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คำนำ 

 
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ทวีความ 

รุนแรงเพิ่มมากขึ้น เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียและยุโรป รวมถึงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และมีการ 

เดินทางติดตอการคา การทองเที่ยว การสัมพันธในเครือญาติ หรือการติดตอสัมพันธดานการศึกษา ทำใหเกิด 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว พบวามีผูติดเชื้อ 

ยืนยันรายใหมวันละหลายรอยรายอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมีชายแดนของจังหวัดติดตอไดหลายทาง

ด ั งนี้  ทิศ เหนื อ  ติ ดต อ กับ  ประ เทศสหภาพพม าและสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ประเทศสหภาพพมาและจังหวัดเชียงใหม แนวเขตชายแดนติดตอกับประเทศพมา   

ดานอำเภอแมจัน แมสาย แมฟาหลวง และเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเปนแนวภูเขา 100 กิโลเมตร 

แนวแมน้ำสาย 10 กิโลเมตร และแนวแมน้ำรวก 20 กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานอำเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน และอำเภอเทิง มีระยะทาง 184 

กิโลเมตร โดยเปนแนวแมน้ำโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตรใหมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจสงผลใหนักเรียน บุคลากรของสถานศึกษาและผูปกครอง

เกิดความตระหนกและวิตกกังวลตอการแพรระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

เชียงราย ใหโรงเรียนแมออวิทยาคม ไดดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และ

ผูเกี่ยวของ จะไดนำไปใชประกอบเปน แนวปฏิบัติในการเฝาระวัง และกำกับติดตามเตรียมความพรอมรองรับ

สถานการณ การแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดอยางทันเหตุการณ อันจะสงผล

ใหนักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผูเกี่ยวของปลอดภัย ไมเสี่ยง ไมมีอาการปวยของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถ ดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 

 

โรงเรียนแมออวิทยาคม  
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนแมออวิทยาคม 

 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากข้ึน การ

แพรของโรคยังสามารถแพรระบาดไดงายข้ึนและมีการกลายพันธุของโรคทำใหเกิดอาการท่ีแตกตางกัน ของแต
ละคน โรงเรียนแมออวิทยาคม ไดจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึน 
 
1. วัตถุประสงค 

1. เพื่อกำหนดมาตรการการเตรียมความพรอมการปองกันการควบคุมโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนแมออวิทยาคม 

2. เพื่อกำหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพรอม การปองกัน
ควบคุมโรค และตอบโต ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ 
โรงเรียนแมออวิทยาคม 

3. เพื่อใหการประสานงานระหวางบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพรอมการปองกัน 
ควบคุมโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณี สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID19) ของโรงเรียนแมออวิทยาคม 

4. เพ่ือสรางความม่ันใจในการเตรียมความพรอมการปองกัน การควบคุมโรค และตอบโตภาวะ ฉุกเฉิน
กรณีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับบุคลากรและ นักเรียนของ
โรงเรียนแมออวิทยาคม 

 
2. แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดภายในโรงเรียนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา ระลอกท่ี 2  

2.1 การปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากในชุมชน 
 2.1.1 เม่ือมีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนไปพ้ืนท่ีเสี่ยงใหนักเรียนกักตัว เปนเวลา 14 วัน 
 2.2.2 เม่ือมีญาติหรือบุคคลใกลชิดมาจากพ้ืนท่ีสีแดงใหนักเรียนกักตัว เปนเวลา 14 วัน  
 2.3.3 เมื่อมีนักเรียนไปสัมผัสผูติดเชื้อโควิด-19 ใหนักเรียนกักตัว เปนเวลา 14 วัน หรือไปพบ

แพทยทันที 
2.2 การเฝาระวังและการสอบสวนโรค 
 2.2.1 คัดกรองนักเรียนผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของมีการสวมหนากาก การลางมือ การ

เวนระยะหาง การทำความสะอาด และลดความแออัด 
 2.2.2 มีแนวปฏิบัติสำหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรค

ติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2.2.3 การปดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา  
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 2.2.4 รายงานการประเมินสถานการณผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และใหขอเสนอแนะแก 
หนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 

2.3 การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 2.3.1 มีศูนยประสานงานและติดตามขอมูลระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ 
 2.3.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมออ ในความรวมมือปองกันการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
 2.3.3 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ประกอบดวยครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นเปนครูแกนนำที่จะไปประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฝายปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
3. แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีความรุนแรงข้ึนท่ัว 
โลกจำนวนผูปวยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอาจเปนภาวะเสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเขตพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนแม
ออวิทยาคม ไดจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ รองรับการ 
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในโรงเรียนประจำปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

3.1 งานกลุมบริหารจัดการและกลุมอำนวยการ 
 1) กำหนดนโยบายดานการเฝาระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนแมออวิทยาคม 
 2) กำหนดนโยบายใหครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการเฝาระวังติดตามและ 

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3) อำนวยความสะดวก ใหคำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝาระวัง

ติดตาม และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ใน
โรงเรียน และประสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

3.2 การคัดกรองประจำวัน  
 1) ปฏิบัติหนาที่ เวลา 06.30-07.50 น. และปฏิบัติหนาที่คัดกรองนักเรียนที ่มาสาย ตรวจวัด

อุณหภูมิรางกายโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิรางกายแตละแถว โดยเนนระยะหางระหวางคน              
1 เมตร-1.5 เมตร 

 2) จัดเตรียม หนากากอนามัยสำรอง เจลลางมือ แอลกอฮอล สำหรับ นักเรียนที่ไมมีอุปกรณ
ปองกันตัวเอง หรือ แทนหนากากอนามัยท่ีชำรุด 

 3) นักเรียนมีอุณหภูมิรางกายปกติอยูระหวาง 36.1 – 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัด อุณหภูมิ
รางกายครั้งแรก มีอุณหภูมิรางกายมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส ใหนักเรียนพักคอยหรืออยูใน บริเวณจุด
ตรวจวัดอยางนอย 5-10 นาทีกอนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ำดวยปรอทวัดไข 
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 4) กรณีวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข รวมกับอาการ ทางเดิน
หายใจใหแยกนักเรียนในหองที่จัดเตรียมไว บันทึกอาการปวยและใหการดูแลเบื้องตน ซักประวัติ และสังเกต
อาการเสี่ยง แจงผูปกครองรับเด็กกลับบานหากมีอาการไมดีขึ้น ใหผูปกครองพาเด็กไปพบแพทย เจาหนาท่ี
สาธารณสุขภายใน 3 ชั่วโมง 

3.3 ชุมนุมหองพยาบาลหนวยควบคุมโรคและบริการสอดสอง ดูแล ประชาสัมพันธ  
 1) จัดทำ Google Formเก็บขอมูลรายวัน เพื่อปองกันความเสี่ยง สำหรับนักเรียน ผูปกครอง                 

ผูพักอาศัยรวมกันใหครูท่ีปรึกษา จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายวัน  
 2) ประสานงานครูท่ีปรึกษา/หัวหนาหองเรียน ตรวจสอบขอมูลรายวัน เพ่ือตรวจสอบความเสี่ยง  
3.4 กิจกรรมครูแกนนำ ( ครูประจำชัน้เปนครูแกนนำ ) ควบคุมโรค ระดับชั้นเรียน 
 1) ใหคำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การปองกันการแพร 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  
 2) ติดตามประเมินผลการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสถานศึกษา 
 3) เฝาระวังประเมินความเสี่ยง ชี ้เปาผาน Thai Stop Covid Plus 17 แผนเผชิญเหตุรองรับ

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3.5 การประเมินสถานการณ การเปด / ปด โรงเรียน (ระดบัโรงเรียน) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือ เพื่อประเมิน สถานการณในโรงเรียนและชุมชน รวมกับ ศูนยบริหาร
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
4. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

 4.1 ผูบริหารสถานศึกษา  
  1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พรอมทั ้งจัดตั ้งคณะทำงานดำเนินการปองกันการ              

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  2) ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  
  3) ใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เกี่ยวกับ นโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเกี่ยวของ และลดการตีตราทาง
สังคม (Social stigma) 

  4) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเขาไปในสถานศึกษา (Point of entry)  
  5) ควรพิจารณาการจัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตาม

บริบทไดอยางตอเนื่อง 
  6) การติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย  
  7) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาใน 

สถานศึกษาใหรีบแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  
  8) มีมาตรการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริม ตามสิทธิท่ีควรไดรับ กรณีพบ

อยูในกลุมเสี่ยงหรือกักตัว 
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  9) ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอยางเครงครัดและ 
ตอเนื่อง 

4.2 ครูผูดูแลนักเรียน  
 1) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได  
 2) สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ใหหยุด ปฏิบัติงาน

และรีบไปพบแพทยทันที  
 3) ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัด ไดแก ลางมือบอยๆ สวมหนากากผา หรือ

หนากากอนามัย และเวนระยะหางระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหลงชุมชน  
 4) แจงผูปกครองและนักเรียน ใหน าของใชสวนตัวและอุปกรณปองกันมาใชเปนของตนเอง  
 5) สื่อสารความรูคำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยงจาก              

การแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้ง หลัง

ใชงาน 
 7) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเวนระยะหางระหวาง บุคคล

อยางนอย 1-2 เมตร 
 8) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  
 9) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเขามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน  
 10) สังเกตกลุมนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครู

กำหนดเพ่ือใหไดรับการชวยเหลือ  
 11) สื่อสารความรูเกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดใหแกนักเรียน และ

บุคลากรในสถานศึกษา  
4.3 นักเรียน  
 1) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 
 2) สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง รีบแจงครูหรือ 

ผูปกครอง  
 3) มีและใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับผูอ่ืน  
 4) ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัด ไดแก ลางมือบอยๆ สวมหนากากผา หรือ 

หนากากอนามัย และเวนระยะหางระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหลงชุมชน 
 5) ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู และผัก 

ผลไม ออกกำลังกาย และนอนหลับใหเพียงพอ  
 6) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ  
 7) หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน 
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4.4 ผูปกครอง  
 1) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 
 2) สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ใหรีบพาไป พบ

แพทย  
 3) จัดหาของใชสวนตัวใหบุตรหลาน 
 4) จัดหาอุปกรณปองกันโรคและการลางมือ กำกับใหบุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการ ปองกัน

โรคอยางเครงครัดไดแก ลางมือบอยๆ สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย และเวนระยะหาง ระหวางบุคคล
หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหลงชุมชน  

 5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม  
 6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูใน การ

ดูแลจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน  
4.5 แมครัว ผูจำหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานทำความสะอาด 
 1) ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได  
 2) สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ใหหยุด ปฏิบัติงาน 

และรีบไปพบแพทยทันที 
 3) ลางมือบอยๆ กอน-หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหนายอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก 
 4) ขณะปฏิบัติงานของผูสัมผัสอาหาร ตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน ถุงมือ สวมหนากากผา 

หรือ หนากากอนามัยและปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสวนบุคคลท่ีถูกตอง  
 5) ปกปดอาหาร ใสถุงมือและใชท่ีคีบหยิบจับอาหาร 
 6) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม ใหนักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 
 7) ผูปฏิบัติงานทำความสะอาด ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ตองใสอุปกรณปองกันตนเองและ ปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการทำความสะอาดใหถูกตอง 
 
5. ดานอนามัยส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 

5.1 หองเรียน สถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนสอน หองปฏิบัติการตาง ๆ 
ภายในสถานศึกษา หองประชุม หองพักครู โรงยิม โรงอาหาร หองสมุด หองสวม เปนตน ใหด าเนิน

การตามหลักปฏิบัติการปองกันการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 
ไดแก  

 1) จัดโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่ง ใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร  
 2) มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุมยอย 
 3) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศถายเท และทำความสะอาดโตะ เกาอี้ อุปกรณการ 

เรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง กอน-หลังใชงาน 
 4) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทำความสะอาดมือ 
 5) จำกัดจำนวนผูใชงานหรือลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือเหลื่อมเวลา 
5.2 โรงอาหาร  
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 1) จัดบริการอาหาร เนนปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค เชน อาหารปรุงสำเร็จสุกใหมทุกครั้ง  
 2) พิจารณาทางเลือกใหผูปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ใหนักเรียน 
5.3 หองพยาบาล 
 1) จัดหาครูหรือเจาหนาท่ี เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนปวยมานอนพักรอผูปกครองมารับ 

และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนท่ีปวย  
 2) จัดใหมีพ้ืนท่ีหรือหองแยกอยางชัดเจน ระหวางนักเรียนปวยจากอาการไขหวัดกับนักเรียน ปวย

จากสาเหตุอ่ืน ๆ  
 หมายเหตุ การจัดทำบันทึกประจำวันการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา กำหนดใหนักเรียนบันทึก 

การเดินทางไปในสถานที่ตางๆ ประจำวัน สงใหครูประจำชั้นทุกเชา หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให 
โทรแจงโรงเรียนทันทีโดยโรงเรียนมีความพรอมทั้งการเรียน การสอนที่โรงเรียนและระบบออนไลนหากเกิด 
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสอง ขอมูลบันทึกการ 
เดินทางของนักเรียน โดยครูประจำชั้น/อาจารยที่ปรึกษาทุกคน สรุปรวบรวมขอมูลบันทึกการ เดินทางของ
นักเรียน  

 โรงเรียนแมออวิทยาคมเตรียมมาตรการรองรับหากมีนักเรียนหรือเจาหนาที่เจ็บปวย มีการวาง 
แผนการคัดกรองเฝาระวัง มีเจาหนาที่ดูแลสุขภาพในสถานศึกษา และจัดเตรียมหองพยาบาลสำหรับแยก 
นักเรียน ที่มีอาการปวยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจาก นักเรียนที่มีอาการปวยอื่น ๆ หากพบวามี 
นักเรียน และเจาหนาที่ที่มีไข(อุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีประวัติสงสัยปวยดวยโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรแยกนักเรียนหรือบุคลากรออกจาก บุคคลอื่น โดยระวังไมใหเกิดการ 
แพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีกระบวนการในการแจงครูที่ปรึกษา ให
ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กทราบ 

 
6. แผนรับรองการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปวย กักตัว หรือกรณีปดโรงเรียน  

6.1 กรณีนักเรียนปวย เม่ือตรวจพบผูมีไขสูงเกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส ใหสงตอไปยังหองพยาบาล
ของ โรงเรียน เพ่ือดำเนินการ  

 1) ตรวจวัดอุณภูมิดวยเครื่องวัดอุณภูมิแบบแทงแกว หรือแบบดิจิตอล โดยวัดทางรักแร 
 2) ซักประวัติเจ็บปวย สังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ จาม 

มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส 
 3) หากพบนักเรียนมีอุณภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบ ทางเดิน

หายใจอยางใดอยางหนึ่ง จะจัดใหอยูในพ้ืนท่ีแยกสวนเพ่ือแจงผูปกครองมารับและพาไปพบแพทย  
 4) จัดหองนอนพักสำหรับนักเรียนระหวางรอผูปกครองมารับ โดยจัดหองนอนแยกจาก นักเรียน

ปวยทั่วไป จำนวน 2 เตียง ระยะหางระหวางเตียง 1.5 เมตร ติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้นระหวาง เตียงนอน 
ภายในหองมีอากาศถายเทสะดวก มีเจลแอลกอฮอลประจำทุกเตียง มีถังขยะท่ีมีฝาปด มิดชิด  

 5) บันทึกรายชื่อและอาการปวย  
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6.2 กรณีนักเรียนกักตัว เม่ือพบวานักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการดังนี้ 
 1) งานพยาบาลบันทึกรายงานขอมูลนักเรียนที่เขาขาย หรือเปนกลุมเสี่ยงในการติด เชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอตอผูอำนวยการพิจารณาอนุมัติ เพ่ือกักตัว 14 วัน 
 
 2) โรงเรียนดำเนินการ  
  2.1) ทำหนังสือแจงผูปกครองทราบ เพื่อใหนักเรียนหยุดเรียน กักตัวอยูที่บาน 14 วัน โดยไม

ถือวาเปนการขาดเรียน 
  2.2) ครูที่ปรึกษารับทราบและประสานผูปกครองหรือนักเรียนเพื่อสอบถามอาการ ปวยของ

นักเรียนเปนระยะ หรือชวยเหลือกรณีมีเหตุจำเปน  
  2.3) ครูผูสอนทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน ดำเนินจัดเตรียมแผนรองรับการเรียน เชน การสอน

ออนไลน การสอนซอมเสริม และมอบหมายงานใหนักเรียนทำ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนตาม หลักสูตร จนกวา
นักเรียนจะกลับมาเรียนตามปกติได 

 3) นักเรียนนำหลักฐานใบรับรองแพทยมายืนยันกับโรงเรียนเพ่ือกลับเขาเรียน ตามปกติ  
6.3 กรณีปดโรงเรียน  
 1) โรงเรียนขออนุมัติหนวยงานตนสังกัดเพ่ือปดโรงเรียน จำนวน 14 วัน  
 2) โรงเรียนแจงนักเรียน ครู ผูปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ ที่ทำให

ปดโรงเรียนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 14 วัน โดยไมถือเปนวันลา หรือ
วันหยุดเรียน 

 3) โรงเร ียนเตร ียมการสอนออนแฮนด โดยใช  Google Meet, Google Classroom, Line, 
Facebook ตาม ความถนัดของครู ตามตารางท่ีจัดไว         

 4) ฉีดน้ำยาฆาเชื้อเพ่ือทำความสะอาดท่ัวท้ังโรงเรียน  
 
7. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเกิดการระบาด 
เม่ือพบผูปวยยืนยันอยาง นอย 1 ราย ท่ีคิดวาอาจมีการแพรกระจายเชื้อในสถานศึกษา 

1. ปดสถานศึกษา/ชั้นป/ชั้นเรียน เพ่ือทำความสะอาด เปนระยะเวลา 3 วัน  
2. ประสานเจาหนาที ่สาธารณสุข สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเขา 

สถานศึกษา และดำเนินการข้ันตอนท่ีกำหนด หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab สง
ตรวจหาเชื้อ 

3. ผูสัมผัสกลุม High risk ใหดำเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจเชื้อ  
4. ผูสัมผัสกลุม Low risk ไมตองเก็บตัวอยาง แตใหแยกตัวอยูท่ีบาน และรายงานอาการ (Selfreport) 

ทุกวัน หากพบวา มีอาการเขาเกณฑ PUI ใหดำเนินการแบบผูปวย PUI 
5. เมื ่อเปดเรียน ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยาง และ 

พิจารณาความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการท่ีบาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล  
6. ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผูสัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด (ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข)      
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8. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล  
 สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษา ควรมีการ
กำกับ ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ สถานการณ และบริบทพ้ืนท่ี อยางตอเนื่อง 
กรณีพบ ผูมีอาการเสี่ยงหรือปวย ตองรีบแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที และรายงานตอผูบริหาร ผูเก่ียวของ  
 
9. แนวทางปฏิบัติเม่ือตองกักตัว 14 วัน  

1. วัดอุณหภูมิทุกวัน ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
2. ลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบูอยางนอยนาน 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล  
3. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดสมาชิกในบาน โดยเฉพาะผูสูงอายุ หรือผูท่ีมีโรคประจำตัว  
4. แยกหองนอน ของใชสวนตัว รวมทั ้งแยกทำความสะอาด หากแยกหองนอนไมได ใหใชแผน 

พลาสติกก้ันหอง และเปดหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก  
5. แยกรับประทานอาหารคนเดียว และลางทำความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย  
6. แยกหองน้ำ หากแยกไมไดใหใชเปนคนสุดทาย เมื่อใชเสร็จแลวใหทำความสะอาดทันที กรณี ใชชัก

โครกใหปดฝา เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค  
7. แยกขยะเปน 2 สวน คือ ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู ใน แตละ

วันใหรวบรวม และลางถังดวยน้ำยาฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ ใสขยะที่แยกไวในถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุง ให
แนนกอนนำไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป  

8. หากจำเปนตองพบปะผูอื่น ใหสวมหนากากอนามัย และเมื่อเสร็จธุระ ใหนำหนากากอนามัย ที่ใช
แลวท้ิงลงถังขยะท่ีมีฝาปดมิดชิด และลางมือทันทีดำเนินการแบบผูปวย PUI 

การรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ดีที่สุด เริ่มจากตัวเรา
เองที่จะตองดูแล และปฏิบัติตนอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเรา อีกทั้งยังชวยลดภาระ
ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดวย 
 
10. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ใหปด
หองเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1. เม่ือพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายข้ึนไป ใหปดหองเรียน 
เปนเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด  

2. เม่ือพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกวา 1 หองเรียน ใหปดชั้นเรียน 
เปนเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด  

3. หากมีหลักฐานและความจำเปนตองปดสถานศึกษา ใหขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด ไมตองปด หองเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษากรณีที่ไมพบผูปวยยืนยันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

 1) ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ - ผูสัมผัสที่มี
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) ใหสังเกตอาการที่บาน เปนเวลาอยางนอย 14 วัน หากพบ
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อาการผิดปกติใหไปพบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย ระหวางรอผล ใหกักตัวที่บาน-สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมได
ตามปกติและสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจความเสี่ยง และ แนวทางการดำเนินการในระยะตอไป  

 2) ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) ใหสังเกตอาการ เปน เวลา 14 วัน 
ไม จำเปนตองหยุดเรียน และไมจำเปนตองปดสถานศึกษา (รักษาตามอาการ หายปวยแลวเรียน ตอได)  

 3) ใกลชิด  
  - ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงสูง จัดวา มีความเสี่ยงต่ำ ไมจำเปนตองหยุดเรียน แตให สังเกต

อาการ เปนเวลา 14 วัน  
  - ผูใกลชิดกับผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดวา ไมมีความเสี่ยง ไมจำเปนตองหยุดเรียน แตให สังเกต

อาการ เปนเวลา 14 วัน หมายเหตุ ทั้งนี้ในทุกกรณีขอใหดำเนินการบนพื้นฐานของขอมูลการสอบสวน ทาง
ระบาดวิทยา และสถานการณโรคในพ้ืนท่ี  
 
11. แนวปฏิบัติในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเม่ือพบ
ผู ป วยยืนยัน ของโรงเร ียนแมออวิทยาคม เพื ่อใหสอดคลองกับประกาศตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลง
วันท่ี 24 เมษายน 2564 ดังนี้  

1. แจงหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแตพบผูปวย เพื่อใหดำเนินการ สอบสวน
ปองกันและควบคุมโรค 

2. ดำเนินการสำรวจบุคคลที่อยูในขายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยให ปฏิบัติ
ตนดังนี้  

 2.1 บุคคลที่มีอาการเขาขายกับนิยามผูสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เขาเกณฑ
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ตองติดตอพบแพทยทันที 

 2.2 บุคคลผูมีความเสี่ยงสูงโดยเปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-
19) ใหเขารับการตรวจหาเชื้อ และใหปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยเปนระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ี สัมผัสผูปวย
ยืนยันวันสุดทาย 

 2.3 สำหรับบุคคลอ่ืนๆนอกเหนือจากขอ 2.1 และขอ 2.2 หากไมมีอาการปวยและไมมี ปจจัยเสี่ยง
อ่ืนๆใหสังเกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เปนระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการ ตองไปพบ แพทยทันทีใน
กรณีท่ีมีอาการปวยใหหยุดพัก ณ ท่ีพักอาศัยและหากอาการไมดีข้ึนภายใน 2 วัน ใหรีบพบแพทย 

 2.4 กรณีที่มีครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแมออวิทยาคม ปวยดวยโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปดสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 - 3 วัน เพื่อทำความ
สะอาดพ้ืนท่ี  

 2.5 การกำกับติดตามและรายงานผลกรณีพบผูปวยยืนยัน ใหผูรับผิดชอบโครงการโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน รายงานขอมูลตอผู อำนวยการสถานศึกษาเพื ่อรายงาน 
ผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น ตามมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
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 2.6 ใหศึกษาคูมือดูแลตนเองสำหรับประชาชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อเปนการเฝาระวังและดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครองรวมท้ังผูเก่ียวของ โรงเรียน
แมออวิทยาจึงขอใหปฏิบัติอยางเครงครัดและการดำเนินการใหอยูบนพื้นฐานของขอมูลการ สอบสวนทาง
ระบาดวิทยาและสถานการณโรคในพ้ืนท่ี 
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