
 

 
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 

เรื่อง แผนเผชญิเหตุและมาตรการป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ได้

ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อราย 

ใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวันประกอบกับมีการ เดินทาง

ของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏ อาการ

ของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทาง

ทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ เกิด

การระบาดขยายเป็นวงกว้าง จังหวัดหนองคายได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และเป็น

พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) 

 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ On-Site  นักเรียนมาโรงเรียนครบทุก
คน ทั้งนี้ตามสถานการณ์ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ 
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และมีความห่วงใยนักเรียน ผู้ปกครอง 

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวัง และแนวปฏิบัติ

ของสถานศึกษาในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณีที่พบเหตุ

พิเศษ พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อได้นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที ่ทันต่อ

เหตุการณ์ อันจะส่งนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องปลอดภัยลดความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 

                    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                   
                                                                              ( นายสมชัย  การมาโส ) 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. งานบริหารจัดการและอำนวยการ  
1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติ

ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3) อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวัง
ติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
โรงเรียน และประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 

 2. การคัดกรองประจำวัน  
1) ปฏิบัติหน้าที่ เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 เมตร - 1.5 เมตร  

2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับ นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หรือ แทนหน้ากาก
อนามัยที่ชำรุด  

3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายครั้งแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพักคอยหรืออยู่ในบริเวณจุด
ตรวจวัดอย่างน้อย 5 – 10 นาที ก่อนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้  

4) กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ 
ให้แยกนักเรียนในห้องที่จัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น ซักประวัติและสังเกตอาการ
เสี่ยง แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์  

5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 3 ชั่วโมง  
 

3. การควบคุมโรคระดับชั้นเรียนของครูประจำชั้น  
1) ให้คำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาแก่นักเรียน  

2) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใน
สถานศึกษา  

3) เฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง ชี้เป้าผ่าน Thai Stop Covid Plus  
 
 
 



 
4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน  

1) จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนทุก
ครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อน-หลังใช้งาน  

3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ  
 

5. ห้องพยาบาล  
1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ 

และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย  

2) จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ  

 
6. แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   ในโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 

1) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
    - ให้ผู้ที่ป่วยหยุดเรียนเพื่อรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วันโดยไม่ถือว่าขาดเรียน โดยในระหว่างนี้ให้

ครูที่สอนในแต่ละรายวิชามอบหมายงานหรือสอนผ่านช่องทางออนไลน์ตามความเหมาะสม 
    - ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
    - นักเรียนคนอื่นที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนที่ติดเชื้อจัดให้มีการคัดกรองตรวจ ATK 
    - นักเรียนที่ผล ATK เป็นลบให้ทำการเรียนตามปกติ 
2) กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยัน ให้มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
   - มีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ให้สังเกตอาการที่บ้าน เป็นเวลา

อย่างน้อย 5 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน  

   



 

Timeline การเตรียมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 วัน เดือน ปี  
 

 การดำเนินการ  
 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผนเตรียมการเปิดเรียน  
   ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
รายงานข้อมูลต่างๆ ไปยัง สพม.หนองคาย ดังนี้  
- การฉีดวัคซีนของผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ และนักเรียน  
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยใช้พื้นที่เป็นรายตำบลเป็นฐาน  
- ผลการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
- แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 

 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  -  นักเรียนมาโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  
   พร้อมรับตารางเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕    เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ รูปแบบ Onsite 
 



083-2564/024077

สถานประกอบการ สถานศึกษา

สะอาดปลอดภัย ปองกันโรค COVID-19

โรงเรียนทาบอพิทยาคม

ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผานมาตรฐาน

ขาพเจาขอรับรองวาไดปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

__________________________

(นายสมชัย การมาโส)

มอบให ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

การรับรองตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2565   (กรุณาพิมพใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นไดชัดเจน)




