
และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการเฝา้ระวังติดตาม



ค ำน ำ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกทวีความรุนแรง เพ่ิม

มากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ก าลังเผชิญกับการระบาดระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดการ
ระบาดอย่างรวดเร็วทุกจังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” มีความห่วงใยความปลอดภัยทาง
สุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน จึงได้ก าหนด “มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการ
เรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน  

มาตรการฯ ของโรงเรียนที่ก าหนดขึ้นนี้ ศึกษาจาก “คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19” และ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 
19 ในสถานศึกษา” ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563) และด าเนินการตามมาตรการฯดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้เพ่ิมแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2563 – 2564 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุด  

ฝ่ายงานอานามัยของโรงเรียน มุ่งหวังให้การปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)” ของโรงเรียนจะท าให้โรงเรียน
เป็นสถานที่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย  
         

 

                                                                            

            งานอนามัย 

          โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ท่ีต้ัง เลขท่ี 60/10 หมู่ท่ี 2 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โทร 035-389131 โทรสาร 035-389131 e-mail : 
maharatprachanimit@hotmail.com website: www.maharat.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 49 ไร่ 7 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 19 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลมหาราช ตำบลน้ำเต้า ตำบลกะทุ่ม 
และตำบลหัวไผ่ 

      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 

             

 อักษร ม.ป.น. อยู่ใต้คบเพลิง หมายถึง โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

ได้มีความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองดังแสงของเปลวเพลิงท่ีสว่างโชติช่วง 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    หลวงพ่อจัน 

อักษรย่อ   ม.ป.น. 

คำขวัญ    ประพฤติดี มีวินัย ต้ังใจเรียน 

ปรัชญา    สุวิชาโน ภวํ โหติ   (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ) 

สีประจำโรงเรียน   เขียว – แดง 

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

             อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  “ ม.ป.น.” 

    ความหมาย 

      ม. มโน ต้ังมั่นไว้ใฝ่ศึกษา        = รักการเรียน 
       ป.  ปัญญา แสวงหาเป็นนิสัย       = เพียรสร้างปัญญา 
       น. น้ำใจ สละได้เพื่อส่วนรวม   = รู้ค่าคุณธรรม 
                           หรือ “ รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา รู้ค่าคุณธรรม ” 
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 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
             “โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม” 

      คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ  
     1) มีระเบียบวินัย   
     2) รับผิดชอบ   
     3) จิตสาธารณะ 
 ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จัดต้ังและดำเนินการสอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2494 ณ บริเวณวัดปากคลอง ด้วยความร่วมมือของประชาชน
ชาวอำเภอมหาราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดปากคลอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาอยู่หมู่ท่ี 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นท่ี 49 ไร่ 7 ตารางวา 
ซึ่งเป็นที่ดินของวัดวังและประชาชนบริจาค สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 214 และหอประชุม 1 หลัง  
ต่อมาในปี พ.ศ.2517 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการ ค.ม.ช. รุ ่น 11 จึงได้รับ 
การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เป็นอย่างดี และในปี พ.ศ.  2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหนึ ่งหลัง  
เป็นอาคารเรียน 216 ก. ครึ่งหลัง พร้อมกับโรงฝึกงาน 2 หลัง ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงฝึกงาน
อุตสาหกรรมอีก 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 216 ล. (พิเศษ 12 ห้อง) จำนวน 1 หลัง 
ในปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ท่ีนั่ง 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร ปัจจุบันมีนักเรียน 121 คน ครู 11 คน เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
          ภายในปี 2566 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ  (Missions)           
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 6. พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน  
 7. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ                
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 เป้าประสงค์ (Goals)  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล 
6. ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคุณภาพ 

 7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร เพศ และระดับการศึกษาสูงสุด 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป ี

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางบุปผา  พันธุ 52 28 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.2,3,5,6 

20 

2 นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว 36 11 ศษ.ม. เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ 

ภาษาไทย  
ม.1,3,5,6 

30 

3 นายวิชิต  มีศรีสรรค์ 36 10 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ดนตรี ม.1-6 
40 

4 นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล 37 12 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

วิทย์ ม.3 , 
ฟิสิกส์ ม.4-6 

20 

5 น.ส.วริษฐา  ศิริสุวรรณ 32 4 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม วิทย์ ม.1,2  
เคมี ม.4-6 

64 

6 น.ส.ชุตินันท์  ตระกูลชัยชนะ 27 4 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.1,4,5 

52 

7 น.ส.ชนาภา  ชัยสุวรรณรัตน์ 28 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.1,2,3,4 

64 



4 
 

8 นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์ 28 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.1-6 

20 

9 น.ส.รวีรัตน์  กอบกิจ 25 2 ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์  
ม.1,2,5 
ชีววิทยา ม.4 
โลกดารา-
ศาสตร์ ม.6 

113 

10 น.ส.ณิชชา  พลเสน 33 2 บธ.บ. ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ม.1,3,5 48 

11 น.ส.กมลชนก  ไชยคง 30 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.3,4,6 

24 

  

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ...............11................ คน คิดเป็นร้อยละ ..100......  

 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ...........11................ คน คิดเป็นร้อยละ ..100...... 

ครูอัตราจ้าง / พนักงานราชการ  

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุ (ป)ี จำนวน 

1 สุขศึกษาและพลศึกษา 34 1 

2 คอมพิวเตอร์ 31 1 

3 งานธุรการ 34 1 

เฉลี่ย / รวม 33 3 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2564) 

 1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ท้ังส้ิน   85  คน 
 2. จำนวนนักเรียนในโรงเรียน   ท้ังส้ิน 121  คน   
 
    จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 

 

เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง  

ม.1 1 14 9 23 สัดส่วน  ครู : นักเรียน 

             1 : 10 

    ห้องเรียน : นักเรียน 

              1 : 13 

ครูท่ีปรึกษาครบช้ัน 

ชั ่วโมงการสอนเฉลี ่ย 22.5ชม./

สัปดาห์ 

ม.2 1 16 10 26 

ม.3 1 20 3 23 

รวม 3 50 22 72 

ม.4 2 10 8 18 

ม.5 2 9 6 15 

ม.6 2 9 7 16 

รวม 6 28 21 49  

รวมทั้งสิ้น 9 78 43 121  
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1.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

 มีสถานพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานพยาบาลในเขตอำเภอมหาราช 

ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
1 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 2019 0-3533-5665 
2 โรงพยาบาลบ้านแพรก 0-35386-222 
3 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 0-35211-888 
4 โรงพยาบาลบางปะหัน 0-35777-000 
5 โรงพยาบาลนครหลวง 0-35200-910 
6 โรงพยาบาลภาชี 0-35311-112 
7 โรงพยาบาลท่าเรือ 0-35340-002 
8 โรงพยาบาลบางปะอิน 0-35261-173 
9 โรงพยาบาลเสนา 0-35743-862 
10 โรงพยาบาลอุทัย 0-35356-336 
11 โรงพยาบาลบางซ้าย 0-35375-098 
12 โรงพยาบาลวังน้อย 0-35271-033 
13 โรงพยาบาลบางไทร 0-35371-029 
14 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 0-35379-094 
15 โรงพยาบาลผักไห่ 0-35391-306 
16 โรงพยาบาลบางบาล 0-35302-961 
17 โรงพยาบาลบางบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) 0-35200-910 
18 โรงพยาบาลมหาราช 0-35389-027 
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 0-35769-266 
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 0-35767-348 
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไผ่ 0-35860-586 
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเต้า 0-35767-036 
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง 0-35766053 
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0-35756-030 
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิตเพียน 0-89901-7792 
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขวาง 0-35-768-118 
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ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนา 0-35765-270 
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตอ 0-35767-347 
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่ม 0-35765-036 
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าปลุก 0-35776-330 
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บทท่ี 2 

บทนำ 

2.1 ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร 
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่า

มาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด  
6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7  
จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนา 2019 ” และในภายหลังถูกต้ังช่ืออย่างเป็นทางการว่า“โควิด-19” (COVID-19) 

2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการรายงาน สถานการณ์ ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(COVID-19) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นท่ีน่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลวางแผนสำรองการผลิตออกซิเจน ร้อยละ 90 เพื่อรองรับความต้องการ

ทางการแพทย์ ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มสูงขึ้นโดย ออกซิเจนทั้งหมด 
จะถกูนำไปใช้ใน 7 จังหวัด บนเกาะชวา และบาหลี ได้แก่ บันเติน จาการ์ต้าชวาตะวันตก ชวากลาง ยอกยาการ์ตา ชวา
ตะวันออกและบาหลี 

- ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลส่ังให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทุกคนท่ีเดินทางเข้า
ประเทศและมีการปิดด่านทางบก ที่ติดกับประเทศเวียดนามชั่วคราวเพื่อสกัดไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) แพร่เข้ามาสู่กัมพูชาและใช้มาตรการหลากหลายเพื่อชะลอการแพร่ระบาดในประเทศ 

 - สาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลวางแผนขยายการจำกัดจำนวนคนในการรวมตัวทางสังคมจาก 4 คน เป็น 6 คน 
ขยายเวลารับประทานอาหารในร่มที่ร้านอาหารจนถึงเที่ยงคืน และอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ออกไปนอกบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนนี้ยกเว้นในกรุงโซลและพื้นท่ี
ใกล้เคียง เนื่องจากยังมีผู้ติดเช้ือ เพิ่มขึ้น 

- มาตรการในประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อม “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดอินทรวิหาร” 
เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยท่ีติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีก่อนนำส่งรงพยาบาล ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 
250 เตียง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งเป้าขยาย20 ศูนย์เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 
3,000 ราย 

- กรมอนามัย จัดทำแผนเผชิญเหตุ เมื่อพบการติดเชื้อในชุมชน โรงเรียน ครูและนักเรียน สถานศึกษาจะตอ้ง
ปฏิบัติอย่างไร สำหรับมาตรการในการเปิดเรียนที่ต้องเน้นย้ำ คือ โรงเรียนต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus  
ส่วนนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai หากมีความเสี่ยงสูง 
ต้องปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย 100% โดยเฉพาะครูจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย 
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ใส่เฟสชิล ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเมื่อมีการติดเช้ือในโรงเรียนหรือชุมชน และมีทีมกำกับติดตามเฝ้าระวัง การระบาด
ในโรงเรียนหรือชุมชน 

- กรมควบคุมโรค เสนอปรับมาตรการควบคุมโรคให้เหมาะสมใน 4 มาตรการ คือ  
1. การค้นหาผู้ติดเช้ือดูแลรักษา แยกกักตัว และควบคุมโรค เน้นผู้สูงอายุและผู้ท่ีเส่ียงต่อการป่วยรุนแรง  
2. การจัดการเตียง มีการกักตัวดูแลรักษาท่ีบ้าน หากมีอาการมากขึ้นจะส่งต่อเข้ารักษาในสถานพยาบาล  
3. มาตรการวัคซีน โดยจัดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดกลายพันธุ์ได้รวมถึงเน้นฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง  
7 กลุ่มโรค เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 

4. มาตรการทางสังคมและองค์กรก่อนเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

2.3 การประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศ

มาเลเซีย ยังคงพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 6,000 – 7,600 รายต่อวัน ประเทศกัมพูชาพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 
900 – 1,000 รายต่อวัน และประเทศเมียนมาร์ พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 1,600 –3,600 รายต่อวัน ในรอบสัปดาห์ 
ท่ีผ่านมาสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือในประเทศไทยท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กรกฎาคม 2564 
พบว่ามีผู้ติดซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 36 ราย เป็นผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 3 ราย กัมพูชา 
16 ราย และเมียนมาร์ 5 ราย รวมท้ังหมด 24 ราย ซึ่งผู้ติดเช้ือท่ีมาจากต่างประเทศนั้นผ่านด่านพรมแดนทางบก 14 ราย 
และลักลอบผ่านเส้นทางธรรมชาติ 10 ราย ดังนั้น จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์ 
จึงยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื ้อที่ผ่านด่านพรมแดนทางบก หรือลักลอบเข้ามาต ามช่องทางธรรมชาติได้  
พื้นที่จังหวัดดังกล่าวจึงต้องเร่งบูรณาการและประสานการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข 
มหาดไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน และสถานประกอบการเอกชนต่าง ๆ ในการค้นหาจุดเสี ่ยงที่อาจมี  
การลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การดำเนินการกักกันในสถานกักกันของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยปอดอักเสบในสถานพยาบาล ตลอดจนความร่วมมือของภาคประชาชนในการสอดส่อง  
ผู้ที ่เดินทางแปลกหน้าที่เข้ามาภายในชุมชน และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเร่ง
ดำเนินการจัดสรร กระจายและฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า  ตามแนวชายแดน 
เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เพื่อลดโอกาส การติดเชื้อ และลดผลกระทบที่อาจ
ส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นท่ี 
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2.4 อาการเม่ือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 
อาการของไวรัสโควิด-19 ท่ีสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี ้
1. มีไข ้
2. เจ็บคอ 
3. ไอแห้ง ๆ 
4. น้ำมูกไหล 
5. หายใจเหนื่อยหอบ 

2.5 กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
1. เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) 
2. ผู้สูงอายุ 
3. คนท่ีมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง 
4. คนท่ีภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ 
5. คนท่ีมีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) 
6. ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย 

เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ 
7. ผู้ท่ีต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด 
8. ผู้ที ่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือ  

สายการบินต่าง ๆ เป็นต้น 

หากมีอาการโควิด 19 ควรทำอย่างไร 
- หากมีอาการของโรคท่ีเกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์

ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค  
อย่างถูกต้องมากท่ีสุด 

- หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14 – 27 วัน 
เพื่อให้ผ่านช่วงเช้ือฟักตัว และให้แน่ใจ ว่าไม่ติดเช้ือ 

2.6 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
1. หลีกเล่ียงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
2. หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียง 
3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ 
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4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง  เช่น ที่จับ 
บน BTS, MRT, Airport Link ท่ีเปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือ
สัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 

5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 
70 % (ไม่ผสมน้ำ) 

6. งดจับตา จมูก ปากขณะท่ีไม่ได้ล้างมือ 
7. หลีกเล่ียงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยท่ีไม่มีการป้องกัน 
8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารท่ีทำจากสัตว์หายาก 
9. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที ่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเช้ือในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหล่ังเข้าตา 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” มีความตระหนักและมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมสถานที่ เพื ่อรองรับการเปิดเรียนแบบ  On site ทั้งรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอน การเว้นระยะห่าง การจัดสถานท่ีนั่งเรียน รับประทานอาหาร การเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร 
อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของนักเรียน เมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ  
On site ได้ โดยผ่านครูท่ีปรึกษา และให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาได้บันทึกไทม์ไลน์แต่ละวันของตนเองโดยผ่าน 
Google form (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายวันป้องกันความเสี่ยงและบุคลากรโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”/ผู้พัก
อาศัยร่วมกัน ) 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ TSC+ Thai Stop Covid Plus จำนวน 44 ข้อ 6 มิติ นอกจากนี้โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
ออกคำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระดับโรงเรียน 

เกณฑ์การแบ่ง 
พื้นที่สถานการณ์ 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

คำนิยาม 
 

พื้นท่ีท่ียังไม่มีผู้ติดเช้ือ 
และไม่มีส่ิงบอกเหตุ 
ว่าจะมีผู้ติดเช้ือ 
 

พื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือ  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10 ราย แต่มีแนวโน้ม 
ควบคุมสถานการณ์ได้ 

พื้นท่ีท่ีติดกับพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุด หรือ  
มีผู้ติดเช้ือ มากกว่า10 
ราย และมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น 

มีผู้ติดเช้ือจำนวนมาก 
และมีมากกว่า 1 พื้นท่ี 
(ย่อย) 
 

มาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย 
100% เน้นการทำ
ความสะอาด  
(มือ สถานท่ี หรือ
อุปกรณ์ ท่ีสัมผัส
บ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% เน้นการทำ
ความสะอาด  
(มือ สถานท่ี หรือ 
อุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% เน้นการทำ
ความสะอาด  
(มือ สถานท่ี หรือ
อุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% เน้นการทำ
ความสะอาด  
(มือ สถานท่ี หรือ 
อุปกรณ์ท่ีสัมผัส
บ่อยๆ) 

 หลีกเล่ียงการสัมผัส 
หรือการเข้าไปใน 
สถานท่ีท่ีมีคนจำนวน 
มาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัส 
หรือการเข้าไปใน 
สถานท่ีท่ีมีคนจำนวน
มาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัส
หรือการเข้าไปใน
สถานท่ีท่ีมีคนจำนวน 
มาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัส
หรือการเข้าไปใน
สถานท่ีท่ีมีคนจำนวน 
มาก 

 มีการติดต้ังและสแกน 
แอพพลิเคช่ันไทยชนะ
อยู่เสมอ 

มีการติดต้ังและสแกน 
แอพพลิเคช่ันไทยชนะ
อยู่ เสมอ 

มีการติดต้ังแอพพลิเคชัน 
หมอชนะ ตามความ 
เหมาะสม เพิ่มเติมจาก
การใช้แอพพลิเคช่ัน 
ไทยชนะ 

มีการติดต้ัง 
แอพพลิเคชัน  
หมอชนะ ตามความ 
เหมาะสม เพิ่มเติมจาก 
การใช้แอพพลิเคช่ัน
ไทยชนะ 

 

 

 



13 
 

เกณฑ์การแบ่ง
พื้นที่สถานการณ์ 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

การจัดกิจกรรม หลีกเล่ียงการจัด
กิจกรรมท่ีมีการรวม
คนจำนวนมาก หากมี
ความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ ให้มีการ
ปรึกษา คกก.
โรคติดต่อจังหวัด โดย 
1) ให้พิจารณาลด
จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมลง 
2) ให้มีมาตรการลด 
ความหนาแน่นของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3) ให้มีการกำกับดูแล
ให้เป็นไปตามาตรการ 
ท่ีวางแผนไว้ 

หลีกเล่ียงการจัด 
กิจกรรมท่ีมีการรวม 
คนจำนวนมาก 
ทุกรูปแบบ 
 

หลีกเล่ียงการจัด 
กิจกรรมท่ีมีการรวมคน
จำนวนมาก 
 

งดจัดกิจกรรมท่ีมี 
การรวมคนจำนวนมาก
ทุกรูปแบบ 
 

การเรียนการสอน - พิจารณาใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ เพื่อ 
เป็นการเตรียมความ 

ให้สถานศึกษา 
พิจารณาหยุดการเรียน
การสอนหรือปรับรูปแบบ 
 

สถานศึกษาปรับ 
รูปแบบการเรียน 
การสอนเป็นแบบ 
ออนไลน ์

  พร้อมของระบบ 
ตามความเหมาะสม 

การเรียนการสอนเป็น
แบบออนไลน์ตาม 
สถานการณ์ ในพื้นที 

 

มาตรการ  Work 
from Home 
 

- พิจารณาใช้มาตรการ 
Work from Home 
ตามความเหมาะสม 
 

ให้มีการใช้มาตรการ 
Work from Home 
สำหรับบุคคลท่ีมาจาก
พื้นท่ีสีแดง 

ใช้มาตรการ  
Work from Home 
อย่างเต็มขีด
ความสามารถ 
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บทท่ี 3 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น การแพร่
ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นและมีการกลายพันธุ์ของโรคทำให้เกิดอาการท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขึ้น  

3.1 วัตถุประสงค ์  
      1. เพื่อกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  

      2. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกันควบคุมโรค และ
ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  

      3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรค 
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
มหาราช “ประชานิมิต”  

      4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน การควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน
มหาราช “ประชานิมิต”  

3.2 แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในถานศึกษา 
ระลอกที ่2  
      1. การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากต่างประเทศ  
          1.1 มีครูต่างประเทศ ต้องรับการกักกันในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน  
          1.2 มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าว เรียนการสอนตามปกติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้พักอาศัย
อยู่ในประเทศไทย ในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
       2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ  
          2.1 มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล  
          2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
          2.3 เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล  
          2.4 จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
          2.5 จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
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          2.6 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
          2.7 แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ ท่ีกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยของสถานศึกษา  
          2.8 แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
ในสถานศึกษา  
      3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค  
          3.1 คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีการสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง 
การทำความสะอาด และลดความแออัด  
          3.2 มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
          3.3 การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา  
          3.4 รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน  
ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ  
     4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
         4.1 มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  
         4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
         4.3 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง 

3.3 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่มีความรุนแรงขึ้นท่ัวโลก

จำนวนผู้ป่วยติดเช้ือสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเส่ียงต่อการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในเขตพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนมหาราช “ประชานมิติ” 
ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการออกคำส่ัง 
แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

3.3.1 งานบริหารจัดการและอำนวยการ  
                1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  
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                2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติ 
ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                3) อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวังติดตาม
และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน และ
ประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.3.2 การคัดกรองประจำวัน  
               1) ครูเวรประจำวันยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าท่ี
คัดกรองนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื ่องวัดอุณหภูมิ  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้น
ระยะห่างระหว่างคน 1 เมตร - 1.5 เมตร  
               2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือ แทนหน้ากาก
อนามัยท่ีชำรุด  
               3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ครั้งแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพักคอยหรืออยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย  
5 – 10 นาที ก่อนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้  
               4) กรณีวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ  
ให้แยกนักเรียนในห้องที่จัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น ซักประวัติและสังเกตอาการเสี่ยง  
แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์  
               5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเสี ่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่ัวโมง  

3.3.3. การประเมินสถานการณ์ การ เปิด / ปิด โรงเรียน (ระดับโรงเรียน)  
 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์ 

ในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.4 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  
     3.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  

   1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   2) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  
   3) ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย 

มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
   4) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry)  
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   5) พิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย  

   6) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษา ให้รีบ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี  

   7) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู ่ในกลุ่มเส่ียง 
หรือกักตัว  

   8) ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  
     3.4.2 ครูผู้ดูแลนักเรียน  
             1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
             2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไป
พบแพทย์ทันที  
             3) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  
             4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง  
             5) สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
             6) ทำความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเส่ียง ทุกครั้งหลังใช้งาน  
             7) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย    
1 - 2 เมตร  
             8) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  
             9) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน  
             10) สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด
เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ  
            11) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
ในสถานศึกษา  
     3.4.3 นักเรียน  
            1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
            2) สังเกตอาการปว่ยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ ผู้ปกครอง  
            3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  
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            4) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากาก
อนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  
            5) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้  
ออกกำลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ  
            6) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
            7) หลีกเล่ียงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน  
   3.4.4 ผู้ปกครอง  
           1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
           2) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพาไปพบแพทย์  
           3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน  
           4) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ กำกับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค 
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยง
การไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  
           5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม ่ 
           6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียน 
การสอนแก่นักเรียน  
    3.4.5 แม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด  
            1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
            2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไป
พบแพทย์ทันที  
            3) ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสส่ิงสกปรก  
            4) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง  
            5) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ท่ีคีบหยิบจับอาหาร  
            6) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง  
            7) ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามขั้นตอน
การทำความสะอาดให้ถูกต้อง  
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3.5 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
      3.5.1 ห้องเรียน  

สถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ห้องประชุม ห้องพักครู โรงยิม 
โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก ่ 
          1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
          2) มีการเหล่ือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน การเรียนกลุ่มย่อย  
          3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี ้อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง และ
จุดสัมผัสเส่ียง ก่อน - หลังใช้งาน  
          4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ  
          5) จำกัดจำนวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา  
      3.5.2 โรงอาหาร  
          1) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง  
          2) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียน  
      3.5.3 ห้องพยาบาล  
           1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ และมีการ
บันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย  
           2) จัดให้มีพื้นท่ีหรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ  
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บทท่ี 4 
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
กรณีสงสัยว่านักเรยีนหรือบุคลากรท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” เตรียมมาตรการรองรับหากมีนักเรียนหรือเจ้าหน้าท่ีเจ็บป่วย มีการวางแผน 
การคัดกรองเฝ้าระวัง มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพในสถานศึกษา และจัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนท่ีมีอาการป่วย 
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากนักเรียนท่ีมีอาการป่วยอื่น ๆ หากพบว่ามีนักเรียน และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีไข้ (อุณหภูมิ
สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีประวัติสงสัยป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรแยกนักเรียน
หรือบุคลากรออกจากบุคคลอื่น โดยระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมทั้งมีกระบวนการในการแจ้งครูท่ีปรึกษา ให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กทราบ 

4.1 แผนรับรองการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน 
4.1.1 กรณีนักเรียนป่วย 
เมื่อตรวจพบผู้มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งต่อไปยังห้องพยาบาลของโรงเรียน เพื่อดำเนินการ 
1) ตรวจวัดอุณภูมิด้วยเครื่องวัดอุณภูมิแบบแท่งแก้ว หรือแบบดิจิตอล โดยวัดทางรักแร้ 
2) ซักประวัติเจ็บป่วย สังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข ้ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ 

หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส 
3) หากพบนักเรียนมีอุณภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใด 

อย่างหนึ่ง จะจัดให้อยู่ในพื้นท่ีแยกส่วนเพื่อแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ 
4) จัดห้องนอนพักสำหรับนักเรียนระหว่างรอผู้ปกครองมารับ โดยจัดห้องนอนแยกจากนักเรียนป่วยทั่วไป   

จำนวน 2 เตียง ระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร ติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างเตียงนอน ภายในห้องมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกเตียง มีถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

5) บันทึกรายช่ือและอาการป่วย 
     4.1.2 กรณีนักเรียนกักตัว 
           เมื่อพบว่านักเรียนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการดังนี ้
           1) งานพยาบาลบันทึกรายงานข้อมูลนักเรียนที่เข้าข่าย หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ เพื่อกักตัว 14 วัน 
           2) โรงเรียนดำเนินการ 
               2.1) ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ เพื่อให้นักเรียนหยุดเรียน กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน โดยไม่ถือว่าเป็น 
การขาดเรียน 
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               2.2) ครูที ่ปรึกษารับทราบและประสานผู้ปกครองหรือนักเรียนเพื่อสอบถามอาการป่วยของนักเรียน  
เป็นระยะ หรือช่วยเหลือกรณีมีเหตุจำเป็น 
               2.3) ครูผู้สอนทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน ดำเนินจัดเตรียมแผนรองรับการเรียน เช่น การสอนออนไลน์  
การสอนซ่อมเสริม และมอบหมายงานให้นักเรียนทำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตร จนกว่านักเรียนจะกลับมา
เรียนตามปกติได้ 
           3) นักเรียนนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันกับโรงเรียนเพื่อกลับเข้าเรียนตามปกติ 
     4.1.3 กรณีปิดโรงเรียน 
            1) โรงเรียนขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปิดโรงเรียน จำนวน 14 วัน 
            2) โรงเรียนแจ้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีทำให้ปิดโรงเรียน
กรณีเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 
           3) โรงเรียนเตรียมการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Meet, Google Classroom, Line, Facebook ตาม 
ความถนัดของครู ตามตารางท่ีจัดไว้ 
           4) ฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือเพื่อทำความสะอาดท่ัวทั้งโรงเรียน 

4.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเกิดการระบาด 
      เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่าง น้อย 1 ราย ท่ีคิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเช้ือในสถานศึกษา 
            1. ปิดสถานศึกษา เพื่อทำความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน 
            2. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา 
และดำเนินการขั้นตอนท่ีกำหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเช้ือ 
            3. ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเช้ือ 
            4. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ท่ีบ้าน และรายงานอาการ (Self report) ทุกวัน 
หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
            5. เมื่อเปิดเรียนให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง และพิจารณาความเส่ียง 
เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการท่ีบ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
            6. ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด (ท่ีมา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

4.3 การกำกับ ติดตาม และรายงานผล สถานศึกษา 
            คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษา ควรมีการกำกับ ติดตาม ทบทวน
การดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง กรณีพบ ผู้มีอาการเสี่ยงหรือ
ป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง 
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4.4 แนวทางปฏิบัติเม่ือต้องกักตัว 14 วัน 
     1. วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
     2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล 
     3. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดสมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีมีโรคประจำตัว 
     4. แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งแยกทำความสะอาด หากแยกห้องนอนไม่ได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกกั้นห้อง 
และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
     5. แยกรับประทานอาหารคนเดียว และล้างทำความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย 
     6. แยกห้องน้ำ หากแยกไม่ได้ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดทันที กรณีใช้ชักโครกให้ปิดฝา 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
     7. แยกขยะเป็น 2 ส่วน คือ ขยะท่ัวไป และขยะติดเช้ือ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ในแต่ละวันให้รวบรวม 
และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ ใส่ขยะที่แยกไว้ในถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งรวมกับ
ขยะท่ัวไป 
     8. หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย และเมื่อเสร็จธุระ ให้นำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งลงถัง
ขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และล้างมือทันที 
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4.5 การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ดีที ่สุด เริ ่มจากตัวเราเอง  
ที่จะต้องดูแล และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเราอีกทั้งยังช่วยลดภาระของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย 
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4.6 แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผูป้่วยยืนยนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศกึษา 
        ให้ปิดห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายข้ึนไปให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 
3 วัน เพื่อทำความสะอาด 
        2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ห้องเรียนให้ปิดช้ันเรียนเป็นเวลา 
3 วัน เพื่อทำความสะอาด 
        3. หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษากรณีท่ีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
           1) ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ 
               - ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 
14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวท่ีบ้าน 
              - สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจความเส่ียงและ แนวทางการดำเนินการ 
ในระยะต่อไป 
           2) ผู้สัมผัสท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ไม่จำเป็น 
ต้องหยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการ หายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
           3) ผู้ใกล้ชิด 
               - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูง จัดว่า มีความเส่ียงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
               - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเส่ียง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
หมายเหตุ ท้ังนี้ ในทุกกรณีขอให้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นท่ี 

4.7 แนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเมื่อพบผู้ปว่ย
ยืนยันของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง  มาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 24 เมษายน 2564 ดังนี้ 

1. แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนป้องกัน
และควบคุมโรค 

2. ดำเนินการสำรวจบุคคลท่ีอยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยให้ปฏิบัติตนดังนี้ 
              2.1 บุคคลท่ีมีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(Patient Under Investigation : PU) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันที 
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              2.2 บุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงโดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  
วันสุดท้าย 
              2.3 สำหรับบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 หากไม่มีอาการป่วยและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น  ๆ  
ให้สังเกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการ ต้องไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่มี
อาการป่วยให้หยุดพัก ณ ท่ีพักอาศัยและหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ 
              2.4 กรณีที่มีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ป่วยด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 - 3 วัน เพื่อทำความสะอาดพื้นท่ี 
              2.5 การกำกับติดตามและรายงานผลกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียน รายงานข้อมูลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
              2.6 ให้ศึกษาคู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
              ทั้งนี ้ เพื ่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู ้เกี ่ยวข้อง 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวน 
ทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นท่ี 
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บทท่ี 5 
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ ของโรงเรียนมหาราช“ประชานิมติ”
ได้แก่ การประสานงานและติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษา
จากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกำหนด
ขั้นตอนหากนักเรียน หรือบุคลากรไม่สบาย วางแผนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นท่ี  เจ้าหน้าท่ีอนามัย 
ในโรงเรียน โดยมีรายชื่อและหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในขั้นตอนการแยกนักเรียน 
ท่ีป่วยและเจ้าหน้าท่ีออกจากผู้ท่ีมีสุขภาพดี และกระบวนการแจ้งผู้ปกครองการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนักเรียน
หรือเจ้าหน้าที่ อาจต้องส่งต่อโดยตรงไปที่สถานบริการสุขภาพหรือส่งกลับบ้าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมีการแจ้ง
ขั้นตอนกับผู้ปกครองและนักเรียนล่วงหน้า สนับสนุนการคัดกรองผู้ที่มีความเส่ียง และผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษ ที่อาจมี
ความรุนแรงมากขึ้นจากการได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย ตรวจสอบเด็กนักเรียนที่อาจเพิ่มความเสี่ยง เช่น  
ความรับผิดชอบในการดูแลคนป่วยท่ีบ้าน หรือเมื่อออกจากโรงเรียน 
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การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล 
              ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขและการศึกษา แบ่งปันข้อมูลกับครู
ผู้ดูแล และนักเรียน ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรค รวมทั้งความพยายามในการป้องกันและควบคุมท่ีโรงเรียน 
แจ้งให้ครูที่ปรึกษาผู้ดูแลแต่ละชั้นเรียน ควรแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทราบ เมื่อมีนักเรียน
หรือคนในบ้านของครู และนักเรียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติด เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ 
คณะกรรมการผู้ปกครองหรือครูช่วยกันส่งเสริมข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและคนในครอบครัวถึงข้อปฏิบัติของคน 
ในครอบครัวกรณีท่ีมีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจใช้ส่ือต่างๆ ท่ีเด็ก คุ้นเคยและเข้าใจได้ง่าย 

การส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรม 
               ส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรมนักเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนให้นักเรียน
จัดทำโปสเตอร์ ใบประกาศเพื่อส่ือสารความรู้ในโรงเรียนและในชุมชน รวมถึงให้นักเรียนแกนนำเป็นส่ือบุคคลในการส่ือสาร 
สุขภาวะแก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน 
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ประกาศโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

เร่ือง แนวปฏิบัติของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเม่ือพบผู้ป่วยยืนยัน 

********************************************* 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 24 เมษายน 2564 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ 
ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”พิจารณา
แล้ว จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

1. แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีภายใน 3 ช่ัวโมง นับต้ังแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ดำเนินการสอบสวน 
ป้องกันและควบคุมโรค 

2. ดำเนินการสำรวจบุคคลที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยให้
ปฏิบัติตน ดังนี้ 

    2.1 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่เข้าเกณฑ์ 
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันที 

    2.2 บุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงโดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติด เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ีสัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย 

    2.3 สำหรับบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2  หากไม่มีอาการป่วยและไม่มีปัจจัยเส่ียง 
อื่น ๆ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันที ในกรณี
ท่ีมีอาการป่วยให้หยุดพัก ณ ท่ีพักอาศัย และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันให้รีบพบแพทย์ 

 
 

                                                                                                             / 3. กรณีท่ีมีครู..... 
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3. กรณีที่มีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ป่วยด้วยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 - 3 วันเพื่อทำความ
สะอาดพื้นท่ี 

4. การกำกับติดตามและรายงานผลกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียน รายงานข้อมูลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับข้ัน  ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

5. ให้ศึกษาคู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) 

ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 
การสอบสวน ทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นท่ี 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  23 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

                                 (นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

คำสั่งโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

ท่ี   045  / 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

****************************************** 

               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง
ขึ้นทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเขตพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นการเตรียม 
การและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 
ประกอบด้วย 
    1.1 นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
    1.2 นายวิชิต  มีศรีสรรค์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป              รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ              กรรมการ 
    1.4 นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
    1.5 นางบุปผา  พันธุ                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                       
มีหน้าที่ 

         1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค   

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

         2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตาม

แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

         3) อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวังติดตาม       

และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน 

และ ประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 



2. คณะกรรมการดำเนินการ 

2.1 คณะกรรมการคัดกรองประจำวัน 

      ครูเวรประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

1. นางบุปผา  พันธุ    ตำแหน่งครู 

2. นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว   ตำแหน่งครู 

3. นายวิชิต  มีศรีสรรค์    ตำแหน่งครู 

4. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล   ตำแหน่งครู 

5. นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ   ตำแหน่งครู 

6. นางสาวชุตินันท์  ตระกูลชัยชนะ  ตำแหน่งครู 

7. นางสาวชนาภา  ชัยสุวรรณรัตน์  ตำแหน่งครู 

8. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

9. นางสาวณิชชา  พลเสน   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

10. นางสาวรวีรัตน์  กอบกิจ   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

11. นางสาวกมลชนก  ไชยคง   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

12. นายปฏิพัฒน์  เสาวรส   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

13. นางสาวนวพร  บุญแก้ว   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

14. นางหทัยรัตน์  สุวรรณบาง   ตำแหน่งครูธุรการ 

มีหน้าที่ 

       1) ปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนท่ีมาสาย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างในการเข้าแถวแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร 

       2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือแทนหน้ากากอนามัย 

ท่ีชำรุด 

       3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย       

ครั้งแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพักคอยหรืออยู่ในบริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย  

5 – 10 นาที ก่อนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้ 

        4) กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ให้แยก

นักเรียนในห้องที่จัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น  ซักประ วัติและสังเกตอาการเสี ่ยง 

 แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์ 



         5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน  

3 ช่ัวโมง 

2.2 คณะกรรมการ อย.น้อยควบคุมโรค 

     1. นางบุปผา  พันธุ    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

     2. นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 

     3. นางสาวชนาภา  ชัยสุวรรณรัตน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 

     4. นางสาวกมลชนก  ไชยคง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กรรมการ 

     5. นายวิชิต  มีศรีสรรค์  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 

     6. นางสาวชุตินันท์  ตระกูลชัยชนะ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 

     7. นางสาวนวพร  บุญแก้ว  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 

     8. นางสาวณิชชา  พลเสน  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 

     9. นางสาวรวีรัตน์  กอบกิจ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 

     10. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  กรรมการ 

     11. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 

     12. นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 

     13. คณะกรรมการสภานักเรียน                         กรรมการ 

     14. หัวหน้าห้องเรียนและตัวแทนห้อง ทุกระดับช้ัน ช้ันละ 2 คน                กรรมการ 

     15. นายปฏิพัฒน์  เสาวรส               หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

         1) จัดทำ Google Form เก็บข้อมูลรายวัน เพื่อป้องกันความเส่ียง สำหรับนักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้พักอาศัย

ร่วมกันให้ครูท่ีปรึกษา จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายวัน 

          2) ประสานงานครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าห้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลรายวัน เพื่อตรวจสอบความเส่ียง 

          3) เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

          4) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใน

สถานศึกษา 

          5) เฝ้าระวังประเมินความเส่ียง ช้ีเป้าผ่าน Thai Stop Covid 

 



2.3 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน 

ประกอบด้วย 

     1. นายวิชิต มีศรีสรรค์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   ประธานกรรมการ 

     2. นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 

     3. นางสาวชนาภา  ชัยสุวรรณรัตน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 

     4. นางสาวกมลชนก  ไชยคง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กรรมการ 

     5.นางสาวชุตินันท์  ตระกูลชัยชนะ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 

     6. นางสาวนวพร  บุญแก้ว  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 

     7. นางสาวณิชชา  พลเสน  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 

     8. นางสาวรวีรัตน์  กอบกิจ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 

     9. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  กรรมการ 

     10. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 

     11. นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 

     12. นางบุปผา พันธุ    หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 

     13. นายปฏิพัฒน์  เสาวรส         หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา      กรรมการและช่วยเลขานุการ 

     14. นางหทัยรัตน์ สุวรรณบาง  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน รายวัน  รายสัปดาห์ รายงานผู้อำนวยการทราบ 

2.5 คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ การ เปิด / ปิด โรงเรียน (ระดับโรงเรียน) 

ประกอบด้วย 

     1. นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 

     2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 

     3. นายวิชัย    เฉลยจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          กรรมการ 

     4. นางไพรัตน์   เฉลิมยุทธ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     กรรมการ 

     5. นายปรีดา   ต้องประสงค์  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ 

     6. ร.ต.ต สำรวย   เกตุสมพงษ์    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ 

     7. นางสาวจงกล แสงสุกใส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           กรรมการ 

     8. นายสำเริง  ผลลูกสะ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ 

     9. พระพงษธร ชุตินธโร  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           กรรมการ      

     10. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอมหาราช กรรมการ 



     11. นางบุปผา  พันธุ                       หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

     12. นางหทัยรัตน์ สุวรรณบาง  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     13. นายปฏิพัฒน์  เสาวรส         หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนและชุมชน  ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดี
กับโรงเรียนสืบไป ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            ส่ัง  ณ  วันท่ี  23 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

                            (นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

 




