
 
 

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 
 


