


 
ค ำน ำ 

 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน            
มีการแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
จึงได้จัดท ามาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนเพชรพิทยาคม มีนักเรียนจ านวนมาก จึงได้จัดการเรียนการสอนแบผสมผสานระหว่างการเรียน
ที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) การเรียนผ่านออนไลน์ (ON-LINE) การเรียนผ่านสื่อบน                           
เว็บไชต์ (ON-DEMAND) และการเรียนที่ครูน าแบบฝึกไปให้ที่บ้าน (ON-HAND) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน
สลับกันมาสอบที่โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย   โรงเรียน           
เพชรพิทยาคม หวังว่าเอกสาร "มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ไปสู่วิถีการเรียนรู้ใหม่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 
 
 
                    โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 การน าแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ 

 

1. โรงเรียนด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน เพ่ือศึกษำแนวทำงและวำงแผนด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำตำม
ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ.2564 และแนวทำงกำรเตรียมกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

2. โรงเรียนส ำรวจควำมพร้อมของสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโรคโควิด-19  

3. โรงเรียนประเมินควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเอง ตำมประกำศของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิดโรงเรียนหรือสถำนบันกำรศึกษำ ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) และประเมิน
ตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus : TSC+ ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

4. โรงเรียนส ำรวจข้อมูลกำรรับวัคซีนโควิด-19 ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
ในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับวัคซีนตำมมำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุข 

5. โรงเรียนจัดเตรียมมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (CIVID-19)  
เตรียมแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจ 

6. โรงเรียนน ำผลกำรประเมินตนเอง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเปิดภำคเรียน และน ำผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติให้เปิดเรียนได้ 

7. เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรโรคติตต่อจังหวัดให้เปิดเรียนได้ โรงเรียนปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด โดยเน้น ๖ มำตรกำรหลัก ๖ มำตรกำรเสริมและ  
๗ มำตรกำรเข้มงวด อย่ำงเคร่งครัด 

โรงเรียนรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นและรำยงำน
ผลกำรติดตำมและประเมินผลข้อมูลของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษำธิกำร (ศบค.ศธ.) ทำง
เว็บไซต์ www.covid.moe.go.th 
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6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
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6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ 
 1. เว้นระยะห่าง (Distancing) 

โรงเรียนเพชรพิทยำคมมีกำรจัดเตรียมสถำนที่ต่ำง ๆ ในโรงเรียนให้มีกำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย     
1 – 2 เมตร ทั้งโต๊ะเรียนในห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนประจ ำรองรับจ ำนวนนักเรียน 25 คนต่อห้อง (ห้องเรียน
ขนำด กว้ำง 8 เมตร ยำว 12 เมตร) จัดประชุมผ่ำนออนไลน์ จัดที่นั่งรับประทำนอำหำรในโรงอำหำรมีกำรติด
สัญลักษณร์ะบุต ำแหน่ง "ห้ำม" นั่งรับประทำนอำหำร รวมทั้งจุดส ำหรับรอซื้ออำหำรและจุดส ำหรับยืนเข้ำแถวหน้ำ
เสำธง 
 

    

    
 2. สวมหน้ากากอนามัย (Mask wearing) 

นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่เข้ำมำในโรงเรียนเพชรพิทยำคมทุกคนจะต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำทุกคนตลอดเวลำที่อยู่ในโรงเรียนเพชรพิทยำคม โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ำกำกอนำมัย
ส ำรองให้แก่นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรดูแล ด้ำนควำมปลอดภัยในเบื้องต้น 
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 3. ล้างมือ (Hand washing) 
นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่เข้ำมำในโรงเรียนเพชรพิทยำคมทุกคนจะต้องล้ำงมือด้วย 

เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ำสู่โรงเรียน มีกำรเตรียมจุดส ำหรับให้บริกำรเจลแอลกอฮอล์บริเวณทำงข้ึนอำคำรเรียน  
หน้ำห้องเรียน มีจุดบริกำรส ำหรับล้ำงมือด้วยสบู่เหลวบริเวณห้องน้ ำ ทำงเข้ำโรงอำหำร อย่ำงทั่วถึง 
 

  
 

 4. คัดกรอง วัดไข้ (Testing) 
โรงเรียนเพชรพิทยำคม มีมำตรกำรในกำรคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่ำงกำยนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และบุคคลภำยนอกทุกคน ก่อนเข้ำโรงเรียน ได้แก่ กำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยด้วยเครื่องมือเทอร์โมสแกน     
กำรลงทะเบียนไทยชนะ กำรสังเกตอำกำรและสอบถำมควำมเสี่ยง (มีไข้/ไอ/มีน้ ำมูก/เจ็บคอ/หำยใจล ำบำก/เหนื่อย
หอบ/จมูกไม่ได้กลิ่น/ลิ้นไม่รู้รส) นอกจำกนี้ โรงเรียนเพชรพิทยำคมด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำร Social Media ต่ำง ๆ ทุกช่องทำง เพ่ือแจ้งให้นักเรียนที่มีกำรเดินทำงไปต่ำงจังหวัด ให้กลับมำอยู่ภำยใน
ภูมิล ำเนำของตนเองก่อนเปิดเรียน 14 วัน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรป้องกันอีกทำงหนึ่ง 
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5. ลดแออัด (Reducing) 
มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรลดควำมแออัดในโรงเรียน จัดกำรประชุมโดยเว้นระยะห่ำง มีกำรจัดพ้ืนที่กำรท ำ

กิจกรรมให้มีระยะห่ำง จัดประชุมออนไลน์ ห้องเรียนมีกำรเปิดประตู หน้ำต่ำงเพื่อระบำยอำกำศ  ลดระยะเวลำ 
ในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำท่ีจ ำเป็น มีกำรเหลื่อมเวลำในกำรท ำกิจกรรม 
 

   

   

6. ท าความสะอาด (Cleaning) 
ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่โรงเรียนเป็นประจ ำ ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค เช็ดถูท ำควำมสะอำดพ้ืนที่สัมผัสต่ำง ๆ 

อุปกรณ์ที่ใช้งำนร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์กีฬำ เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงอำหำร ฯลฯ  
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6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
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โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ด าเนินการตามมาตรการเสริม (SSET-CQ) 6 ข้อ ดังนี้ 
1. ดูแลตัวเอง (Self - care) 
 โรงเรียนก ำหนดให้นักเรียนปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยจำกกำรลดกำรแพร่เชื้อโรคทุกคน

ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย ตลอดเวลำที่อยู่ในโรงเรียน ให้หมั่นสังเกตอำกำรเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ 
มีน้ ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หำยใจล ำบำก จมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล หรือติดตั้งแอพพลิเคชัน 
"หมอพร้อม" ล้ำงมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตำมมำตรกำรของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 

2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) 
 โรงเรียนก ำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ ำ ช้อน ส้อม ตะเกียบ 
3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) 
 แม่ครัว ผู้จ ำหน่ำยอำหำรจัดเตรียมเมนูอำหำรให้ครบ 5 หมู่ เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่

ให้นักเรียนรับประทำนภำยใน 2 ชั่วโมง หำกเกินเวลำดังกล่ำวให้น ำอำหำรไปอุ่นจนร้อนอีกครั้ง 
4. ลงทะเบียนไทยชนะ (Thai chana) 
 โรงเรียนก ำหนดให้ ครู นักเรียน บุคลำกรหรือผู้ที่มำติดต่อทุกคน ลงทะเบียนเข้ำ - ออก ผ่ำน 

QR-Code "ไทยชนะ"  
5. ส ารวจ ตรวจสอบ (Check) 
 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติให้ครูและบุคลำกรที่จะเดินทำงไปในพ้ืนที่เสี่ยงขออนุญำตและรำยงำน    

กำรเดินทำงทุกครั้ง ส่วนนักเรียนที่เดินทำงไปพื้นที่เสี่ยงให้เขียนรำยงำนกำรเดินทำงเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6. กักกันตัวเอง (Quarantine) 
 โรงเรียนมีมำตรกำรให้ผู้ที่ไปสัมผัสหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนำ 2019  กักตัวเองเพ่ือสังเกตอำกำร เป็นเวลำ 14 วัน 
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แนวทางการปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้มงวด 
 

 1. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมิน TSC+ และรำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลผ่ำน MOECOVID โดยถือ
ปฏิบัติอยำ่งเขม้ข้น ต่อเนื่อง 
 2. ท ำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรมข้ำมกลุ่มและจัดนักเรียนใน
ห้องเรียนขนำดปกติ (6 x 8) ไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร  
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
 3. จัดระบบกำรให้บริกำรอำหำรส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกร ในสถำนศึกษำตำมหลักมำตรฐำน
สุขำภิบำลอำหำรและหลักโภชนำกำร อำทิเช่น  กำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งอำหำร กำรปรุงประกอบอำหำร 
หรือกำรสั่งซื้ออำหำร ตำมระบบน ำส่ งอำหำร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทำง  
โภชนำกำรก่อนน ำมำบริโภค 
 4. จัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ในกำรป้องกันโรคโควิด 19 
ในสถำนศึกษำ ได้แก่ กำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร กำรท ำควำมสะอำด คุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค และกำร
จัดกำรขยะ 
 5. จัดให้มีสถำนที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพ้ืนที่แยกกักชั่วครำว รวมถึงแผน     
เผชิญเหตุส ำหรับรองรับกำรดูแลรักษำเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลำกรในสถำนศึกษำมีกำรติดเชื้อโควิด 19 
หรือผลกำรตรวจคัดกรองหำเชื้อ เป็นบวก โดยมีกำรซักซ้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยมีควำมร่วมมือกับสถำนพยำบำล
เครือขำ่ยในพ้ืนที่ที่ดูแลอย่ำงใกล้ชิด            
 6. ควบคุมดูแลกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกสถำนศึกษำ (Seal Route)  อย่ำงเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงกำร
เข้ำไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำง จำกบ้ำนไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน        
รถส่วนบุคคล และพำหนะโดยสำรสำธำรณะ 
 7. ให้จัดให้มี School Pass ส ำหรับนักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  
ผลกำรประเมิน TST ผลตรวจตัดกรองหำเชื้อตำมแนวทำงคณะกรรมกำรควบคุมโรคระดับพ้ืนที่ และประวัติกำร
รับวัคซีน ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขโดยเฉพำะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 
 

********************************************************** 
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มาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 

*************************** 
1. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและอำกำรเสี่ยง ป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   

ณ จุดตรวจคัดกรองของโรงเรียนก่อนเข้ำโรงเรียน 
 2. เมื่อตรวจพบผู้มีไข้สูงเกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ให้ส่งต่อไปยังที่พักคอยของโรงเรียน เพ่ือส่งต่อ

สถำนพยำบำล 
3. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ ที่อยู่ใน

โรงเรียน หำกหน้ำกำกช ำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรใช้ชิ้นใหม่  
4. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร หลังเข้ำห้องน้ ำ สัมผัสสิ่ง

สกปรก ลูกบิดประตูด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ตำมจุดบริกำร  
5. โรงเรียนไม่อนุญำตให้นักเรียน ครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่มีอำกำรไข้  ไอ  จำม  เป็นหวัด       

เข้ำมำในโรงเรียน  โดยให้แจ้งครูประจ ำชั้น  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  หัวหน้ำกลุ่มงำน  หรือผู้บริหำรทรำบ  
และให้ลำจนกว่ำอำกำรป่วยจะหำยขำด  

6. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เว้นระยะห่ำงในกำรท ำกิจกรรมทุกประเภท 
7. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดเตรียมของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อน ส้อม 

แก้วน้ ำ ตะเกียบ ผ้ำเช็ดหน้ำ เป็นต้น 
8. โรงเรียนมีสภำนักเรียน และนักเรียน อย.น้อยและนักเรียนหมอน้อย เป็นอำสำสมัครช่วยดูแลสุขภำพ

เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
 

 

มาตรการในการท าความสะอาดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์  
เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

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

1. พนักงำนบริกำรท ำควำมสะอำดจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน เช่น  โต๊ะ เก้ำอ้ี  รำวบันได  กลอนประตู     
มือจับประตู หน้ำต่ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้มีสภำพกำรใช้งำนได้ดี จัดให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก   

2. ติดตั้งจุดวำงเจลแอลกอฮอล์ตำมที่ก ำหนดเพ่ือให้พร้อมใช้ทุกวัน เช่น บริเวณประตูโรงเรียน ทำงขึ้น
อำคำรเรียน บริเวณหน้ำห้องเรียน ทำงเข้ำโรงอำหำร เป็นต้น  

3. เว้นระยะห่ำงของโต๊ะนักเรียนอย่ำงน้อย 1 เมตร  และให้นักเรียนท ำควำมสะอำดโต๊ะ-เก้ำอ้ี หรือ
อุปกรณ์กำรเรียน  ก่อนกลับบ้ำนทุกครั้ง  

4. ท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหลังเลิกขำยทุกวัน และร่วมกันท ำควำมสะอำด โต๊ะรับประทำน
อำหำรทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนห้วงเวลำกำรพักกลำงวันและหลังเลิกเรียน 

5. แม่ครัวและผู้จ ำหน่ำยอำหำรต้องตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่ำงกำย และอำกำรเสี่ยง สวมหมวกคลุมผม 
ผ้ำกันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยและปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 

6. แม่ครัวและผู้จ ำหน่ำยอำหำรจัดเตรียมเมนูอำหำรให้ครบ 5 หมู่  เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ให้
นักเรียนรับประทำนภำยใน 2 ชั่วโมง หำกเกินเวลำดังกล่ำวให้น ำอำหำรไปอุ่นจนร้อนอีกครั้ง 
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แนวปฏิบัติของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

 **************************** 
1. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและอำกำรเสี่ยงป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ณ  

จุดตรวจคัดกรองของโรงเรียน  หำกอุณหภูมิร่ำงกำยได้เกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส  โดยให้พัก 5 – 10 นำที  
ก่อนวัดอุณหภูมิร่ำงกำยซ้ ำ  หำกสูงกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ให้ไปพักบริเวณที่จุดพักคอยที่โรงเรียนจัดไว้และ
ประสำนเจ้ำหน้ำที่ สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐเพ่ือคัดกรองอีกครั้ง 

2. หมั่นล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่  ตำมจุดบริกำรในสถำนศึกษำ  
3. เว้นระยะห่ำงในกำรท ำกิจกรรมทุกประเภท  
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 อย่ำงเคร่งครัด  
5. นักเรียน ครูและบุคลำกร ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงของตนเองผ่ำน Thai save Thai (TST) ก่อนออก

จำกบ้ำนสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
 

 

แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง นักเรียนหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ 
 

 ********************************** 
1. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและอำกำรเสี่ยง  ป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   

ณ  จุดตรวจคัดกรองของโรงเรียน  จัดที่นั่งรอกรณีวัดอุณหภูมิร่ำงกำยได้เกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส โดยให้พัก   
5 – 10 นำที  ก่อนวัดอุณหภูมิร่ำงกำยซ้ ำ  หำกยังเกินให้นั่งรอจนกว่ำครูอนำมัยที่ได้รับมอบหมำย มำด ำเนินกำร
วัดอุณหภูมิร่ำงกำยด้วยปรอทอีกครั้งหนึ่ง  หำกยังพบว่ำมีไข้ให้ครูอนำมัยประสำนงำนกับ เจ้ำหน้ำที่สถำนบริกำร
สำธำรณสุขของรัฐทันที  

2. ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว  ตำมจุดบริกำรในสถำนศึกษำ  
3. สแกน QR-CODE ไทยชนะ  เมื่อเข้ำ-ออกโรงเรียน  กรณีท่ีไม่มี Smart Phone ให้กรอกข้อมูลกำรเข้ำ-

ออก ในแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดท ำไว้  
4. สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  
5. ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองหรือผู้เข้ำมำติดต่อรำชกำรที่กลับมำจำกพ้ืนที่ที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส      

โคโรนำ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเข้ำมำในโรงเรียน  โดยให้ติดต่อทำงโทรศัพท์ของโรงเรียนเท่ำนั้น ยกเว้น  
ได้ผ่ำนกำรกักตัวเกินกว่ำ 14 วัน  แสดงหนังสือรับรองผ่ำนกำรกักตัวเรียบร้อยแล้ว หนังสือรับรองผลกำรตรวจ 
โควิด-19 หรือเอกสำรแสดงข้อมูลกำรรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

6. ปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด 
 

 
แผนรองรับการจัดการเรียนการสอนกรณีพบผู้ติดเช้ือ 

 
 

 

กรณีพบนักเรียนติดเชื้อในโรงเรียน 
    เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน แยกผูต้ิดเชื้อไปยังสถำนที่พักคอยที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ ประสำนงำน

กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์คัดกรองซ้ ำ และปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 
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รายละเอียดการประเมินแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 
 

 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 
 

1. มีการจัดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน  ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืน 
รับ-ส่งส่ิงของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน 
 โรงเรียนมีกำรจัดโต๊ะเรียน เก้ำอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอำหำร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน   
อย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร โดยโรงอำหำรจัดโต๊ะรับประทำนอำหำรโต๊ะละ 4 ที่นั่ง ส ำหรับนักเรียน จัดที่นั่งโต๊ะละ 2   
ที่นั่งส ำหรับครู 
 

2. มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
 โรงเรียนเพชรพิทยำคมมีมำตรกำรให้ครู บุคลำกร และผู้เข้ำมำติดต่อทุกคน สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำที่อยู่ในโรงเรียน  

3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้  ท าความสะอาดมือ อย่างเพียงพอและใช้
งานได้สะดวก 
 โรงเรียนมีอ่ำงล้ำงมือไว้บริกำรตำมจุดต่ำง ๆ ได้แก่ 
  1) ประตูทำงเข้ำหน้ำโรงเรียนฝั่งด้ำนทิศเหนือ และด้ำนทิศใต้ 
  2) บริเวณทำงเดินระหว่ำงอำคำร 1 และอำคำร 2 
  3. บริเวณทำงเดินระหว่ำงอำคำร 3 และอำคำร 4 
  4) บริเวณอำคำร 5 ฝั่งทิศตะวันออก 
  5) บริเวณอำคำร SMEP 
 

4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามา ติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีมำตรกำรคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่ำงกำยให้กับนักเรียน ครูและผู้ที่เข้ำมำติดต่อในสถำนศึกษำโดย
จัดครูเวร และบุคลำกรบริเวณประตูทำงเข้ำโรงเรียนเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยนักเรียน 
 

5. มีมาตรการให้ลดการท ากิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก และหลีกเลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจ านวน
มากหรือพื้นที่เสี่ยงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
 โรงเรียนจัดท ำประกำศมำตรกำรลดจ ำนวนผู้มำปฏิบัติงำนในโรงเรียนร้อยละ 25 ของจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำน
ทั้งหมด จัดเหลื่อมเวลำในกำรจัดกิจกรรมเท่ำท่ีจ ำเป็น และปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

6. มีการท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น ราวบันได ลูกบิด มือจับ ประตู โต๊ะ เก้าอ้ี 
 โรงเรียนจัดให้มีกำรฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค ท ำควำมสะอำดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน 
เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี รำวบันได กลอนประตู มือจับประตูหน้ำต่ำง จ ำนวน 2 ครั้งต่อวัน คือเช้ำและเย็น 
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7. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่ปิดบังข้อมูล  กรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 โรงเรียนมีมำตรกำรให้ครู บุคลำกร ดูแลตนเอง ตำมมำตรกำร 6 มำตรเสริมในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด -19 และปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร กินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง และงดการกินอาหาร
ร่วมกัน 
 โรงเรียนก ำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน นักเรียนน ำของใช้ส่วนตัวมำใช้ภำยใน      
โรงอำหำร ได้แก่ ช้อน ส้อม ตะเกียบและแก้วน้ ำดื่ม โรงอำหำรจัดโต๊ะรับประทำนอำหำรโต๊ะละ 4 ที่นั่งส ำหรับ
นักเรียน จัดที่นั่งโต๊ะละ 2 ที่นั่งส ำหรับครู โดยมีฉำกกั้นระหว่ำงที่นั่ง 
 

9. มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน และจัดให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลและ 
หลักโภชนาการ 
 แม่ครัวและผู้จ ำหน่ำยอำหำรจัดเตรียมเมนูอำหำรให้ครบ 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ 
ให้นักเรียนรับประทำนภำยใน 2 ชั่วโมง หำกเกินเวลำดังกล่ำวให้น ำอำหำรไปอุ่นจนร้อนหรือเดือดอีกครั้ง 
 

10. มีการจัดระบบให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะ
ตามที่รัฐก าหนดด้วย app ไทยชนะ หรือ  ลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน 
 โรงเรียนก ำหนดให้นักเรียน ครู บุคลำกร และผู้เข้ำมำติดต่อ ลงทะเบียนไทยชนะ หรือ  ลงทะเบียนบันทึก
กำรเข้ำ - ออก 
 

11. มีการจัดระบบการตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง 
 โรงเรียนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรขออนุญำตออกนอกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำหรับข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังนักเรียน ครู บุคลำกร ด้ำนควำมปลอดภัย 
 

12. มีมาตรการให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกัน
ตัวเอง 14 วัน 
 โรงเรียนมีมำตรกำรให้นักเรียน ครู หรือบุคลำกรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
กักกันตัวเอง 14 วัน เพ่ือเฝ้ำระวังและสังเกตอำกำร 
  

13. มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ ถ่ายเทสะดวก กรณีใช้
เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลา เปิด – ปิด ประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียน  การสอน
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 โรงเรียนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรใช้ห้องเรียนดังนี้ 
 1) เปิดประตู หน้ำต่ำง และเปิดพัดลม ระบำยอำกำศเพ่ือให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
 2) ห้องเรียนปรับอำกำศก ำหนดเวลำเปิด - ปิดเครื่องปรับอำกำศดังนี้ 
  2.1 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 10.20. น.- 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.30 น. 
  2.2 ปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 12.00 น. - 13.00น. และ หลังเวลำ 16.30 น.  
 3) ให้นักเรียนท ำควำมสะอำดห้องเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 4) ให้นักเรียนนั่งเว้นระยะห่ำงในห้องเรียนตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
 5) ให้นักเรียนสวมหน้ำกำกผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
 6) ให้นักเรียนหมั่นล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสจุดหรือบริเวณท่ีมีกำรสัมผัสร่วมกัน 
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14. มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
 โรงเรียนจัดให้มีกำรฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค ท ำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องต่ำง ๆ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 2 ครั้งต่อวัน คือเช้ำและเย็น 
 

15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาดและปลอดภัย มีการจัดการขยะที่เหมาะสม 
รวมถึงการดูแลความสะอาดห้องส้วม 
 โรงเรียนมีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณภำยในโรงเรียน ห้องน้ ำ ห้องส้วมทุกวัน จัดให้มีถังขยะแบบมีฝำปิด
ในห้องเรียนทุกห้อง และตำมจุดต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน 
 

16. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร รู้จักและหม่ันสังเกต อาการเสี่ยงจาก โรคโควิด 19 เช่น 
ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจล าบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกลิ่น   
ล้ินไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย 
 โรงเรียนมีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลำกร รู้จักและหมั่นสังเกตอำกำรเสี่ยงจำกโรคโควิด 19 
เช่น ไข้ ไอ น้ ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หำยใจล ำบำก หำยใจเร็ว เจ็บแน่นหน้ำอก เสียกำรดมกลิ่น   
ลิ้นไม่รับรส ตำแดง มีผื่น ท้องเสีย และท ำป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธงและเสียงตำมสำยทุกวัน 
 

17. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน Thai save Thai (TST) 
อย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนมีมำตรกำรให้นักเรียน ครู และบุคลำกร ประเมินควำมเสี่ยงของตนเอง ผ่ำน Thai save Thai 
(TST) อย่ำงต่อเนื่อง 
 

18. มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK)  ตามแนวทางท่ีก าหนด 
 โรงเรียนมมีำตรกำรเฝ้ำระวังตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK)  ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 1-2 
ครั้งต่อสัปดำห์ 
 

19. มีมาตรการสนับสนุนให้ครู บุคลากร และฝ่ายสนับสนุน (Support Staff) เข้าถึงการฉีดวัคซีน มากกว่า
ร้อยละ 85 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรโรงเรียนเพชรพิทยำคมได้รับวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ร้อยละ 96 
 

20. มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วนส าหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยง หรือจัดให้มี School Isolation 
 โรงเรียนมีห้องพยำบำลจัดเป็นสัดส่วนส ำหรับสังเกตอำกำรผู้มีอำกำรเสี่ยง หรือจัดให้มี School Isolation 
 
มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
 
21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรค โควิด-19 หรือไม่ (เช่น เว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (D) สวมหน้ากากผ้า  หรือหน้ากากอนามัย (M) วิธีล้างมือที่ถูกต้อง (H) เป็นต้น) 
 โรงเรียนมกีำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติตนเพื่อสุขอนำมัยปลอดภัยจำกโรค โควิด-19  
เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล (D) สวมหน้ำกำกผ้ำ  หรือหน้ำกำกอนำมัย (M) วิธีล้ำงมือที่ถูกต้อง (H) ทุกอำคำร 
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22. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 สอดคล้องตาม
วัยของผู้เรียน 
 1) จัดท ำมำตรกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid 19) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร 
ของโรงเรียน 
 2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดแทรกกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด 19 ในกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

23. มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส าหรับ ประกอบการเรียนการสอน 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อ 
 1) จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 2) จัดท ำป้ำยควำมรู้เกี่ยวกับโรคและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 
 

24. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บทเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ทางวิชาการ ด้าน
สาธารณสุขหรือแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคำบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกำสในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันตัวเองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)  
โดยให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นควำมรู้ที่มีกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 
 

25. มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนอย่างน้อย ห้องเรียนละ 2 คน เป็นจิตอาสา 
อาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัยท าหน้าที่ ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน 
 โรงเรียนมคีรูพยำบำล สภำนักเรียน นักเรียน อย.น้อยและนักเรียนหมอน้อย เป็นอำสำสมัครช่วยดูแล
สุขภำพเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
   

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
 
26.  มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส ารองส าหรับนักเรียน ที่ต้องการใช้ 
 โรงเรียนมกีำรจัดเตรียมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยส ำรองส ำหรับนักเรียนที่หน้ำกำกช ำรุด และ
นักเรียนที่ขำดแคลน 
 

27. มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ส าหรับกลุ่มเปราะบาง 
 โรงเรียนมมีำตรกำรสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด 19 ส ำหรับกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่ขำดแคลน 
  

28. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงท่ีมีน้ าหนักมาก มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค หรือ
กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ตามแนวทางท่ีรัฐก าหนด 
 มีมำตรกำรส่งเสริมให้นักเรียน อำยุ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ ำหนักมำก มีโรคประจ ำตัว 7 กลุ่มโรค หรือ
กลุ่มเป้ำหมำย เข้ำถึงกำรฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ตำมแนวทำงท่ีรัฐก ำหนด 
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29. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง ท าความสะอาด ที่พักเรือนนอน และจัด
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และมีตารางเวร  ท าความสะอาดทุกวัน (กรณีมีที่พักหรือเรือนนอน) 
 โรงเรียนเพชรพิทยำคมไม่มีที่พัก  และเรือนนอน 
 

30. มาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง ท าความสะอาด สถานที่และจัดสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ ด้านศาสนกิจและมีตารางเวรท าความสะอาดทุกวัน (กรณีมีสถานที่ 
ปฏิบัติศาสนากิจ) 
 โรงเรียนเพชรพิทยำคมไม่มี สถำนที่ปฏิบัติศำสนกิจ 

 
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

 
31. มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา หรือ ในชุมชน และมีการซักซ้อม 
การปฏิบัติอย่างเข้มงวด 
 เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน แยกผู้ติดเชื้อไปยังสถำนที่พักคอยที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ ประสำนงำนกับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์คัดกรองซ้ ำ และปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 
 

32. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อลดการรังเกียจ
และการตีตราทางสังคม  (Social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรติดเชื้อและกำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม เพ่ือลดกำรรังเกียจและ
กำรตีตรำทำงสังคม  (Social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ 
เพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์โรงเรียน ฯลฯ 
 

33. มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร 
 โรงเรียนด ำเนินกำรโดยจัดท ำค ำสั่ง "ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
กำรลดจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนเพชรพิทยำคม" และครูสำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้  (Work from home) 
เช่น จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ กำรเยี่ยมบ้ำนออนไลน์ สร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูและบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

34. มีการส ารวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียน ครู และ บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนและ
เข้ามาเรียน เพื่อการเฝ้าระวังติดตาม 
 มีกำรส ำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและกำรกักตัวของนักเรียน ครู บุคลำกร ก่อนเปิดภำคเรียน และ
ส ำรวจกำรเดินทำงระหว่ำงปิดภำคเรียน หำกอยู่นอกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้นักเรียนกลับเข้ำพ้ืนที่เพ่ือกักตัวเอง 
14 วัน ก่อนเปิดภำคเรียน 2/2564 
  

35. มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน (SOP) ประจ าห้อง พยาบาล เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
ป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือ ผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษาหรือในชุมชน 
 โรงเรียนจัดท ำเอกสำรคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นขั้นตอน (SOP) ประจ ำห้องพยำบำล เกีย่วกับ 
แนวปฏิบัติกำรป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือ ผู้ติดเชื้อยืนยันในสถำนศึกษำหรือในชุมชน 
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มิติที่ 5 นโยบาย 
 
36. มีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)  
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหลักฐานชัดเจน 
 ติดป้ำยประชำสัมพันธ์เน้นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคล 6 มำตรกำรหลัก (DMHT-RC)  
6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) ตำมจุดต่ำง ๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น หน้ำห้องเรียนทุกห้องเรียน หน้ำส ำนักงำน 
ทุกส ำนักงำน และประตูทำงเข้ำโรงเรียน  
 

37. มีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรอง ตัดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V (TSC Plus , Thai Save 
Thai , ATK , Vaccine) และถือปฏิบัติได้ 
 โรงเรียนมีนโยบำยกำรเฝ้ำระวังคัดกรอง ตัดควำมเสี่ยง และสร้ำงภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V (TSC Plus,  
Thai Save Thai , ATK , Vaccine) ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
 

38. มีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัย (Seal Route) 
 มีมำตรกำรควบคุมกำรเดินทำงเข้ำ - ออกจำกโรงเรียนอย่ำงเข้มข้น (Seal Route) โดยหลีกเลี่ยงกำร   
เข้ำไปสัมผัสพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจำกบ้ำนไป - กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วน
บุคคล และรถโดยสำรสำธำรณะ โดยก ำหนดจุดจอดรถจักรยำนยนต์ให้กับนักเรียน ไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอกน ำ
ยำนพำหนะเข้ำมำในบริเวณโรงเรียน และท ำหนังสือขอควำมร่วมมือไปยังผู้ประกอบกำรรถรับ - ส่งนักเรียน  
รถโดยสำรสำธำรณะ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรหลัก DMHT-RC  
 

39. นโยบายตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน  สถานศึกษา สอดคล้องตามบริบท
พื้นที่ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ครู และบุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง 
 โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในโรงเรียนให้นักเรียน ครู และบุคลำกร รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 

40. นโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับ - ส่งนักเรียน อาทิ ท าความ
สะอาดภายใน – นอกรถก่อนและหลังใช้  งาน เว้นระยะห่างที่นั่ง มีป้ายสัญลักษณ์แสดงท่ีนั่งชัดเจน    
สวมหน้ากากผ้า  หรือ หน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ และงด – ลด  การพูดคุย 
หยอกล้อเล่นกันบนรถ (กรณีรถรับ – ส่งนักเรียน) 
 โรงเรียนเพชรพิทยำคม ไม่มีรถ รับ-ส่ง นักเรียน 
 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 
 
41. มีแผนการใช้งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้จัดท ำโครงกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 

42. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เช่น ATK หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
สบู่ อย่างเพียงพอ 
 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  
เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้ำงมือ หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย ชุดตรวจ ATK ให้บริกำรแก่
นักเรียน ครู บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงเพียงพอ 
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43. มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อด าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
 โรงเรียนมกีำรบริหำรจัดกำรกำรเงินเพื่อด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
ตำมควำมจ ำเป็น  
 

44. มีการจัดหาบุคลากรท าหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่องดูแลสุขภาพ นักเรียน และจัดการ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 โรงเรียนมบีุคลำกรท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ตรวจสอบ สอดส่องดูแลสุขภำพ นักเรียน และจัดกำร
สภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำในช่วงสถำนณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 

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

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ........................................................................................................  

 
               (นำยวิจิตร พรพฤฒิพันธ์) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                                                                      โรงเรียนเพชรพิทยำคม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 





















 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เรื่อง แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

****************************************** 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามข้อก าหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 
๓๒) ด้วยที่ประชุมศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)            
ได้เห็นชอบปรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยในส่วนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท      
ให้สามารถใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพ้ืนที่ ร่วมกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์               
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจึงก าหนดแผนเผชิญเหตุตามมาตรการ
ป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มี 
ผู้ติดเชื้อ 

 

ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
๒. ประเมิน TST เป็นประจ า 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติตาม TST 
๓. เฝ้าระวังคัดกรอง            

มีผู้ติดเชื้อ 
ประปราย 

ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
๒. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. เปิดเรียน Onsite 
๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 

TST Plus 
๓. เฝ้าระวังคัดกรอง             

 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 
มีผู้ติดเชื้อ 
ประปราย 

พบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยัน 

ในห้องเรียน 
๑ รายขึ้นไป 

๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ๑ - ๒ ม. 

๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณี 

ใช้เครื่องปรับอากาศ 
๔. กรณี High Risk Contact :      

งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 
๑๔ วัน 

๕. กรณี Low Risk Contact :      
ให้สังเกตอาการของตนเอง และ
ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 
๓ วัน เพ่ือท าความสะอาด 

๒. เปิดห้องเรียนอื่น ๆ Onsite
ได้ตามปกติ 

๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ 
สัปดาห์ 

๔. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ
TST Plus 

พบผู้ติดเชื้อ 
ยืนยันมากกว่า 
๑ ห้องเรียน 

๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่าง บุคคล ๑ – ๒ เมตร 

๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณี  

ใช้เครื่องปรับอากาศ 

๑. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 
๓ วัน เพ่ือท าความสะอาด
หรือมากกว่าตามอ านาจ
การพิจารณาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ
TST Plus 

มีผู้ติดเชื้อ 
เป็นกลุ่ม 

ก้อน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
* เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร 

๒. ประเมิน TST ทุกวัน 
๓. ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณี 

ใช้เครื่องปรับอากาศ 
๔. กรณี High Risk Contact : งด

เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 
๑๔ วัน 

๕. กรณี Low Risk Contact :       
ให้สังเกตอาการของตนเอง 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน 
Onsite โดยเข้มตาม
มาตรการทุกมิติ 

๒. ส าหรับพื้นที่ระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุมการ
แพร่ระบาดระดับพ้ืนที่ 
หากมีหลักฐานและความ
จ าเป็น 

๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง     
Sentinel Surveillance       
ทุก ๒ สัปดาห์ 

 
 



ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

มีการ 
แพร่ระบาด 
ในชุมชน 

 ๑. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
๒. เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self 
Quarantine 
๓. ประเมิน TST ทุกวัน 

๑. พิจารณาการเปิดเรียน 
Onsite โดย เข้ม ตาม
มาตรการทุกมิติ 

๒. ส าหรับพื้นที่ระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุมการ
แพร่ระบาดระดับพ้ืนที่ 
หากมีหลักฐานและความ
จ าเป็น 

๓. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก ๒ 
สัปดาห์ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
       (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 






