
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา 
เร่ือง  มาตรการเปิดโรงเรียน Sandbox : Safety zone in School  

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
........................................... 

    ตามท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศบค.) ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ได้เห็นชอบปรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด – ๑๙ โดยในส่วนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมได้ นั้น โรงเรียนท่าจ าปา
วิทยา  จึงประกาศมาตรการเปิดโรงเรียน Sandbox : Safety zone in School ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ดังนี้    

๑.  ด้านกายภาพ :    ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
(๑.๑) พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(๑.๒) พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 

          โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเป็น  COVID       
free zone 

๒. ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัด
พื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา  เพื่อเสนอ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  น าเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม 
๓.  ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ : โรงเรียนเตรียมการประเมินความพร้อมดังนี้ 
            ๑) ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE 
COVID 
            ๒) มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) ส าหรับรองรับการดูแลรักษา เบื้องต้น 
กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมี
แผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
            ๓) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านนักเรียนกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไป 
สัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
            ๔) จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุด
รับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจ าแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง  และผู้มาติดต่อ ท่ีเข้ามาใน
โรงเรียน 
          /๕. มีระบบ... 
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            ๕) มีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ท้ังช่วงก่อนและระหว่างด าเนินการ 
     (๓.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร 
             ๑) ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ส่วนนักเรียน และ
ผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  
             ๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีทุกคนต้อ งตรวจคัดกรอง ATK            
๑ ครั้ง/๒ สัปดาห ์และทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 
             ๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble 
และหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน  

๔. ด้านการด าเนินการของโรงเรียน  : ระหว่างภาคการศึกษาโรงเรียนด าเนินการ ดังนี้  
    (๔.๑) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid)  โดยเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแผนการด าเนินการเสนอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 
    (๔.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ี Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่าง
ต่อเนื่อง ๒ วันต่อสัปดาห ์
    (๔.๓) ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ๑ ครั้งต่อสัปดาห์  
เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฯ 
    (๔.๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)    
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
    (๔.๕) นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจ าวัน 
และการเดินทางเข้าไปในสถานท่ีต่างๆ แต่ละวัน อย่างสม่ าเสมอ 
    (๔.๖) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด 
            ๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ ประเมินผล 
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
             ๒) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ   
จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง นักเรียน
ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร  
             ๓) จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก 
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร         
การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต้อง 
มีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค 
                           /๔) จัดการด้านอนามัย....... 



                                                -  ๓   - 
 

  ๔) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการป้องกัน  
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด  คุณภาพน้ า 
อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 
              ๕) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบื้องตันกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-๑๙ หรือ ผลตรวจ 
ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด        
               ๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น         โดย
หลีกเส่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน ท้ังกรณี          
รถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ  
               ๗) จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗-๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน  ตามมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน   
       ๔.๗   แนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา 
               (๑) การระบายอากาศภายในอาคาร 

ㆍ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาทีควรมี
หน้าต่างหรือช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 

ㆍ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งานอย่าง
น้อย   ๒ ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเท่ียงหรือช่วงท่ีไม่มีการเรียนการสอน 
ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และท าความสะอาดสม่ าเสมอ 

(๒) การท าความสะอาด 

ㆍท าความสะอาดวัสดุส่ิงของด้วยผงชักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่
และน้ า 

ㆍ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิวท่ัวไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ า ห้อง
ส้วม ลูกบิด ประตู รีโมทคอนโหรล ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ จุดน้ าด่ืม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ 
๗๐%  นาน ๑๐ นาที และฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด้วยน้ ายาฟอก
ขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาทีอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ตาม
ความ เหมาะสม โดยเฉพาะเวลาท่ีมีผู้ใช้งานจ านวนมาก หน้าท่ี ๖ ฉบับวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๓) คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 

 ㆍตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีส่ิงเจือปน 
/ดูแลความสะอาด... 
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 ㆍ ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าด่ืมและภาชนะบรรจุน้ าด่ืมทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้ าด่ืมร่วมกัน
เด็ดขาด) 

 ㆍ ตรวจคุณภาพน้ าเพื่อหาเช้ือแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน 
 (๔) การจัดการขยะ 

 ㆍ มีถังขยะแบบมีฝาปิด ส าหรับรองรับส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน 
หรือ  บริเวณ โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓ R (Reduce 
Reuse Recycle) 

 ㆍ กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเส่ียงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว น าใส่ในถุง 
ก่อนท้ิงให้ ราดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือน้ ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก 
๑ ช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารผ่าเช้ือแล้วทิ้งในขยะท่ัวไป  
๕. การพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือ การท ากิจกรรมโรงเรียน 
หรือ สถานศึกษา หรือผู้ขออนุญาต ต้องจัดท ามาตรการเพื่อเสนอต่อนายอ าเภอในพื้นท่ีและคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครพนม  ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
         (๑) แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
              (๑.๑) ก าหนดจุดคัดกรองในช่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ 
หรือมี อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม  และ
แนะน าไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ท่ีมีอาการออกจากพื้นท่ี 
              (๑.๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
              (๑.๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นท่ี              
ท่ีมีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น 
              (๑.๔) จัดบริการอาหารในลักษณะท่ีลดการสัมผัสอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน เช่น จัดอาหารวาง     
แบบกล่อง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเด๋ียว (Course Menu) 
              (๑.๕) กรณีท่ีมีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง ๑ ท่ีนั่ง ท าความสะอาด
รถรับส่งทุกรอบหลังให้บริการ 
             (๑.๖) จัดท่ีนั่งให้มีระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง และทางเดิน อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 
             (๑.๗) จัดให้มีถังขยะท่ีมีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง และการจัดการขยะท่ีดี 

/ (๑.๘) จัดให้ม.ี... 
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             (๑.๘) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ     
ท้ังในอาคาร และห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ าเสมอ   
             (๑.๙)  ให้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ัวทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณท่ีมักมีหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ  
ด้วยน้ ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕% เช็ดท าความ
สะอาดและฆ่าเช้ือ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ท าความสะอาดห้องส้วมทุก ๖ ช่ัวโมง และอาจเพิ่มความถี่ตาม
ความเหมาะสม โดยเฉพาะเวลาท่ีมีผู้ใช้งานจ านวนมาก 
             (๑.๑๐) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอปพลิเคชัน หรือใช้
มาตรการควบคุม การเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล 
             (๑.๑๑) มีการจัดการคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม 
                       ๑) จัดให้มีจุดบริการน้ าด่ืม ๑ จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้บริโภค ๗๕ คน 
                       ๒) ตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมน้ าใช้ 
                       ๓) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ าด่ืม ภาชนะบรรจุน้ าด่ืม และใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
         (๒) แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดกิจกรรม 
              (๒.๑) ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จ านวนคนต่อพื้นท่ี       
จัดงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพิ่มพื้นท่ีทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น 

    (๒.๒) จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน OR Code    
ในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม 
               (๒.๓) ประชาสัมพันธ์มาตรการ ค าแนะน าในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบ 
      (๓) แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
              (๓.๑) สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดการเข้า
ร่วมกิจกรรม และพบแพทย์ทันที 
              (๓.๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร 
งดการรวมกลุ่มและลดการพูดคุยเสียงดัง 
              (๓.๓) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัส 
จุดสัมผัสร่วม หรือส่ิงของเครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปล่ียนเส้ือผ้าและอาบน้ าทันที 
 
 

/ (๓.๔) ปฏิบัติตาม.... 
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              (๓.๔) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานท่ีอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย      
ส่วนบคุคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  

 
 

   นายฉัตรชัย   ไชยมงค์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนเผชิญเหตุ(ใหม่) มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ของสถานศึกษา 
โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา ต าบลทา่จ าปา  อ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 
ไม่มีผู้ติดเช้ือ ไม่พบผู้ติดเช้ือยืนยัน -ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 

-ประเมิน TST เป็นประจ า 
-เปิดเรียน On Site 
-ปฏิบัติตาม TST 
-เฝ้าระวังคัดกรอง 
กรณีโรงเรียนนอนประจ า,เด็กพิเศษ 

มีผู้ติดเช้ือ
ประปราย 

ไม่พบผู้ติดเช้ือยืนยัน -ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
-ประเมิน TST ทุกวัน 

-เปิดเรียน On Site 
-ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus 
-เฝ้าระวังคัดกรอง 

กรณีโรงเรียนนอนประจ า,เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเช้ือยืนยัน 
ในห้องเรียน 1 ราย 

ขึ้นไป 

-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก * 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
-ประเมิน TST ทุกวัน 
-ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง 
กรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
กรณี High Risk Contact : งดเรียน        
On Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน 
กรณี low Rick Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเองและปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

-ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ 3 วัน 
เพื่อท าความสะอาด 
-เปิดห้องเรียนอ่ืน ๆ On Site ได้ตามปกติ 
-สุ่มเฝ้าระวัง 
Sentinel Surveillance ทุก 2 คร้ัง/
สัปดาห์  
-ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus 

พบผู้ติดเช้ือยืนยัน 
มากกว่า 1 ห้องเรียน 

-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก * 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
-ประเมิน TST ทุกวัน 
-ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง 
กรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศ 

-ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ 3 วัน เพื่อท า
ความสะอาด หรือตามอนาจการพิจารณา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
-ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus 

มีผู้ติดเช้ือ 
เป็นกลุ่มก่อน 

 -ปฏิบัติเข้ม ตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก 
* เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. 
-ประเมิน TST ทุกวัน 
-ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง 
กรณีใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
กรณี High Risk Contact : งดเรียน        
On Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน 
กรณี low Rick Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง 

-พิจารณาการเปิดเรียน On Site         
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ 
-ส าหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน
พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการ
แพร่ระบาดระดับพื้นที่หากมีหลักฐานและ
ความจ าเป็น 
-สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 

มีการแพร่ระบาด
ในชุมชน 

 -ปฏิบัติเข้ม ตาม DMHTT 
-เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self 
Quarantine  
-ประเมิน TST ทุกวัน 

-พิจารณาการเปิดเรียน On Site 
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ 
-ส าหรับพื้นที่ระบาดแบบบกลุ่มก้อน 
พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการ
แพร่ระบาดระดับพื้นที่ หามีหลักฐานและ
ความจ าเป็น 
-สุ่มตรวจเฝ้าระวัง 
Sentinel Suveillance ทุก 2 สัปดาห์ 



 

 

 


