากาศ 

1. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ 3 วัน 
เพื่อทำความสะอาดหรือ มากกว่า
ตามอำนาจการพิจารณาของเขต
พื้นท่ี 
 2. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST 
Plus 

 
 
 
 
 

มีผู้ติด
เช้ือ  

เป็นกลุ่ม
ก้อน 

 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่าง บุคคล 1-2 เมตร  
2. ประเมิน TST ทุกวัน  
3. ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง กรณี 
ใช้เครื่องปรับอากาศ  
4. กรณี High Risk Contact :  
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน  
14 วัน  
5. กรณี Low Risk Contact :  
ให้สังเกตอาการของตนเอง 

1. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้มตามมาตรการทุกมิติ  
2. สำหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่ม
ก้อน พิจารณาปิดโดย 
คณะกรรมการควบคุมการแพร่ 
ระบาดระดับพื้นท่ี หากมี หลักฐาน
และความจำเป็น  
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 

 
 

มีการ 
แพร่

ระบาด  
ในชุมชน 

 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT  
2. เฝ้าระวังอาการเส่ียงทุกวัน Self 
Quarantine  
3. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite 
โดยเข้ม ตามมาตรการทุกมิติ  
2. สำหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่ม
ก้อน พิจารณาปิดโดย 
คณะกรรมการควบคุมการแพร่ 
ระบาดระดับพื้นท่ี หากมี หลักฐาน
และความจำเป็น  
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข. (2564). คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School        

เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด1๙ ในสถานศึกษา.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3. แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงขึ้น  

ทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผน

เผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 

2564 ดังนี้  

3.1 งานบริหารจัดการและอำนวยการ  

     1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

                2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและ 

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) อำนวย

ความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวังติดตาและปฏิบัติตามแผน

เผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน และประสานงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

3.2 การคัดกรองประจำวัน  

     1) ปฏิบัติหน้าที่ เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียนที่มาสาย ตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่าง ระหว่างคน 1 

เมตร - 1.5 เมตร  

     2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หรือ แทน 

หน้ากากอนามัยท่ีชำรุด  

     3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัด อุณหภูมิ

ร่างกายครั้งแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพักคอยหรืออยู่ในบริเวณจุด

ตรวจวัดอย่างน้อย 5 – 10 นาทีก่อนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้  
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     4) กรณีวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดิน

หายใจ ให้แยกนักเรียนในห้องท่ีจัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น ซักประวัติ และสังเกต

อาการเส่ียง แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์  

     5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเส่ียงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่ัวโมง  

3.3 กิจกรรม อย.น้อยควบคุมโรค  

     1) จัดทำ Google Form เก็บข้อมูลรายวัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง     

ผู้พักอาศัยร่วมกันให้ครูท่ีปรึกษา จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายวัน  

     2) ประสานงานครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าห้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลรายวัน เพื่อตรวจสอบความเส่ียง   

3.4 กิจกรรมครูแกนนำควบคุมโรค ระดับชั้นเรียน  

     1) ให้คำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่  

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  

      2) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)ใน สถานศึกษา  

      3) เฝ้าระวังประเมินความเส่ียง ช้ีเป้าผ่าน Thai Stop Covid Plus 

3.5 การประเมินสถานการณ์ การ เปิด / ปิด โรงเรียน (ระดับโรงเรียน)  

        รวบรวมข้อมูลพื ้นฐาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือ เพื ่อประเมิน  

สถานการณ์ในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

4. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  

4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  

     1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกันการแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     2) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  
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     3) ให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับ 

นโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี ่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม 

(Social stigma)  

     4) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry)  

     5) ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตาม

บริบท  

     6) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย  

     7) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี ่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน  

สถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี  

     8) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบ

อยู ่ในกลุ่มเส่ียงหรือกักตัว  

     9) ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ  

ต่อเนื่อง  

4.2 ครูผู้ดูแลนักเรียน  

     1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

     2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน

และรีบไปพบแพทย์ทันที  

     3) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า หรือ

หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  

     4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง  

     5) ส่ือสารความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการ

แพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     6) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี ่ยงทุกครั้ง       

หลังใช้งาน 
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               7) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคล

อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

               8) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  

               9) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน  

              10) สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ            

ท่ีครูกำหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ  

              11) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียน  และ

บุคลากรในสถานศึกษา  

4.3 นักเรียน  

     1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

     2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ  

ผู้ปกครอง  

     3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  

     4) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า หรือ 

หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  

     5) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก 

ผลไม้ ออกกำลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ  

     6) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

     7) หลีกเล่ียงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน  

4.4 ผู้ปกครอง  

     1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

     2) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพาไป  

พบแพทย์  

     3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน  
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     4) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ กำกับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน

โรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล 

หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  

     5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่  

     6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ

ดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 

4.5 แม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด  

    1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  

    2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน 

และรีบไปพบแพทย์ทันที  

    3) ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสส่ิงสกปรก     

    4) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากาก     

ผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง  

    5) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ท่ีคีบหยิบจับอาหาร  

    6) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง  

    7) ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและปฏบิัติ

ตามข้ันตอนการทำความสะอาดให้ถูกต้อง  

5. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  

5.1 ห้องเรียน  

      สถานที่สำหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ห้องประชุม  

ห้องพักครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่  

      1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

      2) มีการเหล่ือมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย  
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     3) จัดให้มีการระบายอากาศที ่ดี ให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี ้ อุปกรณ์        

การ เรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเส่ียง ก่อน-หลังใช้งาน  

     4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ  

     5) จำกัดจำนวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา  

5.2 โรงอาหาร  

     1) จัดจำหน่ายอาหาร เน้นป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง  

     2) ติดต้ังฉากกั้นพลาสติกใสบนโต๊ะรับประทานอาหาร จุดจำหน่ายอาหาร ทำสัญลักษณ์เว้นระยะ

จุดนั่งรับประทานอาหารอย่างชัดเจน 

5.3 ห้องพยาบาล  

      1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครอง มา

รับ และมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย  

      2) จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียน  

ป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ 
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ส่วนท่ี 3 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ 

 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ ของโรงเรียนนครหลวง    

“อุดมรัชต์วิทยา” ได้แก่ การประสานงานและติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตาม

ข้อมูลระหว่างสถานศึกษาจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า      

กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)  ศูนย์บริการสาธารณสุขอำเภอนครหลวง  สถานีอนามัยเฉลิมพระ

เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นครหลวง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกำหนดขั้นตอนหากนักเรียน หรือ

บุคลากรไม่สบาย วางแผนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นท่ีและเจ้าหน้าที่สุขภาพในโรงเรียน โดยมี

รายชื่อและหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในขั้นตอนการแยกนักเรียนที่ป่วยและ

เจ้าหน้าท่ี ออกจากผู้ท่ีมีสุขภาพดีและกระบวนการแจ้งผู้ปกครอง การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนักเรียน

หรือเจ้าหน้าที่ อาจต้องส่งต่อโดยตรงไปที่สถานบริการสุขภาพ หรือ ส่งกลับบ้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมี

การแจ้งขั้นตอน กับผู้ปกครองและนักเรียนล่วงหน้า สนับสนุน การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ต้องการ

ดูแลพิเศษ ทำงานร่วมกับระบบบริการสังคมและสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของบริการ เช่น 

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพ พิจารณาความต้องการเฉพาะของเด็กที่มีความพิการ ตรวจสอบเด็กนักเรียนที่อาจ

เพิ่มความเส่ียง เช่น ความรับผิดชอบในการดูแลคนป่วยท่ีบ้าน หรือ หาประโยชน์เมื่อออกจากโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล  

ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขและการศึกษา แบ่งปัน ข้อมูลกับ

ครูผู ้ดูแล และนักเรียน ให้ข้อมูลล่าสุดเกี ่ยวกับสถานการณ์โรค รวมทั้งความพยายามในการป้องกัน และ

ควบคุมที ่โรงเรียน แจ้งให้ครูผู ้ดูแลแต่ละชั้นเรียน ควรแจ้งเตือนผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานด้าน  

สาธารณสุขทราบ เมื่อมีนักเรียนหรือคนในบ้านของครูและนักเรียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัส โค

โรนา 2019 (COVID-19) โดยให้คณะกรรมการผู้ปกครองหรือครูช่วยกันส่งเสริมข้อมูลเพื่อ ให้ความรู้ แก่เด็ก

และคนในครอบครัวถึงข้อปฏิบัติของคน ในครอบครัวกรณีท่ีมีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่งอาจใช้ส่ือต่างๆ ท่ีเด็ก คุ้นเคยและเข้าใจได้ง่าย  

การส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรม  

ส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรมนักเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนให้ นักเรียน

จัดท าโปสเตอร์ ใบประกาศเพื่อสื่อสารความรู้ในโรงเรียนและในชุมชน รวมถึงให้นักเรียนแกนน าเป็น  ส่ือ

บุคคลในการส่ือสารสุขภาวะแก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมช 

ครู/เจ้าหน้าท่ีสุขภาพในโรงเรียน 

กรรมการ

สถานศึกษา 

(ผู้ปกครอง) 
ส่งเสริมการแบ่งปัน

ขอ้มลูที่ใชร้่วมกัน 

 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในพื้นที ่
รูปแบบการทำงานร่วมกัน 

-ประสานแนวทางปฏิบัต ิ

-อัปเดตหมายเลขตดิต่อกรณีฉุกเฉิน

ร่วมกัน 

-แจ้งเตือนเมื่อมีนักเรียนหรือคนในบ้าน

ของครูและนักเรียนเป็นโรคโควิด-19 

แนวทางปฏิบัติ 
1.จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน 

2.แจ้งขั้นตอนกับผู้ปกครองและนักเรียนล่วงหน้า

เพื่อสร้างความมั่นใจกรณีมีนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่

ป่วย 

3.สนับสนุนการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง 

4.สื่อสารให้ความรู้เก่ียวกับโควิด-19 การป้องกัน 

และการล้างมือบ่อยๆ 

5.การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต 

 

 

 
กรณีนักเรียน/บุคลากรป่วย 

1. แยกนักเรียนที่ป่วยและเจ้าหน้าที่ออกจากผู้ที่มีสุขภาพดี โดยส่งต่อไปที่สถานบริการสุขภาพ

หรือให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 

2. ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล ครแูละผูดู้แลแต่ละชั้น แจ้งเตือนผู้บริหารโรงเรยีน และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขทราบเมื่อมีนักเรียนหรือคนในบ้านของครูและนักเรียนเป็นโรคโควิด-19 

3. การช่วยให้นักเรียนรับมือกับความเครียด 

4. ปรับนโยบายโรงเรียนตามความเหมาะสม 
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