
 

 

แผนเผชิญเหตุ กรณีติดเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา 2565 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น การแพร่

ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นและมีการกลายพันธุ์ของโรคท าให้เกิดอาการที่แตกต่างกันของแต่ละ

คน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ขึ้น  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือก าหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

2. เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบคุมโรค 

และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนทุ่งมน

วิทยาคาร  

3. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน 

ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 4. เพ่ือสร้างความม่ันใจในการเตรียมความพร้อม การป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี ความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกจ านวน

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต

พ้ืนที่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน การสอน ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดท าแผน

เผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือ

พบว่ามีนักเรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีความเสี่ยงสูง สถานศึกษา ต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทยร์ะบบขนส่งระบบ การประสานงานตรงกับบุคลากรทาง การแพทย์ในพ้ืนที่การสร้างการรับรู้

ข่าวสารภายใน รวมทั้งการคัดกรอง เพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ได้มีการชี้แจงมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาค

เรียนที่ 1/2565 ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  ทั้งนี้  สธ. และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ปรับเปลี่ยน



มาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียนของเด็กไทย

ต่อไป  โดยเน้นย้ า ตามมาตรการต่อไปนี้ คือ  

1. เร่งรัดการฉีดวัคซีน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามความสมัครใจให้ครอบคลุม 

2. สถานศึกษา ต้องเข้ารับการประเมิน Thai Stop COVID Plus โดยต้องผ่านการประเมินมากกว่า 

 95 %  ส่วนการตรวจATK ที่เดิมให้ตรวจทุกราย แต่จากการหารือร่วมกับราชวิทยาลัยและนักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง  โดยการตรวจเฝ้าระวังให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเท่านั้น  เพราะกรณีที่มีฉีดวัคซีน

ครบและไม่มีอาการ การตรวจATKอาจผิดพลาดได้    

3. เน้นย้ าการท าตามแผนเผชิญเหตุ เมื่อเจอผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ด าเนินการปิดชั้นเรียน

หรือโรงเรียน เป้าประสงค์นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ที่โรงเรียน  

4. เน้นย้ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมอบหมายให้ศูนย์อนามัยในเขตสุ ขภาพ

เป็นพี่เลี้ยง  

    ส าหรับมาตรการเปิดเรียน On-Site อยู่ได้กับโควิด19 กรณีโรงเรียนประจ า เน้นมาตรการ Sandbox 

Safety zone in School ประกอบด้วย  

1. หากนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ ให้หารือหน่วยบริการสาธารณสุขในการแยกกักตัวใน

โรงเรียนกรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เว้นระยะห่างอย่างน้อย 

2 เมตร งดร่วมกลุ่ม 

2. กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้จัดควอรันทีนโซน จัดการเรียนการสอนในนั้นเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นให้สังเกต

อาการอีก 5 วัน อย่างไรก็ตามกรณีได้รับวัคซีนครบตามก าหนดและไม่มีอาการไม่แนะน าให้กักตัว และตรวจ ATK 

ในวันที่ 5 และ 10  

3. กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า ให้เปิดเรียนปกติ โดยป้องกันตนเองครอบจักรวาล ประเมิน Thai Save Thai 

(TST) เว้นระยะห่างในห้องอย่างน้อย 1 เมตร 

กรณีโรงเรียนไป-กลับ  

1. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวที่บ้าน หรือพิจารณากักตัวที่โรงเรียน โดย

คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรณีเป็นผู้ติดเชื้อมี

อาการให้พิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ  และท าความสะอาด

ห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ   



2. กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหากยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่มีอาการ แนะน าให้กักตัวเองเป็นเวลา 5 วันและติดตาม

หลังจากนั้นอีก 5 วัน กรณีได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการไม่ต้องกักตัว ให้เรียนได้โดยให้ตรวจ ATK วันที่ 1 , 5 

และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ สถานศึกษาจัดให้เรียนตามความเหมาะสม เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 

3. กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า ให้เรียนตามปกติ ป้องกันตนเอง ประเมิน TST เว้นระยะห่างในห้องอย่างน้อย 1 

เมตร 

นายสุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า  โรงเรียนทั่วประเทศมีกว่า  35,000 แห่ง 

เป็น ร.ร.รัฐสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั้งประถมศึกษาและมัธยมฯ 29,200 

แห่ง   เอกชน 4,100 แห่ง และอ่ืนๆ เช่น อปท. มหาดไทย(มท.) อีกราว 1,800 แห่ง  โดยกว่า 90 % จะเปิด

เรียนในวันที่  17 พ.ค.2565  โดยทุกสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม โดยสิ่งที่แตกต่างระหว่างภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 กับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คือ การเว้นระยะห่าง ในห้องเรียน จะเหลือ 1 เมตร 

จาก 1.5 เมตร 

เพราะฉะนั้น ห้องเรียนปกติที่มีขนาด 8 X 8 เมตร สามารถจัดโต๊ะเรียนได้ 7 แถว ๆ ละ 6 ที่นั่ง รวม 42 

คน ซึ่งโดยปกติ 1 ห้องเรียนจะมีนักเรียนประมาณ 40 คน ไม่มีปัญหาในเรื่องการเว้นระยะห่าง แต่อาจจะมีปัญหา

ในโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งเท่านั้น ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ บางห้องอาจจะมีขนาด 6 X 8 เมตร และสิ่ง

สุดท้ายที่มีความแตกต่าง คือ บางโรงเรียนเป็นการเรียนในห้องปรับอากาศ ต้องมีการเปิดระบายอากาศ ทุก 2 

ชั่วโมง เป็นเวลา 10 นาที ในช่วงพัก ส าหรับโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อในโรงเรียน คือ การถอดหน้ากาก กินข้าว

ร่วมกัน สนทนาระหว่างกันโดยไม่สวมหน้ากาก  

ดังนั้น ในโรงอาหารควรมีการแยกส ารับกับข้าว แยกพ้ืนที่ งดการพูดคุย ขณะกินอาหาร และเมื่อมีการเล่น

ร่วมกัน ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา 

                                                                       

 

 

      ลงชื่อ........................................................                             

             ( นายสัจภาส  ส าราญสขุ ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนมุ่งมนวิทยาคาร 


