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คำนำ 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน 
ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน   ประกอบ
กับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่กําหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่ 
ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน  ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วน
ปกปิดข้อมูลการเดินทาง    ทําให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้ เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) จึงได้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ให้กับประชาชนทั้งประเทศ  

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขยายผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว  เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปในภาวะฉุกเฉินนี้   โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราชมีความห่วงใย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน จึงได้จัดทํา “คู่มือการ
เฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19) โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้
ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง กำกับติดตาม และเตรียมการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากร
ของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัยไม่เสี่ยง ไม่มีอาการป่วยของโรคโควิด 19 และสามารถดำเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 
 
 

                     ศูนยเ์ฉพาะกิจบริหารสถานการณ์โควิด - 19  
                                                       โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
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สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, น.1) ได้กล่าวว่าโรคโควิด คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โรคโควิด - 19 (Coronavirus Disesse 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้
อาการป่วย ตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึง โรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS-COV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-COV) เป็นสายพันธุ์ใหม่
ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่ เชื้อจาก
คนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบ การระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้นได้มีการระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรคโควิด 19 ซึ่งอาการทั่วไปของผู้ป่วย พบว่ามีอาการระบบทางเดินหายใจ    
มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก  เหนื่อย หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ในกรณีท่ีอาการรุนแรงมาก   
อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวายหรืออาจเสียชีวิตโรคโควิด 19 การแพร่ 
กระจายเชื้อพบว่าโรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งนำเชื้อโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่าน 
การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะ  การไอ น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
การแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพ้ืนผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เชื้อ
ผ่านทางเชื้อท่ีถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก (Feco-oral route)  
ได้ด้วยการรักษาพบว่ายังไม่มียาสําหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษา
แบบประดับประคองตามอาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกันบางคนรุนแรงไม่มากลักษณะเหมือนไข้หวัด 
ทั่วไป บางคนรุนแรงมากทําให้เกิดปอดอักเสบได้  ต้องสังเกตอาการใกล้ชิดร่วมกับการรักษาด้วยการ
ประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้นและยังไม่มียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรค 
โควิด 19 ได้โดยตรง กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่เพ่ิงกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก (2563) ได้กล่าวถึง วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้  

1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ  
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง  
3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 
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4. ระมัดระวังการสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง 
เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่างๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ 
เมื่อจับ แล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 
ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำ
กว่า 70% (ไม่ผสมน้ำ)  

5. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ  
6. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน  
7. รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่ทําจากสัตว์หายาก  
8. สําหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ 

โควิด-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะ
หรือ สารคัดหลั่งเข้าตา 

 

วิธีปฏิบัติหากมีอาการโควิด 19 หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นเกิน 5 ข้อขึ้นไป ควรพบแพทย์เพ่ือ
ทําการตรวจ อย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูล
ใด ๆ เพราะจะเป็น ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด และหากเดินทางไปกลับจากพ้ืนที่
เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพ่ือให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว  
(ให้แน่ใจจริงๆ ว่าไม่ติดเชื้อ) 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความตระหนักยิ่งถึงความปลอดภัยของนักเรียน ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยึดถือและปฏิบัติตาม
มาตรการการระวัง ป้องกัน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่20) ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือ
ที ่เสี ่ยงต่อการแพร่โรค จึงได้ประกาศเลื ่อนการเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 เพ่ือให้สามารถเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
แก่นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสถานศึกษา
สามารถเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน 5 รูปแบบ (ON-LINE, ON-AIR, ON-
DEMAND, ON-HAND และ ON-SITE) ตามความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ทั้งนี ้ ไม่ว่าสถานการณ์ 
จะเป็นเช่นไร เด็กทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้  โดยการจัดการศึกษาต้องคํานึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุดของทุกคน รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การ์ดต้องไม่ตกในทุกพื้นที่ และ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกันจัดแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งเมื่อ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ได้เดินทางมาทำกิจกรรมใน สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 8 – 10 
ชั่วโมงต่อวัน อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุ่มเพ่ือนและเมื่อนักเรียนกลับบ้าน อาจแพร่เชื้อไปสู่คนใน
ครอบครัวได ้ ดังนั้นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการป้องกัน เตรียมความพร้อม
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ของสถานศึกษา เพ่ือให้พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนและเป็นคู่มือในการปฏิบัติสำหรับ สถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษาและ
เอ้ืออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน สถานศึกษา
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

ดังนั้น  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจึงได้จัดทําคู่มือ แผนเผชิญเหตุ และการเฝ้าระวังติดตาม แนว
ทางการปฏิบัติ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ที่อาจเกิดข้ึนกับ
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยง และสามารถดําเนินชีวิต อย่างปกติ
สุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  และได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 ได้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 
อุบลราชธานี  เครือข่ายผู้ปกครอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยยึดมาตรการความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  บุคคลากรทางการศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง และสถานการณ์ที่กำลังเผชิญเหตุภายในประเทศ 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, น.6-35) ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและ 
การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ดังนี้  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิด 19  
2. เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการ การป้องกันควบคุมโรค ระดับประเทศ  
3. เพ่ือให้จังหวัดนําไปปรับใช้ในระดับจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที่กําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้มี การกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด 
ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง โดยจําแนกเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับ
สถานศึกษา มีดังนี ้ 

1. เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ การ
พิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ ควรคํานึงถึง ความสําคัญของ
คุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่  

     1) จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์  
     2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ  
     3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา  
แต่ละประเด็นมีการจําแนกระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ตามลักษณะสี 

แบ่งเป็น 5 สี ได้แก่ สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมายถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ  

ผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กําหนด  
สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมายถึง มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ  

ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กําหนด  
สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย  

ต่อสัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 
3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา ระบาดในวงจํากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน 
(Cluster)  

สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 300-900 ราย ต่อ 
สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จํานวน 4-6 
เขต หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง ระบาด
วิทยา ระบาด ในวงจํากัด มีมากกว่า 3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีความเชื่อมโยงกัน 
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สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 900 ราย ต่อ

สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต 
หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาด วิทยา มีการ
ระบาดใน วงกว้าง หาสาเหตุไม่ได้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด 19 ระดับประเทศ 

 
 

การประเมินชุมชนและครอบครัวเพื่อกำหนดมาตรการในสถานศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหาร สถานการณ์โควิด 19 
ในสถานศึกษา  

การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 
ในสถานศึกษา จําแนกเป็นระดับสี 5 ระดับสี ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับเกณฑ์
การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียด กรอบ
การปฏิบัติ ตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่สําคัญ มีดังนี้  

 
ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับขาว  
กรอบการปฏิบัติ  
1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กําหนด  
3. ให้ดําเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม  

ต้องมีการคัดกรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่  
     - ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  
     - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  
     - ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/

กิจกรรมที่สำคัญ  
     - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100%  
     - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50%  
     - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25%  
     - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100%  
     - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100%  
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ 
     - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
     - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50% (5000) 
     - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (2000 / 1000) 
     - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
     - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100% 
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ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเขียว  
กรอบการปฏิบัติ  
1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กําหนด  
2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
3. ให้ดําเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม  

ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่  
     - ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  
     - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

              - ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
               - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐกําหนด  

(ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้)  
 

ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ  
           - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100%  

     - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (3000/2000)  
     - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (1000/500)  
     - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100%  
     - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70%  

(ประกาศ ศบค ที่ 8/2563 หรือตามที่ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ กําหนด) 
 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับเหลือง  
กรอบการปฏิบัติ  
1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
2. ให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตตลอดจนด้านการ ออกกําลัง

กายหรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการได้แต่ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการ คัดกรอง
ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก  

     - ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  
     - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  
     - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
     - ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
     - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐกําหนด  

(ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้) 
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ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ  
- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน       
- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (3000/1000)  

     - สนามกีฬากลางในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้  
     - ขนส่งสาธารณะทางอากาศและ BTS บรรทุกผู้โดยสารได้ 100%  
     - รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 70%  
     - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50%  
     - อ่ืนๆ ตามคําสั่ง ศบค ที่3/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/ 2563 หรือตามที่คณะกรรมการ 

เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ กําหนด  
ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับส้ม  
กรอบการปฏิบัติ  
1. จํากัดการเดินทางข้ามจังหวัด  
2. ให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกประชาชน 

ในการทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกําลังกาย หรือดูแล สุขภาพ
หรือสันทนาการที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดกิจกรรมต้องมี การคัดกรอง
ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่  

     - ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  
     - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  
     - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
     - ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
     - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐกําหนด  

(ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้) 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ  
     - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์  
     - ร้านอาหารจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ (เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ )     
     - ปิด สถานบริการ ผับ บาร์  
     - ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการที่กําหนด  
     - สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภท กลางแจ้ง และเป็นกีฬาที่ ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ  

เปิดทําการได้  
     - อ่ืนๆ ตามคําสั่ง ศบค ที่ 2/2563 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา 

การผ่อนคลายฯ กําหนด 
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ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง  
กรอบการปฏิบัติ  
- เน้นที่การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  
- ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้น บุคคลบางประเภท  
- ห้ามชุมนุม  
- ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจําเป็น  

(ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมได้) 
ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สำคัญ  
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน On-line และ/หรือ On-air 
- ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า  
- ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงาน สถาน

บริการเชื้อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อน
คลายฯ กําหนด  

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา (2563) แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 16/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 
2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นประธาน การประชุม ซึ่งมีมีมติที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

1. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) กําหนดการแบ่งพ้ืนที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับ 
และได้กําหนดมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด - 19 ที่เก่ียวข้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับต่างๆ ดังนี้  

     1.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก และมีมากกว่า  
1 พ้ืนที่ (ย่อย)  

- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทําความ 
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่
ที่มีคนจํานวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ  

- จํากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจําเป็น - ปิดสถานประกอบการ  
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด - สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์  

- ใช้มาตรการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  
- งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบ  

     1.2 พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ  
เกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน (อาทิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่)  
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- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทําความ 
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่
ที่มีคนจํานวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ  

- สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอน  
เป็นแบบ ออนไลน์ตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  

- พิจารณาจํากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจําเป็นตามความเหมาะสม 
- พิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาเปิด  
- ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
- ให้มีการใช้มาตรการ Work from Home สําหรับบุคคลที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก  

     1.3 พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)  ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้ม 
สามารถ ควบคุมสถานการณ์ได้  

- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทําความ 
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ 
ที่มีคนจํานวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ  

- พิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ 
ระบาด ตามความเหมาะสม  

- พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม   
- พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  

ของ ระบบตามความเหมาะสม - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบ  
     1.4 พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ พ้ืนที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะ 

มีผู้ติดเชื้อ  
- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทําความ 

สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่
ที่มีคนจํานวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ  

- พิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาเปิด  
- ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามความเหมาะสม  
- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก หากมีความจําเป็นต้องดําเนินการ 

ให้มีการปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้พิจารณาลดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง ให้มี
มาตรการลด ความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และให้มีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้
วางแผนไว้  

2. มาตรการการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  
     2.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์  
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     2.2 พ้ืนที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรม ที่จํากัด
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจาณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์  

     2.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลง กว่าปกติ  
มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง  

     2.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ  
มีมาตรการ ลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย. 
(2563) ได้แจ้งแนวทางประเมินและกําหนดพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ิมเติม เพื่อบริหารจัดการและเตรียมความ
พร้อม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  

สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ  
การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
1) การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
     - ทราบว่าตนเองเข้าไปในพ้ืนที่ที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร 

หรือใน บางราย ไม่ได้กักกันตนเอง ทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการเป็นพาหะ  
     - ไม่ทราบและไม่ระมัดระวังตนเอง ว่าได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ  
2) การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีสาเหตุจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ  
     - กิจกรรมที่ดําเนินการถูกต้อง เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุม ฯลฯ  
     - กิจกรรมที่ลักลอบดําเนินการ เช่น การพนัน การมั่วสุม ฯลฯ การจำแนกพ้ืนที่สถานการณ์

แพร่ระบาด ได้จําแนกพ้ืนที่สถานการณ์แพร่ระบาดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากและมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ (ย่อย) 
2. พ้ืนที่ควบคุม = พ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย  
3. พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง = พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และสามารถควบคุมได้  
4. พ้ืนที่เฝ้าระวัง = พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ  

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข  
โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รับผิดชอบกําหนดระดับพ้ืนที่
สถานการณ์ ว่าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ระดับใด ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ระดับจังหวัดหรืออําเภอ  
ตามระดับความรุนแรงของ การแพร่ระบาด เงื่อนไขของประสิทธิผลในการดำเนินการ  

1. สถานการณ์การติดเชื้อจะมีอัตราการเพ่ิมของจํานวนผู้ติดเชื้ออยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ 
2. ขีดความสามารถทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถรองรับต่อสถานการณ์ได้ 

ทั้งทางด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์ 
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  3. ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ให้การสนับสนุน ศูนย์ บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวง
สาธารณสุข ตามบทบาท และหน้าที่ของตนอย่างเต็มขีดความสามารถ  

4. ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมต่างๆ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ  
ของการแพร่ ระบาดและตระหนักถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่  
 

มาตรการควบคุมท่ีเน้นย้ำ 
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด  
     - เร่งรัดการตรวจค้นหาผูต้ิดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคอย่างเต็มขีดความสามารถ  
     - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - กําหนดมาตรการควบคุมมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออกจากพ้ืนที่ 

โดยเด็ดขาด  
     - ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้าและ 

การอุตสาหกรรมมากเกินความจําเป็น  
     - งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทุกรูปแบบ  
     - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  
2. พื้นที่ควบคุม  
    - เร่งรัด การตรวจค้นหาผูต้ิดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่

เชื่อมโยง ที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ.  
     - จํากัดเวลาเปิด - ปิดดําเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - กําหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่  
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก  
     - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  
3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง  
     - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่ 

เชื่อมโยง ที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของสาธารณสุข   
     - จํากัดเวลาเปิด-ปิดดําเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - กําหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่  
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก  
     - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  
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4. พื้นที่เฝ้าระวัง  
     - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ใน“พ้ืนที่ที่เสี่ยง” “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง”และ

“กิจกรรม/ กิจการ ที่เสี่ยง”  
     - จํากัดเวลาเปิด-ปิดดําเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - กําหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่  
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก หากมีความจําเป็นต้องจัด

กิจกรรม ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
     - ให้พิจารณาการ Work from Home ตามความเหมาะสม 

 
ข้อเน้นยำ้สำหรับทุกพื้นที่สถานการณ์  
D - Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น  
M - Mask wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วม 

กิจกรรมกับผู้อ่ืน  
H - Hand washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 
T - Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ  
T - Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ  

 
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศ 
ใกล้เคียง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
โรคโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่ของชุมชนและสถานศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้อง 
ตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาประเภทการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
1. กลุ่มนักเรียน - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบห้องครบชั้นเรียน) 
     สีขาว-สีเขียว  

- สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน (พ้ืนที่สีเขียว) ได้รับการ
พิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

- โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ  มีการทำความสะอาดห้องเรียน หอ้งปฏิบัติ 
การหรือโรงฝึกงาน และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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      สีเหลือง-สีส้ม  
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน  

หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social distancing) 
   - มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 

- มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
      สีแดง   

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On-line หรือ On-air 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
     การจัดทำบันทึกประจำวันการเดินทางของนักเรียน 
     กำหนดให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ประจำวัน ส่งให้ครูประจำชั้นทุกเช้าหากมี
บุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให้โทรแจ้งโรงเรียนทันที โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งการเรียนการสอน
ที่โรงเรียนและระบบออนไลน์ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
     ข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา  
     โดยครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนสรุปรวบรวมข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียน 
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 3 
 
 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
          โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
อันสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประชากรทั่วโลก ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ดำเนินการครอบคลุมภายใต้มาตรการการ
ป้องกันอันจะมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา  
          โรงเรียนได้ดำเนินการ ประกาศ “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” เพ่ือให้ครอบคลุมในมาตรการวิถีชีวิตการมาเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
 1. การคัดกรองก่อนเข้าเรียน 
       1.1 นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน 
       1.2 โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนโดยการวัดอุณหภูมิ  
ณ ประตูหน้าโรงเรียน  หากพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิของร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะต้อง
พักรอในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้  และจะวัดอุณหภูมิซ้ำทุกๆ 5 นาที  ในกรณีที่อุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง  
โรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับทันที   
     1.3 ครูและบุคลากรต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณ
โรงเรียนและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณหน้าอาคารเกียรติสุรนนท์ 
     1.4 ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน และตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณประตูหน้าโรงเรียน 
   1.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรของโรงเรียน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียน
โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 
 2. การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในโรงเรียน 
         2.1 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
         2.2 รักษาสุขอนามัย ด้วยการล้างมือบ่อยๆ  ตาม 7  ขั้นตอน  ทั้งก่อนและหลังการ
รับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ  ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้   
         2.3 การใช้พื้นที่ร่วมกันของนักเรียน เช่น  การเข้าแถว  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  ห้องสมุด 
เป็นต้น  ต้องเว้นระยะห่าง  1.5  เมตร 
         2.4 การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  นักเรียนเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน  โดย
นั่งรับประทานอาหารตามจุดที่กำหนด  และทิ้งขยะในที่ที่กำหนดเท่านั้น  ทั้งนี้ผู้ปกครองควรจัดเตรียม
ภาชนะบรรจุอาหาร  ช้อน-ซ่อม  หรืออาหาร  และน้ำดื่ม  ให้กับนักเรียนสำหรับใช้ส่วนตัวเพ่ือรักษา
สุขอนามัย 
         2.5 โรงเรียนติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี  เช่น วิธีการล้างมือ
ที่ถูกต้อง  การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  และโรงเรียนได้จัดเตรียมอ่างล้างมือ  อ่างล้าง
ภาชนะบรรจุอาหาร  สำหรับให้บริการนักเรียน  เป็นต้น 
          2.7 โรงเรียนทำความสะอาดพ้ืนที่สัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ  เช่น  
โรงอาหาร  ห้องสมุด  ห้องน้ำ  ลูกบิดประตู  บันได  ราวระเบียงทางเดิน  ลิฟท์ เป็นต้น 
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 3. หลังเลิกเรียน 
         3.1 หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันหลังเลิกเรียน 
         3.2 ทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน 
         3.3 นักเรียนออกจากอาคารก่อนเวลา 17.00 น.  และเดินทางกลับบ้านทันที 
 และได้ดำเนินการตามาตรการที่กำหนด  โดยโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองนักเรียน บุคลากร และ
ประชาชนที่มาติดต่อ ดังนี้ ด้วยบริบทของโรงเรียนขนาดใหญ่ การดำเนินการจึงต้องเป็นไปอย่างรัดกุม
และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนโดยคณะทำงานได้วางแผนและดำเนินการภายใต้ความร่วมประสานความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน โดยดำเนินการกำหนดจุดคัดกรองที่ชัดเจน ประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากงานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี
และบริษัทแท็กซี่อุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้ได้พ้ืนที่การรับ ส่ง นักเรียนให้ได้เข้ารับการ 
คัดกรองอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่ายวางแผนอัตรากำลังครูเวรประจำการ นักเรียน รปภ. และประสาน
เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดอัตรากำลังการคัดกรอง กำหนดบทบาทหน้าที่ 
และดำเนินการอย่างเข้มแข็ง 
 

1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  
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2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ  หายใจลำบาก 
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา  

3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย 

4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มี
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 

      
 

5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ  

  
 

6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน  
หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ 
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7. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน  
อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)  
 

 
8. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 

  
 

9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามท่ีกำหนดได้ มีการสลับวันเรียน แต่ละชั้นเรียน 
หรือมีการ  แบ่งจำนวนนักเรียน  

  9.1 จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจาก มีจำนวนนักเรียน และระยะห่าง
เป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำหนด  

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร ตามความเหมาะสม เช่น  
  9.2 กรณีเรียนอยู่ที่บ้าน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยสลับ

ชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี ่ 
เน้นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครู มอบหมาย เช่น เรียนรู้จาก

แบบเรียน ใบความรู้ DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือทาง On-Line 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูชี้แจง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วย ผู้ปกครองทำงานบ้านหรือ 
ประกอบอาชีพเท่าที่ทำได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและ 
ออกกำลังกายท่ีบ้าน แล้วบันทึกการปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้
นักเรียน ปฏิบัติที่บ้าน เป็นต้น 
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10. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและ
หลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา  

11. มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  ราวบันได ลิฟต์ 
กลอนประตู มือจับประตู - หน้าต่าง  

 

ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
 

 

 

จัดห้องเรียน โดยยึดหลัก Social distancing และการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
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การจัดอ่างล้างมือให้เพียงพอสำหรับนักเรียน 

 
 

   
 

จัดให้มีเจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน 
 

การเว้นระยะห่าง 

 
12. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน  
13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 

สำหรับใช้ปิด - เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก  
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14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม  

 

 
การจัดกิจกรรมโดยยึดหลัก Social distancing 

15. มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้า
เสาธง  

16. มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียนเหลือมเวลารับประทานอาหารกลางวัน หรือไม่ 
มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม 

18. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืนเช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หรือไม่ 

19. มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ  
20. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพ่ือน

นักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง  
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การ Check in และ Check out  

   
 

    

  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และคณะกรรมการสภานักเรียน 

รณรงค์ฺต้านภัยโควิด – 19 (COVID -19) 
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2. การเรียนรู้ 
1. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง  

การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

 
 2. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง
กับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา  

3. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 
1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ (กรณีท่ีสถานศึกษาไม่ได้ใช้สื่อ
ออนไลน์ในสถานศึกษา เนื่องจากจัดการเรียนการสอนแบบ On-site 100%  

4. มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social Media เช่น Website , Facebook , Line 
, QR Code , E-mail หรือไม่ 

   
 

3. การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
1. มีการเตรียมหน้ากากผ้าสำรอง  
2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิด19  
3. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
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4. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอน ให้ถูก
สุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  

5. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ
ด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ) 

6. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม
อารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ  
 
4. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

1. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว 
หรือกรณีปิดโรงเรียน  

2. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม 
(Social Stigma)  

3. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
4. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบ เรื่องการกักตัวให้

ครบ 14 วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวัน 
5. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือ

ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 
 
5. นโยบาย 

1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ครู  บุคลากร และ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆ  อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการ 
เปิดเรียน  
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3. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 
อย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน  

4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  

  
5. มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  และกำหนดบทบาทหน้าที่

อย่างชัดเจน  
6. มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

จัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจน หรือไม่(กรณีมีรถรับส่งนักเรียน) 
 
6. การบริหารการเงิน 

1. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามความจำเป็น
และเหมาะสม  

2. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 

3. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น 
บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

5. มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
 

   
การบรรยายให้ความรู้คณะครูเกี่ยวกับ COVID – 19 
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4 
 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน   ในกรณีทีมี่ 
การเรียนการสอนตามปกติ 100%  ควรกำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึน 
อันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน 

เบ็ญจะมะมหาราช มีดังนี้ 
1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ 
     1. มีครูต่างประเทศ ต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 

14 วัน 
     2. มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียน 

การสอนตามปกติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย  เมื่อเข้าประเทศไทย  
ต้องรับการกกักันในสถานทีท่ี่รัฐจัดให้ (State quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

     ข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนรหัส G 
     1. การได้รับสิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 
     2. การใช้กองทุนของ ศธ. เพื่อซื้อประกันสุขภาพให้นักเรียนรหัส G 
     3. การใช้ระบบการศึกษาทางไกลแทน การเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
     4. ด่านชายแดนทางเข้า และ Organizational Quarantine 
     5. ประกันภัยโควิด 19 ระยะเวลา 1 ปี 

 
2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ 

               1. มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
           2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
           3. เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

     4. จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 

     5. จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
     6. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด 19 
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     7. แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ ที่กลับเข้ามาเรียนในประเทศไทย 
ของสถานศึกษา  

     8. แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 

3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
     1. คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากาก การล้างมือ 

การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน  โรงอาหาร  
โรงนอน พื้นที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด 

     2. มีแนวปฏิบัติสำหรบัผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกีย่วกับ 
โรคโควิด 19 เช่น จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข  การดำเนินการเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือ
ผู้ป่วยยืนยันในสถานศึกษา 

      3. การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
      4. รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ 

แก่หน่วยงาน ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 
 

4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
     1. มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
     2. สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
     3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน หรือ On site  
100 % มีดังนี้ 

1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site 
2. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจำนวนนักเรียนปกติ โดยจัดระยะห่างให้มากที่สุดเท่าท่ีจะ

ทำได้ 
3. กรณีห้องเรียนเป็นห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่างช่วงพักเที่ยง หรือช่วงที่ไม่มีการเรียน 

การสอนในห้องนั้น 
4. มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้ 
     - การคัดกรอง แยกผู้ป่วย ส่งรักษา 
     - การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น 
     - ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง 
     - กรณี มีการเดินเรียนให้ทำความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 

หลังจบการเรียนการสอนทุกคาบ 
     - ทุกห้องเรียน ให้ทำความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกสองชั่วโมง 
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5. ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ การส่งต่อตรวจหาโควิด 19 และสรุปผล 
การตรวจทุกสัปดาห์ส่งต้นสังกัด กรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติให้ประสาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือจังหวัดในพ้ืนที่ 

6. ให้มีการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

7. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น 
เป็นระยะๆ 
 
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน  
(Preparation before reopening) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน  
เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีข้ึน การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิด จากสถานการณ์ โควิด 19 มีความ
จำเป็น อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ทุกคน จึง ควรมีการประเมิน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งองค์การเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติและ องค์กรภาคี ได้เสนอ กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การดำเนินงานเพ่ือความปลอดภัย 
การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน 
จึงมีแนวคิดใน การสร้างความเชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) อันจะ
เป็นการวางแผนที่ จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่  

1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ 
ร่างกาย 

2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานศึกษา  

3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้ง ไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดย  
ไม่จำเป็น  

4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่  

5. ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด ห้องเรียน 
และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้า เรียน 
ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออก 
จากห้องเรียน เพ่ือนำไปกำจัดทุกวัน  

6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็น หรือเหลื่อมเวลา  
ทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

วัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแผน   
1. เพ่ือทดสอบความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  ทันต่อสถานการณ์  และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือบุคลากรในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เชิงบูรณาการกับ

กลุ่มงานภายในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์จำลอง  โดยมุ่งให้เกิด
ความพร้อม  และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป 

4. เพ่ือเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย   
1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. พยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบงานอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน  สถานีอนามัยท่าวังหิน 
 
ชนิดของการฝึกซ้อม  
เป็นการฝึกซ้อมแผนโดยเน้นการบูรณาการกับกลุ่มงานภายในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

กรณตีอบโต้ภาวะฉุกเฉินในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 2 รูปแบบ คือ  
1) ชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise)  
2) ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)  
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 1. ทีมผู้เข้าร่วมฝึก (Participant) ประกอบ : 
   1.1 ชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม   

จำนวน 150 คน ประกอบด้วย 
    1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ็ญจะมะมหาราช 
    2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
    3. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
              3.1  ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองหัวหน้าฯ)  
                3.2 ทีมสนับสนนุงานบริหารวิชาการ (หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน) 
                3.3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้างานระบบดูแลฯ หัวหน้าระดับ รองหัวหน้า)   
                3.4 ทีมสนับสนนุงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา งานอนามัย) 
            3.5 ทีมสิ่งแวดล้อม (บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป) 
                3.6 ทีมสุขอนามัย  (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ) 
                3.7 ทีมข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา  งานเทคโนโลยีฯ)   
                3.8 ทีมสนับสนนุ (หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ) 
    4. ผู้เข้าสังเกตการณ์จากสำนักงานเขตที่การศึกษา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ สพม.อบ.อจ.  
    5. ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   

รูปแบบที่ 2  ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)  
              3.1  ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองหัวหน้าฯ)  
                3.2 ทีมสนับสนนุงานบริหารวิชาการ (หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน) 
                3.3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้างานระบบดูแลฯ หัวหน้าระดับ รองหัวหน้า)   
                3.4 ทีมสนับสนนุงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา งานอนามัย) 
            3.5 ทีมสิ่งแวดล้อม (บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป) 
                3.6 ทีมสุขอนามัย  (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ) 
                3.7 ทีมข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา  งานเทคโนโลยีและ 
                      เครือข่าย)   
                3.8 ทีมสนับสนนุ (หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ) 
    4. ผู้เข้าสังเกตการณ์จากสำนักงานเขตที่การศึกษา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ สพม.อบ.อจ.  
    5. ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   

   6. สภานักเรียน/ชุดตรวจวนิัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
    7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    บทบาทหน้าที่ : เข้าร่วมการฝึกซ้อมตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ  ภายใต้สถานการณ์
จำลองกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 2. ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ตัวแทนครู
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมแผน 
    บทบาทหน้าที่ : สังเกตการณ์ฝึกซ้อม  ให้ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ 
 3. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนครูโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช  ที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมแผน 
    บทบาทหน้าที่ : ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ  และสรุปผลภาพรวมของการฝึกซ้อมแผน 
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 4. ทีมผู้จัดการฝึกซ้อม (Control team) ประกอบ : 
     คณะทำงานด้านการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช / ผู้มีรายนามฝ่ายจัดการฝึกซ้อม  และสนับสนุนการฝึกซ้อม  
และฝ่ายสนับสนุนการฝึก  ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนฯ 
    บทบาทหน้าที่ : จัดทำสถานการณ์สมมติและออกแบบการฝึกซ้อมแผน  กำหนดสถานที่  วัน 
เวลา  ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนภารกิจที่เก่ียวข้องที่จำเป็นสำหรับ
การฝึกให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  อำนวยการฝึกซ้อมแผนฯ และสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนฯ 
ทั้งหมด 
 

การเตรียมการของผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน 
 1. ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม 
      1. ประชุมเตรียมการและประสานการฝึกซ้อมแผนฯ และจัดประชุมย่อยเตรียมความพร้อม
สร้างความเข้าใจระหว่างทีมจัดการฝึกซ้อม  ทีมผู้ประสานแผน  ทีมผู้ประเมิน รวมถึงสร้างความเข้าใจกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      2. กำหนดกลุ่มผู้ร่วมการฝึกซ้อม  การประสานความร่วมมือ  การสื่อสารข้อมูล  ระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วย (Referal Sytem) ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อมและศึกษาเอกสารฉบับนี้ 
      3. สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนฯ  
      4. จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเอกสารที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผน  เช่น รายนามพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบงานที่จำเป็นต้องติดต่อข้อมูลอื่นๆ  รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ 
 2. ระหว่างการฝึกซ้อม 
           1. เข้าร่วมการฝึกซ้อม  ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตามตารางกำหนดการฝึกซ้อม 

รูปแบบที่ 1  ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)  
 รูปแบบที่ 2  ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)  
            - สถานการณ์ท่ี 1  เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ

และกระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  
   - สถานการณ์ท่ี 2 นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน 

      2. ตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติที่กำหนดไว้  ภายใต้สถานการณ์จำลอง  ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง  ตามที่จะได้ปฏิบัติจริง  ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
      3. ใช้เอกสาร/ข้อมูล/วัสดุที่จำเป็น  เช่น  แผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  รายนาม
ผู้เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ประกอบในการฝึกซ้อม ฯลฯ 
      4. บันทึกการตัดสินใจและกิจกรรม  การตอบโต้/การตอบสนองต่อสถานการณ์ในโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมตามแผนฯ  รวมทั้งข้อเสนอแนะตาม
แบบฟอร์มที่แจกให้ 
 3. หลังการเข้าร่วมฝึกซ้อม 
      1. เข้าร่วมการสรุปบทเรียนการฝึกซ้อมแผน  โดยผู้จัดการซ้อมแผนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
      2. นำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหรือ 
การดำเนินงานเพ่ือให้ตอบสนองต่อการระบาดของโรคให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 



33 
 

 
ลำดับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วัน เวลา ลำดับการฝึกซ้อมแผน 
รูปแบบท่ี 1  ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) 
พฤหัสบดี
15 ก.ค. 

08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมการซอ้มแผนฯ และผู้สังเกตการณ์ ลงทะเบียน 
และเข้าประจำตามที่กำหนด 

2564 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  
- กล่าวรายงาน นายขุนอธิป ทองผาย  รอง ผอ.ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  
- กล่าวเปิดงาน นายกิติศักด์ิ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  

 09.30 – 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 

 10.00 – 10.15 น. ทีมผู้จัดการฝึกซ้อมชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ   
 10.15 – 12.00 น. ปฏิบัติกิจกรรมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในสถานการณ์ 

1. เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ  
    และกระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน  
กลุ่มท่ี 1 ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้าฯ) 
กลุ่มท่ี 2 ทีมสนับสนุนงานบริหารวิชาการ (หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ) 
กลุ่มท่ี 3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าฯ) 
กลุ่มท่ี 4 ทีมสนับสนุนงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างานและครูท่ีปรึกษา) 
กลุ่มท่ี 5 ทีมสิ่งแวดล้อม : กลุ่มบริหารท่ัวไป  
กลุ่มท่ี 6 ทีมสุขอนามัย : กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มท่ี 7 ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี 
กลุ่มท่ี 8 ทีมสนับสนุน : กลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ 

รูปแบบท่ี 2  ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)  
  นำข้อมูลที่ได้จากการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)  

มาฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise) 
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แผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ชื่อเหตุการณ์ : เกิดข่าวลือการระบาดโรค COVID-19  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

1. ช่ือเหตุการณ์ : เกิดข่าวลือ
การระบาดโรค COVID-19   

  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

2. เหตุการณ์หมายเลขท่ี : 2 3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ : 
วันที่ : __/__/____ เวลา: 

4. สรุปสถานการณ์ 
          เกิดข่าวลือการระบาดโรค COVID-19  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จากนักเรียน กลุ่มญาติ
และกระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงสถานการณ์ท่ีประเทศไทย 
มีการระบาด  
หมายเหตุ สถานการณ์ที่ประเทศไทย มีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  
สถานการณ์ระดับประเทศ มีผู้ป่วย >10,000 ราย/วัน มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุ หรือ 
ความเชื่อมโยงไม่ได้  
มาตรการยึดถือข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เน้น 5 มาตรการหลัก ได้แก่ การล้างมือบ่อย ๆ 
การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ไม่แออัด และมีการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ   

5. วัตถุประสงค์ : 
วัตถุประสงค์ทั่วไป: 
     1. ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง 
     2. จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ : 
     1. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยสงสัย เพ่ิมเติม  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
     2. เพ่ือติดตาม และกักกันผู้สัมผัสให้ครบถ้วน 
     3. เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย 
6. กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธีที่วางแผนสำหรับการดำเนินการ 
     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ 8 ทีม (Team) ดังนี้ 
1. ทีม (Team) จัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้ากลุมสาระฯ) 
1. จัดการเรียนการสอนตามปกติ  ได้แก ่On-site   On-air   On -demand  On-line  On-hand 
2. งดใช้เครื่องปรับอากาศ 
3. เปิดหน้าต่าง 
4. กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและแจ้งนักเรียน 
5. แจ้งงานอาคารสถานที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ  อาคารสถานที่   
6. ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
7. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามาตรการ วัดอุณหภูมิ  ใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือ  เว้นระยะห่าง 
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2. ทีม (Team) ทีมสนับสนุนงานวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้างานฯ) 
   เปิดการเรียนการสอนแบบเฝ้าระวัง ดังนี้ 
   - คร ูนักเรียนที่ประสบเหตุให้กักตัว 14 วัน 
   - ครูปรับรูปแบบการสอนตามความเหมาะสมของธรรมชาติแต่ละวิชา 
   - ครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลของนักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
3. ทีม (Team) ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    (หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หัวหน้าระดับชั้น  และรองหัวหน้าระดับชั้น 
1. การใช้โมเดล “3 ต” ตระหนัก, ตรวจสอบ, ตอบโจทย์  
   1.1 ตระหนัก คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,การรู้แจ้ง ซึ่งจะเกิดได้คือ ต้องรู้จริง จากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ 
   1.2 สติ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ 
   1.3 STOP คือ หยุดข่าวลือและหันมาดูแลตัวเองในเบื้องต้น 
        นำสู่ START คือ การปฏิบัติตนให้แข็งแกร่งด้วยการหมั่นติดตามข่าวสารและไม่เชื่อข่าวลือ 
         และ สบาย คือ ทำใจให้สบายใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง 
2. แจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบเบื้องต้น 
3. ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลให้กับหัวหน้าระดับชั้น 
4. รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือชี้แจงให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
5. นำข้อมูลเบื้องต้นที่ผ่านการคัดกรองและเห็นชอบจากทางโรงเรียน เพ่ือนำไปสื่อสารกับผู้ปกครอง 
    ผ่านประกาศของทางโรงเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน เพจ PR โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
4. ทีม (Team) ทีมคัดกรอง รักษาความปลอดภัย และส่งต่อ  
   (หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
คุณครูที่ปรึกษา และงานอนามัยโรงเรียน) 
1. สืบค้นจากข้อเท็จจริงจากครูผู้ประสบเหตุให้แจ้ง Time line โดยละเอียดและชัดเจน และบันทึกข้อความ 
    เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. สำรวจรายชื่อครูและนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ประสบเหตุโดยตรง ได้แก่ ครู 2 คน นักเรียน 44 คน  
   แล้วแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง และให้สังเกตอาการของตนเอง ระมัดระวังตนเองเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน  
3. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA (D-Distancing , M-Mask Wearing , H-Hand washing , T-Testing , 
    T-Temperature , A-Application Thai Chana) 
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องไมใ่ห้เผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นจริง  ดำเนินการตรวจสอบข่าวสาร  และแจ้งข้อเท็จจริงให้กับ 
    งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารผู้เกี่ยวข้องให้ทราบรายละเอียดเพื่อดำเนินการแก้ใขสถานการณ์ต่อไป 
5 แจ้งกำชับครูทีป่รึกษาในการคัดกรองนักเรียนผ่านหัวหน้าระดับคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 
   ก่อนเข้าโรงเรียน 
   5.1 ประเมินอาการเสี่ยง  
        - ไทยเชฟไทย (Thai Save Thai) คัดกรองก่อนเข้ามาในสถานศึกษา 
        - โปรแกรมคัดกรองสุขภาพของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชก่อนเข้ามาในสถานศึกษา  
และดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ 
      กลุ่มที่ 1 ไม่มีไข้ (อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 C)  เข้าเรียนตามปกติ โดยปฏิบัติการตาม D-M-H-T-T-A  
อย่างเคร่งครัด 
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         D : Distancing เว้นระยะห่าง     M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ    
         T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ    T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19   A : Application Thaichana 
        กลุ่มท่ี 2 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 C) หรือมีอาการทางเดินหายใจ  และ 
        กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเสี่ยงสูง หรือประเมินไทยเชฟไทย/โปรแกรมคัดกรองสุขภาพของ 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  พบอาการเสี่ยงสูงขึ้นไป   
       - แยกนักเรียนหรือบุคลากรไว้ห้องแยกที่จัดเตรียมไว้ 
         (จัดให้มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ) 
       - บันทึกชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  อาการป่วย  และซักประวัติเพ่ิมเติม 
       - ไม่มีประวัติเสี่ยง    
         1) แจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน    
         2) ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์   
         3) ให้หยุดพักจนกว่าจะหายปกติ 
6. แจ้งงานรักษาความปลอดภัยในการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการ  หรือติดต่อประสานงานในโรงเรียน 
5. ทีม (Team) สิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่) 
1. ประสานครู บุคลากร และนักเรียน   ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
2. งานอาคารสถานที่ทำความสะอาดจุดต่างๆ  ได้แก่  ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
3. ดำเนินโครงการ เขียว-แดง ร่วมแรง BIG Cleaning  2 ครั้ง/เดือน  
6. ทีม (Team) สุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ) 
1. ติดต่อประสานงานครู และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง  ให้ความรู้ 
2. ประสานงานกับผู้ปกครองให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกักตัว 
3. ดำเนินการสอบสวน/สอบถามนักเรียน/ประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือติดตามข้อมูลนักเรียน 
     กลุ่มเสี่ยง 
4. ประสานงานงานอาคารสถานที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทำความสะอาดสถานที่เก่ียวข้อง   
5. แจ้งผู้จำหน่ายอาหารทำความสะอาดสถานประกอบการ 
6. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงในสถานการณ์ COVID – 19 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  
    เพื่อให้จัดทำข่าวเสนอที่ถูกต้อง 
7. ประสานงานปนะชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที่ถกูต้องกับนักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้สนใจ 
7. ทีม (Team) ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี 
1. ตรวจสอบข้อมูล จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่  ศูนย์ประสานงานโควิด – 19   
   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช งานอนามัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
2. ขออนุญาต ผู้บริหาร ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. ออกแบบสื่อในการนำเสนอข้อมูล 
4. จัดทำคลิป VDO แถลงข่าวโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ VDO มาตรการ /แนวทางการดำเนินการ  โปสเตอร์  
6. นำสื่อที่จัดทำ เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เพจ facebook  Website โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
    กลุ่ม line  สื่อมวลชน ท้องถิ่น  สื่อ social network เป็นต้น 
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8. ทีม (Team) สนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ) 
1. การเงิน พัสดุ แผนงาน ในการสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19 
2. จัดตั้งงบประมาณ 
   - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับงานวิชาการ เพื่อขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุม 
เพ่ือจัดทำประกาศเรียนระบบ Online 
   - รายงานหรือประสานงานเพ่ือนำเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 
   - ทำหนังสือแจ้งสื่อต่างๆ ประเด็นข่าวนี้ 
7. ข้อเน้นยำ้ในห้วงเวลาการปฏิบัติการ : (สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำ ลำดับความสำคัญของงาน 
    หรือพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการก่อน เป้าหมาย พันธกิจของภารกิจ อาจหมายถึงความปลอดภัย 
    ของบุคลากร) 
     - ทีมสอบสวนโรคและผู้ประสานงานของสถานศึกษาจะต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ครบถ้วน และ
ติดตามอาการและการกักตัวให้ได้จนครบ 14 วัน 
     - หากพบว่า  ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  นักเรียน ผู้ปกครองท่านใดมีอาการป่วย ต้องให้หยุดพัก 
รักษาตัว และประสานให้มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัส 
     - สถานศึกษา ควรจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัว ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  นักเรียน ผู้สัมผัสหรือ 
ผู้ที่กลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ที่ต้องสังเกตอาการ (กรณียังไม่แสดงอาการ และผลตรวจไวรัสโคโรนาไม่พบเชื้อ) 
พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม ให้พร้อมสำหรับรองรับ กรณีอาจมีผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัวเป็นจำนวนมาก 
     - เน้นย้ำผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเช่น ล้างมือให้สะอาดเสมอด้วยน้ำและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น  การใส่หน้ากากอนามัย 
     - หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจำเป็นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ
แอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ 
     - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ำภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ 
     - จดัจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับสถานศึกษา ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว 
อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพ่ือป้องกัน
การตกค้างของเชื้อโรค 
       - ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยให้ปรับไปใช้ 
การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ Video Conference / เสียงตามสาย 
        - คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์ฯ โควิด โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ดำเนินการ ดังนี้ 
          1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการตัดสนิใจ 
          2) การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
        3) การจัดการข่าวลือ ขอความร่วมมือกับงานสื่อเทคโนโลยีฯ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะ-
มหาราช โดยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
        4) การประชาสัมพนัธ์ ร่วมกับประชาสัมพนัธ์โรงเรียน จงัหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

          5) ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 
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8. ข้อควรตระหนัก สิ่งท่ีควรระมัดระวัง : (ข้อมูล หรือสถานการณ์ท่ีต้องทราบ หรือต้องพึงระวังใน 
การปฏิบัติการ อาจรวมถึงวิธีการเข้าถึงพ้ืนที่ปฏิบัติการ และพยากรณ์อากาศ) 
     1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันควบคุมโรค การจัดการเมื่อเกิดเหตุ และการสื่อสารความเสี่ยงที่ทัน
สถานการณ์ลดผลกระทบ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้าง 
     2. การพิจารณาเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ต้องดำเนินการ
จัดรูปแบบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ  ให้เป็นไปตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียน 
9. สรุปทรัพยากร : 

ทรัพยากร 
(ชนิด และจำนวน) 

แหล่งทรัพยากร หมายเหตุ  
(สถานที่/การมอบหมาย 

ภารกิจ/สถานะ) 
1. ทีมสอบสวนโรค/หน่วยปฏิบัติการ 
   ควบคุมโรค (CDCU)/ 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

2. แบบสอบสวนโรค - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง ได้แก่  
   NPS VTM ชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
   ร่างกายสำหรับเก็บตัวอย่าง/ PPE 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สนง.สธ.จ.อบ. 
- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

4. เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- งานพัสดุ ร.ร.บม. 

5. น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ 
   โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ  
   แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ 
   เช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิว สถานที่หรือ 
   อุปกรณ์ 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

- งานพัสดุ ร.ร.บม. 

6. สื่อความรู้ อาทิ โปสเตอร์การเว้น 
    ระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และ 
    การสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

- สนง.สธ.จ.อบ. 
- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

7. หน้ากากอนามัย - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช - งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 
8. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช - งานพัสดุ ร.ร.บม. 
9. สถานที่สำหรับกักกันที่กำหนดไว้  
   (Designated  quarantine area) 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

9. เตรียมโดย ตำแหน่ง ชื่อ 
วันที่: __/__/____   

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  

วันที่ 
........../......................../........... 

หมายเหตุ : 
…………………………………….. 
…………………………………… 
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แผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ชื่อเหตุการณ์ : พบนักเรียน เป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

 

1. ช่ือเหตุการณ์ : พบนักเรียน 
เป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19  

  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

2. เหตุการณ์หมายเลขท่ี : 2 3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ : 
วันที่ : __/__/____ เวลา: 

4. สรุปสถานการณ์ 
          พบนกัเรียนเป็นผูป่้วยยนืยนัโรค COVID-19 ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในช่วงสถานการณ์ 
ท่ีประเทศไทย มีการระบาด  
หมายเหตุ สถานการณ์ที่ประเทศไทย มีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  
สถานการณ์ระดับประเทศ มีผู้ป่วย >10,000 ราย/วัน มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุ หรือ 
ความเชื่อมโยงไม่ได้  
มาตรการยึดถือข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เน้น 5 มาตรการหลัก ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ 
การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ไม่แออัด และมีการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ   

5. วัตถุประสงค์ : 
วัตถุประสงค์ทั่วไป: 
     1. ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง 
     2. จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ : 
     1. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยสงสัย เพ่ิมเติม  ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
     2. เพ่ือติดตาม และกักกันผู้สัมผัสให้ครบถ้วน 
     3. เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย 
6. กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธีที่วางแผนสำหรับการดำเนินการ 
     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ 8 ทีม (Team) ดังนี้ 
1. ทีม (Team) จัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้ากลุมสาระฯ) 
1. ครูเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน  
    และปฏิบัติตาม DMHTT  1) D-Distancing    2) M-Mask Wearing   3) H-Hand washing 
    4) T-Testing      5) T-Temperature  และ A-Application Thai Chana 
2. ให้นักเรียนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
3. กรณีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนให้ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง (กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ) 
4. ปิดทำความสะอาดห้องเรียนกรณีมีนักเรียนเป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19  
5. งดการเรียน On-Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน ให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุกวัน  
6. ปรับใช้การเรียนการสอนตามสถานการณ์ Online On-demand On-hand 
2. ทีม (Team) ทีมสนับสนุนงานวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้างานฯ) 
1. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสถานการณ์  เช่น  ชุมนุม  กิจกรรมในเครื่องแบบ เป็นต้น 
2. ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล  แจ้งครู  นักเรียน  ประสานทดลองระบบ  และดำเนินการตามระบบ 
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3. ทีม (Team) ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    (หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หัวหน้าระดับชั้น  และรองหัวหน้าระดับชั้น 
1. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลกับนักเรียนที่ปรึกษา เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง 
2. แจ้งข้อมูลในทีมประชาสัมพันธ์เพ่ือสรุปข้อมูลและประสานต่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
3. หลังจากท่ีได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้ว จึงส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองใน line ต่อไป 
4. ทีม (Team) ทีมคัดกรอง รักษาความปลอดภัย และส่งต่อ  
   (หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
คุณครูที่ปรึกษา และงานอนามัยโรงเรียน) 
1. เข้มงวดการคัดกรองที่สถานศึกษา  
     - ให้มีการตรวจวัดไข้และสังเกตอาการ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  นักเรียน ผู้ปกครอง ก่อนเข้า หรือรับ-
ส่งนักเรียน พนักงาน/คนงาน ก่อนเข้าสถานศึกษา  
     - หากตรวจพบ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือมีไข้ไอเจ็บคอ มีน้ำมูกและหายใจเหนื่อยหอบให้บุคคล
ดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด หรือกรมควบคุมโรค 
2. สอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าเรียนในคาบเรียนกับครูที่ปรึกษาประสานกับนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน 
3. ซักถามประวัติของนักเรียนร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนและครูที่ปรึกษา 
4. ประสานประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือแจ้งและสอบถามรายละเอียดและขอความความร่วมมือ 
   ในการดูแลนักเรียน 
5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สัมผัสทั้งหมดกับนักเรียน (ครูเวรหน้าโรงเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียนในห้องเรียน) 
6. รายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
5. ทีม (Team) สิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่) 
1. ประสานครู บุคลากร และนักเรียน   ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
2. งานอาคารสถานที่ทำความสะอาดจุดต่างๆ  ได้แก่  ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร   แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
6. ทีม (Team) สุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ) 
1. แยกนักเรียนไปยังสถานที่แยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่จัดเตรียมไว้ 

  2. ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือขอข้อมูล Timeline ของนักเรียน  
3. รายงานผู้บริหารสถานศึกษา   
4. ประสานงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพท่าวังหินเพ่ือส่งต่อนักเรียน เพ่ือรายงานสถานการณ์และอาการป่วย 
  พร้อมรับคำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติสถานการณ์ในการสอบสวนโรค  และเก็บตัวอย่าง 
5. ประสานงาน ศูนยเ์ฉพาะกิจบริหารสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
6. ประสานงานงานอาคารสถานที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทำความสะอาดสถานที่เก่ียวข้อง   
7. แจ้งผู้จำหน่ายอาหารทำความสะอาดสถานประกอบการ 
7. ทีม (Team) ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี 
1. ตรวจสอบข้อมูล จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่  ศูนย์ประสานงานโควิด – 19   
   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช งานอนามัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
2. ขออนุญาต ผู้บริหาร ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. ออกแบบสื่อในการนำเสนอข้อมูล 
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4. จัดทำคลิป VDO แถลงข่าวโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ VDO มาตรการ /แนวทางการดำเนินการ  โปสเตอร์  
6. นำสื่อที่จัดทำ เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เพจ facebook  Website โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
    กลุ่ม line  สื่อมวลชน ท้องถิ่น  สื่อ social network เป็นต้น 
8. ทีม (Team) สนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ) 
1. กลุ่มอำนวยการและงบประมาณได้เตรียมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยเร่งด่วนตามคำร้องขอของทุกทีม 
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
7. ข้อเน้นยำ้ในห้วงเวลาการปฏิบัติการ : (สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำ ลำดับความสำคัญของงาน 
    หรือพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการก่อน เป้าหมาย พันธกิจของภารกิจ อาจหมายถึงความปลอดภัย 
    ของบุคลากร) 
     - ทีมสอบสวนโรคและผู้ประสานงานของสถานศึกษาจะต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ครบถ้วน และ
ติดตามอาการและการกักตัวให้ได้จนครบ 14 วัน 
     - หากพบว่า  ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  นักเรียน ผู้ปกครองท่านใดมีอาการป่วย ต้องให้หยุดพัก 
รักษาตัว และประสานให้มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัส 
     - สถานศึกษา ควรจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัว ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  นักเรียน ผู้สัมผัสหรือ 
ผู้ที่กลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ที่ต้องสังเกตอาการ (โดยขณะนี้ไม่มีอาการ และ ผลตรวจไวรัสโคโรนาไม่พบเชื้อ) 
พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม ให้พร้อมสำหรับรองรับ กรณีอาจมีผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัวเป็นจำนวนมาก 
     - เน้นย้ำผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเช่น ล้างมือให้สะอาดเสมอด้วยน้ำและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นการใส่หน้ากากอนามัย 
     - หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจำเป็น ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ
แอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ 
     - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ำภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ 
     - จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับสถานศึกษา ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว 
อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพ่ือป้องกัน
การตกค้างของเชื้อโรค 
       - ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยให้ปรับไปใช้
การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ Video Conference / เสียงตามสาย 
8. ข้อควรตระหนัก สิ่งท่ีควรระมัดระวัง : (ข้อมูล หรือสถานการณ์ท่ีต้องทราบ หรือต้องพึงระวังในการ
ปฏิบัติการ อาจรวมถึงวิธีการเข้าถึงพ้ืนที่ปฏิบัติการ พยากรณ์อากาศ) 
     1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันควบคุมโรค การจัดการเมื่อเกิดเหตุ และการสื่อสารความเสี่ยงที่ทัน
สถานการณ์ลดผลกระทบ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้าง 
     2. การพิจารณาเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ต้องดำเนินการ
จัดรูปแบบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ  ให้เป็นไปตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียน 
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9. สรุปทรัพยากร : 
ทรัพยากร 

(ชนิด และจำนวน) 
แหล่งทรัพยากร หมายเหตุ  

(สถานที่/การมอบหมาย 
ภารกิจ/สถานะ) 

1. ทีมสอบสวนโรค/หน่วยปฏิบัติการ 
   ควบคุมโรค (CDCU)/ 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

2. แบบสอบสวนโรค - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง ได้แก่  
   NPS VTM ชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
   ร่างกายสำหรับเก็บตัวอย่าง/ PPE 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สนง.สธ.จ.อบ. 
- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

4. เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- งานพัสดุ ร.ร.บม. 

5. น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ 
   โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ  
   แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ 
   เช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิว สถานที่หรือ 
   อุปกรณ์ 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

- งานพัสดุ ร.ร.บม. 

6. สื่อความรู้ อาทิ โปสเตอร์การเว้น 
    ระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และ 
    การสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

- สนง.สธ.จ.อบ. 
- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

7. หน้ากากอนามัย - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช - งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 
8. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช - งานพัสดุ ร.ร.บม. 
9. สถานที่สำหรับกักกันที่กำหนดไว้  
   (Designated  quarantine area) 

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

- งานอนามัย ร.ร.บ.ม. 

9. เตรียมโดย ตำแหน่ง ชื่อ 
วันที่: __/__/____ 
 

  

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  

วันที่ 
........../......................../........... 

หมายเหตุ : 
…………………………………….. 
…………………………………… 
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5 
 
 

แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษากรณีเกิดโรคโควิด 19 
 

นิยาม 
ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk  contact)  

(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19   
ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
          - ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพักหรือทำงานในห้องเดี่ยวกันคลุกคลีกัน 
          - ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที 
หรือถูกไอ  จาม รด  จากผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
          - ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ  เช่น ในรถปรับอากาศ  
ในห้องปรับอากาศ  ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19  และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน  
1 เมตร  นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย  
หรือหน้ากากผ้า 

 

 

 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยวต่อการติดเชื้อต่ำ (low risk contact) 
(ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19   
แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 

 

          ผู้ใกล้ชิด 
          - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดเป็น 
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ 
          - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจัดเป็นไม่มีความ
เสี่ยง (No risk) 
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แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
ใหป้ิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 
1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1 รายขึ้นไป   

ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด 
2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มากกว่า 1 ห้องเรียน   

ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด 
3. หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา 

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ใน

สถานศึกษาโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ 
     • ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact)  

ให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ  
ให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน 

• สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป 

2. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact)  
ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน  
และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา  (รักษาตามอาการ หายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 

3. ผู้ใกล้ชิด 
  • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสงู จัดว่า มีความเสี่ยงต่ำไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการ 

เป็นเวลา 14 วัน 
  • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการ 

เป็นเวลา 14 วัน 
 
หมายเหตุ ทั้งนี้ในทุกกรณี ขอให้ดำเนินการบนพ้ืนฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
              และสถานการณ์โรคในพ้ืนที่ 
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 6 
 

การจัดการด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 
 

สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดำเนินการในโรงเรียนแต่ละแห่งเพ่ิมข้ึน 
โดย 5 ขั้นตอน หลัก มีดังนี้  

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการไดโ้ดย  
     1) ครูให้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักนักเรียน ทั้งระดับบุคคลและครอบครัว 

สร้างความไว้วางใจ กับนักเรียน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนรู้  
     2) ครูควรเปิดโอกาสให้ตัวท่านเองและนักเรียนในห้องเรียน หรือชั้นเรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง 

สังคมกับเพ่ือนใหม่ ครูใหม่ ชั้นเรียนใหม่ โดยเว้นระยะห่างทางกายภาพเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ 
โรคติดต่อ  

     3) ครูสังเกตสภาวะทางอารมณ์ การปรับตัวของเด็ก ทั้งที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด 
และ การเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยติดตามความร่วมมือ ความรับผิดชอบของเด็ก ผ่านการสังเกต การ
พูดคุย การตรวจสอบผลงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูล เชิงประจักษ์  

2. การคัดกรองนักเรียน  
     1) เมื่อครูสังเกตความผิดปกติทางอารมณ์ พฤติกรรมหรือสังคมของนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ 

ง่ายๆในการคัดกรอง ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์ที่จำเป็นต้องสอบถามจากนักเรียนหรือให้
นักเรียน ประเมินตัวเอง 

 
     2) นอกจากปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม หรือสังคมแล้ว ครูควรประเมินความสามารถ 

ด้านการสื่อสารตามระดับ พัฒนาการ หรือระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือพิจารณา
ช่วยเหลือใน ด้านความบกพร่องด้านการสื่อสาร หรือ การเข้าใจภาษาของนักเรียน  

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 2 เทคนิค หลัก คือ การให้คำปรึกษา และ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  

     1) เมื่อครูสังเกตเห็นความผิดปกติของนักเรียน ประกอบการคัดกรองเพ่ือค้นหานักเรียนกลุ่ม 
เสี่ยงหรือ มีปัญหาเพ่ิมเติมแล้ว ให้ครูใช้ทักษะการให้คำปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือด้านจิตใจแก่นักเรียน โดยให้ 
เวลาอยู่นักเรียน คนนั้นอย่างสงบ รับฟังปัญหาและสนับสนุนให้นักเรียน มองหาแหล่งช่วยเหลือด้านจิตใจ
ที ่เข้าถึงง่าย 
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     2) จัดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียน เพื่อช่วยให้เกิดการยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ  
มีบทสนทนาที่เปิดกว้างสำาหรับปัญหาความไม่สบายใจของทุกคนในห้องเรียน เพ่ิมวิธีการสร้างสรรค์ใน 
การช่วยเหลือร่วมมือกัน และให้กำลังใจสำหรับผู้ทำดีมีความเอ้ือเฟ้ือและเมตตาต่อผู้อ่ืน  

     3) ครูให้ข้อกำหนดกับนักเรียนว่า ขณะที่ต้องเรียนรู้ผ่านออนไลน์เพ่ิมข้ึน อาจขยายเวลา 
การอยู่ หน้าจอเพ่ิมข้ึน แต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติระยะเวลาหน้าจอจะลดลงเท่าปกติ  

     4) ครูและพ่อแม่ให้ความสำคัญกับ “กระบวนการ” ของการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา
มากกว่า ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับความ
พยายามต่อ ความยากลำบากมากขึ้น 

4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้วย 4 เทคนิคหลัก คือ กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การหารือ 
ผู้ปกครองชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต  

     1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน ควรบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตเข้า ด้วยกัน โดยครูสื่อสารเรื่องความเครียดว่าเป็นปฏิกิริยา ปกติที่เกิดข้ึนได้ในภาวะวิกฤติที่มี 
การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในเวลานี้ และนำกระบวนการจัดการความเครียด การฝึกสติให้
กลมกลืน และเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย ร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะด้านอารมณ์สังคมและความคิด  

     2) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญ 
ใหก้ับผู้ปกครอง ในการดูแลต่อเนื่อง  

5. การส่งต่อ ในกรณีที่ครูพบปัญหาของนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือ ควรส่งต่อใหู้เชี่ยวชาญ
ได ้แก้ไขเยียวยาอย่างเหมาะสม  

     1) การส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว ครูพยาบาลหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน  
     2) การส่งต่อภายนอกไปพบผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน สาธารณสุข  
     3) ให้ข้อมูลแหล่งช่วยเหลือด้านจิตใจที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323, 

facebook สายด่วน สุขภาพจิต 1323, www.Lovecarestation.com และแหล่งอ่ืน ๆ 
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การซ้อมแผนเผชญิเหต ุ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 

(ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) 
1. เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ 
    และกระจายต่อไปยังประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
2. นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน 
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การซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19  
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ : Table Top Exercise) 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 

 
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ 

 
คณะผู้บริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 

 
นายขุนอธิป ทองผาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกล่าวรายงาน 
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วิทยากร นายวิโรจน์  เซมรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี 
 

 
นายประจักษ์  สีแสด  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกล่าวขอบคุณวิทยากร   

 
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ให้คำปรึกษาการเกี่ยวกับการจัดทำแผนเผชิญเหตุให้กับคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
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นายกิติศักด์ิ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
ให้กำลังใจคณะครูในการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพรร่ะบาดโรค COVID – 19 
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นายกิติศักด์ิ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ให้กำลังใจคณะครูในการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพรร่ะบาดโรค COVID – 19 
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ทีมผู้จัดการฝึกซ้อมและคณะ ชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ  

 
 

 
การซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
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การซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
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การซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
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การนำเสนอผลงานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ 
การแพร่ระบาดโรค COVID – 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
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การนำเสนอผลงานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ 
การแพร่ระบาดโรค COVID – 19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
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การนำเสนอผลงานในกิจกรรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ 

การแพร่ระบาดโรค COVID – 19 
 


