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ค าน า 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ัวโลก ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียและยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย และมีการ
เดินทางติดต่อการค้า การท่องเท่ียว การสัมพันธ์ในเครือญาติ หรือการติดต่อสัมพันธ์ด้านการศึกษา ท าให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่ามีผู้ติดเช้ือ
ยืนยันรายใหม่วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้จังหวัดชุมพรมีชายแดนของจังหวัดติดต่อกับประเทศ
เมียนมาร์  เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกับอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนองและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
เขตอ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่นอ าเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาจส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อการแพร่
ระบาดของโรค ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร ให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จะได้น าไปใช้ประกอบเป็น
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และก ากับติดตามเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องปลอดภัย ไม่เส่ียง ไม่มีอาการป่วยของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 
 
        โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   
               อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 196 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7751-1014 โทรสาร 0-7751-1995 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีพื้นท่ี 18 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ จังหวัดชุมพร ผู้เริ่มก่อตั้ง 
คือ พระยาพิพิธอ าพลวิมลภักดี (ประเดิม อังศุสิงห์) อดีตเจ้าเมืองชุมพรร่วมกับ พ่อค้า ข้าราชการ เพื่อเป็น
สถานท่ีศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนชาวชุมพรและเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้หญิงพิพิธอ าพลวิมลภักดี (สอาด     
อังศุสิงห์) โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา” เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี        
27 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยรับนักเรียนชาย หญิง ต้ังแต่เตรียมก่อนประถมศึกษาและรับนักเรียนหญิงล้วนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 รับนักเรียนท้ังชายและหญิงปัจจุบันโรงเรียนเปิดท าการสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551 เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (สสวท. ) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีหลักสูตรโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (สสวท.) โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาจีน-
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชา IS (Independent Study) และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ในการจัดหลักสูตรค านึงถึงจุดเน้นของสถานศึกษา คือ เน้นสมรรถนะหลัก เน้นความเป็นคนเก่ง คนดี
และเรียนรู้อย่างมีความสุข และเน้นความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  

วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2566 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ ใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการบริหารและจัดการเรียนการ
สอน บริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและให้โอกาสทางการศึกษา บนพื้นฐานการด าเนินชีวิตตาม
ศาสตร์พระราชา” 
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พันธกิจ 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
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4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร  
5. ส่งเสริมให้บุคลากรน าศาสตร์พระราชามาใช้ในวิถีชีวิต  
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เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นครูมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร  
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนน าศาสตร์พระราชามาใช้ในวิถีชีวิต  
6. ผู้บริหารพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและให้โอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ 
4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรน าศาสตร์พระราชามาใช้ในวิถีชีวิต 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและให้โอกาสทางการศึกษา 

1.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

ช่ือสถานศึกษา (ไทย)  สอาดเผดิมวิทยา 
สถานศึกษา (อังกฤษ)  saardphaderm wittaya 
ท่ีอยู่  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ต าบลท่าตะเภา   อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000  
โทรศัพท์   07511014  โทรสาร  077511995  อีเมล saard@saard.ac.th 
http://www.saard.ac.th     เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 
ระดับท่ี เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
 

http://http/www.saard.ac.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110285
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สีและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 
 
 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธวิสุทธิพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สีฟ้า และ ชมพู หมายถึงมีจิตใจท่ีแจ่มใสร่าเริง มีความ
รักสามัคคีมีปัญญาน าทางชีวิตสู่อนาคตท่ีกว้างไกล 

 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกเฟื่องฟ้า 
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1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร เพศ และระดับการศึกษาสูงสุด 

ท่ี ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

หญิง ชาย ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

รวม 

1 ผู้บริหาร 3 2 1 4 - 0 5 

2 การงานอาชีพ 7 2 0 2 5 0 9 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 7 0 18 11 0 29 

4 คณิตศาสตร์ 16 3 1 9 9 0 19 

5 สังคมศึกษาฯ 11 3 0 5 9 0 14 

6 ภาษาไทย 14 1 0 7 8 0 15 

7 ศิลปะ 3 4 0 4 4 0 7 

8 สุขศึกษาฯ 2 5 0 2 5 0 7 

9 ภาษาต่างประเทศ 21 5 0 10 16 0 26 

10 อัตราจ้าง 8 4 0 - 12 0 12 

11 สนับสนุนการสอน 5 - 0 2 3 0 5 

รวม 112 36 2 63 82 0 148 
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1.4 ข้อมูลนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมต้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้องเรียน 
ม.1 287 183 470 12 
ม.2 292 174 466 12 
ม.3 298 170 468 12 

รวมมัธยมต้น 877 527 1,404 36 
ม.4 262 136 398 10 
ม.5 257 133 390 10 
ม.6 263 120 383 10 

รวมมัธยมปลาย 782 389 1,171 30 
รวมทั้งหมด 1,659 916 2,575 66 

 

1.5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

มีสถานพยาบาลในจังหวัดชุมพร . 
ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 2019 061 9530101 

2 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
077 503  672 
077 511 388 
077 501 716 

3 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์   077 542 555 
4 โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร   077 658 555 
5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   077 511 997 
6 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร   077 507 082 
7 กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  077 511 024 

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขุนกระทิง 077 576 203 

9 โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร 077 521 048 

10 โรงพยาบาล ท่าแซะ 077 651 526 

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังไผ่  077 596 611 
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  ข้อมูลด้านสาธารณสุข  
 มีสถานพยาบาลในจังหวัดชุมพร (ต่อ) 

ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดทรายรี 077 558 172 

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากแดด 077 534 482 

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางลึก 077 631 126 

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนา 077 555 056 

16 โรงพยาบาลหลังสวน 077 529 999 

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินแก้ว 077 640 094 

18 โรงพยาบาลปะทิว 077 591 028 

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางจาก 077 507 989 

20 โรงพยาบาลทุ่งตะโก 077 536 850 

21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิสัยใต้ 086 4709578 

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านสวี 077 538 122 

23 โรงพยาบาลสวี 077 531 206 

24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ายาง 077 553 270 

25 โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 077 551 250 

26 สถานีอนามัยบ้านวัง  ลุ่มอ าเภอท่าแซะ ชุมพร 077 979 907 

27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทุ่ง 077 650 325 

28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนา 077 555 056 

29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดทรายรี 077 558 172 

30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนรักษ์ 077 520 082 

31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินแก้ว 077 640 094 

32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ้ าสิงห์ 077 650 105 

33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าแซะ 077 599 593 

34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิสัยเหนือ 077 556 101 
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ข้อมูลด้านสาธารณสุข (ต่อ) 

 มีสถานพยาบาลในจังหวัดชุมพร  

ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านสวี 077 538 122 

36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลังเขา 077 650 635 

37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิสัยใต้ 086 4709578 

38 โรงพยาบาลค่ายเขตรอุดมศักดิ์  077 596 683 

39 โรงพยาบาลปะทิว 077 591 028 

40 โรงพยาบาลพะโต๊ะ 077 539 044-5. 

 ฯลฯ  
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บทที่ 2 
บทน า 

 

2.1 ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร 
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสท่ีถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่าง

ชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็นไวรัสท่ีสามารถติดเช้ือได้ท้ังในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้
แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ท่ีก าลังแพร่ระบาดหนักท่ัวโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ท่ียังไม่เคยพบมาก่อน 
คือ สายพันธุ์ท่ี 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนา 2019 ” และในภายหลังถูกต้ังช่ืออย่างเป็นทางการว่า        
“โควิด-19” (COVID-19)  

2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการรายงาน สถานการณ์ ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นท่ีน่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันท่ี 7 

กรกฎาคม 2564 

- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลวางแผนส ารองการผลิตออกซิเจน ร้อยละ 90 เพื่อรองรับความ

ต้องการทางการแพทย์ ท่ามกลางจ านวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดย 

ออกซิเจนท้ังหมดจะถูกน าไปใช้ใน 7 จังหวัด บนเกาะชวา และบาหลี ได้แก่ บันเติน จาการ์ต้าชวาตะวันตก 

ชวากลาง ยอกยาการ์ตา ชวาตะวันออกและบาหลี 

- ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลส่ังให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทุกคนท่ีเดิน

ทางเข้าประเทศและมีการปิดด่านทางบก ท่ีติดกับประเทศเวียดนามช่ัวคราวเพื่อสกัดไม่ให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) แพร่เข้ามาสู่กัมพูชาและใช้มาตรการหลากหลายเพื่อชะลอการแพร่ระบาดในประเทศ  

-  สาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลวางแผนขยายการจ ากัดจ านวนคนในการรวมตัวทางสังคมจาก 4 คนเป็น 

6 คน ขยายเวลารับประทานอาหารในร่มท่ีร้านอาหารจนถึงเท่ียงคืน และอนุญาตให้ผู้ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ออกไปนอกบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยต้ังแต่เดือนนี้ยกเว้น

ในกรุงโซลและพื้นท่ีใกล้เคียง เนื่องจากยังมีผู้ติดเช้ือ เพิ่มขึ้น  

- มาตรการในประเทศไทย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อม “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ

วัดอินทรวิหาร” เพื่อเตรียม รองรับผู้ป่วยท่ีติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีก่อนน าส่ง

โรงพยาบาล ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง โดยคาดว่าจะเปิด ให้บริการวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ต้ังเป้าขยาย 

20  ศูนย์เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,000 ราย  

- กรมอนามัย จัดท าแผนเผชิญเหตุ เมื่อพบการติดเช้ือในชุมชน โรงเรียน ครูและนักเรียน สถานศึกษา 
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ส าหรับมาตรการในการเปิดเรียนท่ีต้องเน้นย้ า คือ โรงเรียนต้องประเมิน Thai Stop 
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COVID Plus ส่วนนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว ประเมินความเส่ียง Thai Save Thai 
หากมีความเส่ียงสูงต้องปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย 100% โดยเฉพาะครูจะต้อง
มีการสวมหน้ากากอนามัย ใส่เฟสชิล ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเมื่อมีการติดเช้ือในโรงเรียนหรือชุมชน และมี
ทีมก ากับติดตามเฝ้าระวัง การระบาดในโรงเรียนหรือชุมชน 

-  กรมควบคุมโรค เสนอปรับมาตรการควบคุมโรคให้เหมาะสมใน 4 มาตรการ คือ  
1. การค้นหาผู้ติดเช้ือดูแลรักษา แยกกักตัว และควบคุมโรค เน้นผู้สูงอายุและผู้ท่ีเส่ียงต่อการป่วยรุนแรง  
2. การจัดการเตียง มีการกักตัวดูแลรักษาท่ีบ้าน หากมีอาการมากขึ้นจะส่งต่อเข้ารักษาในสถานพยาบาล  
3. มาตรการวัคซีน โดยจัดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อให้ภูมิคุ้มกัน

สูงขึ้นป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดกลายพันธุ์ได้รวมถึงเน้นฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ
และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 

4. มาตรการทางสังคมและองค์กรก่อนเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม ่

2.3 การประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต่างประเทศ 

ซึ่งประเทศมาเลเซียยังคงพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 6,000 – 7,600 รายต่อวัน ประเทศกัมพูชาพบผู้ติด

เช้ือรายใหม่ประมาณ 900 – 1,000รายต่อวัน และประเทศเมียนมาร์ พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณ 1,600 – 

3,600 รายต่อวันในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาส าหรับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือในประเทศไทยท่ีเดินทางมาจาก

ต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศรวม 36 ราย 

เป็นผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 3 ราย กัมพูชา 16 ราย และเมียนมาร์ 5 ราย รวมท้ังหมด     

24 ราย ซึ่งผู้ติดเช้ือท่ีมาจากต่างประเทศนั้นผ่านด่านพรมแดนทางบก 14 ราย และลักลอบผ่านเส้นทาง

ธรรมชาติ 10 ราย ดังนั้น จังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์จึงยังคงมี

ความเส่ียงสูงท่ีจะพบผู้ติดเช้ือท่ีผ่านด่านพรมแดนทางบก หรือลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติได้ พื้นท่ี

จังหวัดดังกล่าวจึงต้องเร่งบูรณาการและประสานการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานสาธารณสุข 

มหาดไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน และสถานประกอบการเอกชนต่าง ๆ ในการค้นหาจุดเส่ียงท่ีอาจมี

การลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การด าเนินการกักกันในสถานกักกันของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

เข้มงวดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยปอดอักเสบในสถานพยาบาล ตลอดจนความร่วมมือของภาค

ประชาชนในการสอดส่องผู้ท่ีเดินทางแปลกหน้าท่ีเข้ามาภายในชุมชน และปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเร่งด าเนินการจัดสรร กระจายและฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากร

ทางการแพทย์ ด่านหน้าตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเส่ียงมากท่ีสุด 

เพื่อลดโอกาส การติดเช้ือ และลดผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นท่ี 
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2.4 อาการเมื่อติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรือไวรัสโควิด-19  
    อาการของไวรัสโควิด-19 ท่ีสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้ 

1. มีไข ้
2. เจ็บคอ 
3. ไอแห้ง ๆ 
4. น้ ามูกไหล 
5. หายใจเหนื่อยหอบ 

2.5 กลุ่มเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 
1. เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) 
2. ผู้สูงอาย ุ
3. คนท่ีมีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง 
4. คนท่ีภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู ่
5. คนท่ีมีน้ าหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) 
6. ผู้ท่ีเดินทางไปในประเทศเส่ียงติดเช้ือ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ 
7. ผู้ท่ีต้องท างาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด 
8. ผู้ท่ีท าอาชีพท่ีต้องพบปะชาวต่างชาติจ านวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ เป็นต้น 
หากมีอาการโควิด 19 ควรท าอย่างไร 

- หากมีอาการของโรคท่ีเกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อท าการตรวจอย่างละเอียด และ
เมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากท่ีสุด 

- หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นท่ีเส่ียง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14 – 27 วัน 
เพื่อให้ผ่านช่วงเช้ือฟักตัว และให้แน่ใจ ว่าไม่ติดเช้ือ 

2.6 วิธีป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
1. หลีกเล่ียงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีมีอาการไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
2. หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียง 
3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ 
4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเช้ือโรคเกาะอยู่ รวมถึงส่ิงท่ีมีคนจับบ่อยครั้ง 

เช่น ท่ีจับบน BTS, MRT, Airport Link ท่ีเปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ า ราวบันได ฯลฯ เมื่อ
จับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 

https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
https://www.sanook.com/health/2725/
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5. ล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่ต่ ากว่า 70% (ไม่ผสมน้ า) 

6. งดจับตา จมูก ปากขณะท่ีไม่ได้ล้างมือ 
7. หลีกเล่ียงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยท่ีไม่มีการป้องกัน 
8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารท่ีท าจากสัตว์หายาก 
9. ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยท่ีติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเช้ือในละอองฝอยจากเสมหะ
หรือสารคัดหล่ังเข้าตา 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีความตระหนักและมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การจัดเตรียมสถานท่ี เพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ 
On site ท้ังรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเว้นระยะห่าง การจัดสถานท่ีนั่งเรียน รับประทานอาหาร 
การเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร อีกท้ังเตรียมความพร้อมด้าน ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ On site ได้ โดยผ่านครูท่ีปรึกษา และให้นักเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษาได้บันทึกไทม์ไลน์แต่ละวันของตนเองโดยผ่าน Google form ( แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายวัน
ป้องกันความเส่ียงและบุคลากรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา /ผู้พักอาศัยร่วมกัน ) 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ด าเนินการตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษา ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ TSC+  Thai Stop Covid Plus จ านวน 44 ข้อ 6 มิติ นอกจากนี้
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาออกค าส่ัง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและแผนเผชิญเหตุ 
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาด                                                          

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโรงเรียน 

เกณฑ์การแบ่ง      
พื้นที่สถานการณ์ 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

ค านิยาม พื้นท่ีท่ียังไม่มีผู้ติด
เช้ือ และไม่มีส่ิงบอกเหตุ
ว่าจะมี ผู้ติดเช้ือ  

พื้นท่ีท่ีมีผู้ติด
เช้ือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ราย แต่
มีแนวโน้ม ควบคุม
สถานการณ์ได้ 

พื้นท่ีท่ีติดกับ
พื้นท่ีควบคุม
สูงสุด หรือ มีผู้
ติดเช้ือ มากกว่า 
10 ราย และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

มีผู้ติดเช้ือจ านวน
มาก และมี
มากกว่า 1 พื้นท่ี 
(ย่อย) 

มาตรการ     
การป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย 

100% เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานท่ี 
หรืออุปกรณ์ ท่ีสัมผัส
บ่อยๆ)  

สวมหน้ากาก
อนามัย 100% เน้น
การท าความสะอาด 
(มือ สถานท่ี 
หรือ อุปกรณ์ท่ี
สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากาก
อนามัย 100% 
เน้นการท าความ
สะอาด (มือ 
สถานท่ี หรือ
อุปกรณ์ ท่ีสัมผัส
บ่อยๆ) 

สวมหน้ากาก
อนามัย 100% 
เน้นการท าความ
สะอาด (มือ 
สถานท่ี 
หรือ อุปกรณ์ท่ี
สัมผัสบ่อยๆ) 

หลีกเล่ียงการสัมผัส
หรือ การเข้าไปใน
สถานท่ีท่ีมีคน จ านวน
มาก  

หลีกเล่ียงการสัมผัส
หรือ การเข้าไปใน
สถานท่ีท่ีมี คน
จ านวนมาก 

หลีกเล่ียงการ
สัมผัสหรือ การ
เข้าไปในสถานท่ี
ท่ีมีคน จ านวน
มาก 

หลีกเล่ียงการ
สัมผัสหรือ การ
เข้าไปในสถานท่ี
ท่ีมี คนจ านวน
มาก 

มีการติดต้ังและ
สแกน แอพพลิเคช่ันไทย
ชนะอยู่ เสมอ  

มีการติดต้ังและ
สแกน แอพพลิเคช่ัน
ไทยชนะอยู ่เสมอ 

มีการติดต้ังแอพ
พลิเคชัน หมอ
ชนะ ตาม
ความ เหมาะสม 
เพิ่มเติมจาก
การ ใช้
แอพพลิเคช่ันไทย
ชนะ 

มีการติดต้ังแอพ
พลิเคชัน หมอ
ชนะ ตาม
ความ เหมาะสม 
เพิ่มเติมจาก การ
ใช้แอพพลิเคช่ัน
ไทย ชนะ 
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เกณฑ์การแบ่ง      
พื้นที่สถานการณ์ 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

การจัดกิจกรรม  หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรม
ท่ี มีการรวมคนจ านวน
มาก หากมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ให้มีการปรึกษา คกก.
โรคติดต่อจังหวัด โดย  
1) ให้พิจารณาลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง    
2) ให้มีมาตรการลด
ความหนาแน่นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
3) ให้มีการก ากับดูแลให้
เป็นไปตามมาตรการท่ี
วางแผนไว ้

หลีกเล่ียงการจัด
กิจกรรมท่ีมีการรวม
คนจ านวนมากทุก
รูปแบบ 

หลีกเล่ียงการจัด
กิจกรรมท่ีมีการ
รวมคนจ านวน
มาก 

งดจัดกิจกรรมท่ีมี
การรวมคน
จ านวนมากทุก
รูปแบบ 

การเรียน การสอน - พิจารณาใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ เพื่อ
เป็นการเตรียมความ
พร้อมของระบบ
ตามความเหมาะสม 

ให้สถานศึกษา
พิจารณาหยุดการ
เรียนการสอน
หรือปรับรูปแบบ
การ เรียนการ
สอนเป็นแบบ
ออนไลน์ตาม
สถานการณ์ ใน
พื้นท่ี 

สถานศึกษาปรับ
รูปแบบการเรียน
การสอนเป็นแบบ
ออนไลน ์

มาตรการ Work 
from Home 

- พิจารณาใช้
มาตรการ Work 
from Home ตาม
ความเหมาะสม 

ให้มีการใช้
มาตรการ Work 
from Home 
ส าหรับบุคคล
ท่ีมาจากพื้นท่ีสี
แดง 

ใช้มาตรการ 
Work from 
Home อย่างเต็ม
ขีดความสามารถ 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

บทที่ 3  
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น การ
แพร่ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายข้ึนและมีการกลายพันธุ์ของโรคท าให้เกิดอาการท่ีแตกต่างกัน
ของแต่ละคน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น 

3.1 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อก าหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
2. เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน

ควบคุมโรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน
ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน การควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและ
นักเรียนของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

 

3.2 แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา ระลอกท่ี 2  

1. การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากต่างประเทศ  
1.1 มีครูต่างประเทศ ต้องรับการกักกันในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14วัน 
1.2 มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าว เรียนการสอนตามปกติ ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ี

ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
2. การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ   

2.1 มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
2.3 เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล 
2.4 จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
2.5 จัดท าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.6 จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.7 แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ ท่ีกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยของ
สถานศึกษา  

2.8 แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา 

3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
3.1 คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีการสวมหน้ากาก การล้างมือ      

การเว้นระยะห่าง การท าความสะอาด และลดความแออัด  
3.2 มแีนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินการเกี่ยวกับโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
3.3 การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
3.4 รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่

หน่วยงาน ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ 
4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  4.1 มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
  4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  4.3 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

3.3 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีความรุนแรงขึ้นท่ัว

โลกจ านวนผู้ป่วยติดเช้ือสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเส่ียงต่อการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในเขตพื้นท่ีชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น  โรงเรียน       

สอาดเผดิมวิทยา ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

3.3.1 งานบริหารจัดการและอ านวยการ 

1) ก าหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2) ก าหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและ

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

3) อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ก ากับติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการ       

เฝ้าระวังติดตาและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 

(COVID-19) ในโรงเรียน  และประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

3.3.2 การคัดกรองประจ าวัน  

1) ปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 06.30 – 07.50 น . และปฏิบั ติหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนท่ีมาสาย  

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่าง

ระหว่างคน 1 เมตร - 1.5 เมตร 

2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยส ารองส าหรับ นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หรือ  แทน

หน้ากากอนามัยท่ีช ารุด 

3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง  36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายครั้งแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพักคอยหรืออยู่ใน

บริเวณจุดตรวจวัดอย่างน้อย 5 – 10 นาที ก่อนการวัดอีกครั้ง และวัดซ้ าด้วยปรอทวัดไข้  

4) กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการ

ทางเดินหายใจ ให้แยกนักเรียนในห้องท่ีจัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น  ซักประวัติ

และสังเกตอาการเส่ียง แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์ 

5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเส่ียงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่ัวโมง  

3.3.3 กิจกรรม อย.น้อยควบคุมโรค  

1) จัดท า Google Form  เก็บข้อมูลรายวัน เพื่อป้องกันความเส่ียง ส าหรับนักเรียน  

ผู้ปกครอง ผู้พักอาศัยร่วมกันให้ครูท่ีปรึกษา จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายวัน  

2) ประสานงานครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าห้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลรายวัน เพื่อตรวจสอบความเส่ียง  

3.3.4 กิจกรรมครูแกนน าควบคุมโรค ระดับชั้นเรียน 

1) ให้ค าปรึกษา แนะน า (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

2) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใน

สถานศึกษา 

3) เฝ้าระวังประเมินความเส่ียง ช้ีเป้าผ่าน Thai Stop Covid Plus 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3.3.5 การประเมินสถานการณ์ การ เปิด / ปิด โรงเรียน (ระดับโรงเรียน) 

   รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือ  เพื่อประเมิน

สถานการณ์ในโรงเรียนและชุมชน  ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

3.4 แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
  3.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดต้ังคณะท างานด าเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา 
3) ให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับ

นโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) 

4) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) 
5) ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท 
6) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย 
7) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน

สถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 
8) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่ 

ในกลุ่มเส่ียงหรือกักตัว 
9) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ

ต่อเนื่อง 
 3.4.2 ครูผู้ดูแลนักเรียน 

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุด

ปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที 
3) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน 
4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง 
5) ส่ือสารความรู้ค าแนะน าหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเส่ียงจาก

การแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6) ท าความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมท่ีเป็นจุดสัมผัสเส่ียง ทุกครั้ง

หลังใช้งาน 
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7) ควบคุมดูแลการจัดท่ีนั่งภายในสถานท่ีในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

8) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
9) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน 
10) สังเกตกลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนท่ีไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครู

ก าหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ 
11) ส่ือสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียน

และบุคลากรในสถานศึกษา 
3.3.3 นักเรียน  

1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ 

ผู้ปกครอง  
3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  
4) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า

หรือ หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  
5) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก 

ผลไม้ ออกก าลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ  
6) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
7) หลีกเล่ียงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน  

3.3.4 ผู้ปกครอง  
1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
2) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพาไป

พบแพทย ์ 
3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน  
4) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ ก ากับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการ

ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน  

5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่  
6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูใน

การดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน  
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 3.3.5 แม่ครัว ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด  
1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  
2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุด

ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที  
3) ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจ าหน่ายอาหาร หลังสัมผัสส่ิงสกปรก 
4) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน ถุงมือ สวมหน้ากาก

ผ้า หรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง  
5) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ท่ีคีบหยิบจับอาหาร  
6) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง  
7) ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและ

ปฏิบัติตามข้ันตอนการท าความสะอาดให้ถูกต้อง 
 

3.5 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 3.5.1 ห้องเรียน  
 สถานท่ีส าหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ห้องประชุม 
ห้องพักครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ด าเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
2) มีการเหล่ือมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย 
3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท และท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การ

เรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเส่ียง ก่อน-หลังใช้งาน 
4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ 
5) จ ากัดจ านวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาท ากิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา 

3.5.2 โรงอาหาร 
1) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง 
2) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียน 

3.5.3 สระว่ายน้ า 
  หลีกเล่ียงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ ากรณีรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมโรค ให้มีการคัดกรองเบ้ืองต้นหรือเฝ้าระวัง ก ากับดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน าของระบบฆ่าเช้ืออย่าง 
เคร่งครัด ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระทุกวัน และก าหนดมาตรการก่อนลงสระว่ายน้ า 
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3.5.4 ห้องพยาบาล 
1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครอง

มารับ และมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย 
2) จัดให้มีพื้นท่ีหรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียน

ป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ 

  หมายเหตุ การจัดท าบันทึกประจ าวันการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา ก าหนดให้นักเรียนบันทึก

การเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆ ประจ าวัน ส่งให้ครูประจ าช้ันทุกเช้า หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเส่ียงให้

โทรแจ้งโรงเรียนทันทีโดยโรงเรียนมีความพร้อมท้ังการเรียน การสอนท่ีโรงเรียนและระบบออนไลน์หากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสอง ข้อมูลบันทึกการ

เดินทางของนักเรียนนักศึกษา โดยครูประจ าช้ัน/อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคน สรุปรวบรวมข้อมูลบันทึกการ

เดินทางของนักเรียน 
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บทที่ 4 
แนวปฏบิัติส าหรบัสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา     

สุราษฎร์ธานี ชมุพร  กรณีสงสยัว่านักเรียนหรือบุคลากรทีม่ีภาวะเสี่ยงต่อ            
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเตรียมมาตรการรองรับหากมีนักเรียนหรือเจ้าหน้าท่ีเจ็บป่วย  มีการวาง

แผนการคัดกรองเฝ้าระวัง มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพในสถานศึกษา และจัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับแยก

นักเรียน ท่ีมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจาก นักเรียนท่ีมีอาการป่วยอื่น ๆ หากพบว่ามี

นักเรียน และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีประวัติสงสัยป่วยด้วยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรแยกนักเรียนหรือบุคลากรออกจาก บุคคลอื่น โดยระวังไม่ให้เกิดการ

แพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังมีกระบวนการในการแจ้งครูท่ีปรึกษา ให้

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กทราบ  

 

4.1 แผนรับรองการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด
โรงเรียน  

4.1.1 กรณีนักเรียนป่วย  
เมื่อตรวจพบผู้มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งต่อไปยังห้องพยาบาลของ

โรงเรียน เพื่อด าเนินการ  
1) ตรวจวัดอุณภูมิด้วยเครื่องวัดอุณภูมิแบบแท่งแก้ว หรือแบบดิจิตอล โดยวัดทางรักแร้  
2) ซักประวัติเจ็บป่วย สังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น 

ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส  
3) หากพบนักเรียนมีอุณภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบ 

ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จะจัดให้อยู่ในพื้นท่ีแยกส่วนเพื่อแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย ์ 
4) จัดห้องนอนพักส าหรับนักเรียนระหว่างรอผู้ปกครองมารับ โดยจัดห้องนอนแยกจาก 

นักเรียนป่วยท่ัวไป จ านวน 4 เตียง ระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร ติดต้ังฉากพลาสติกใสกั้นระหว่าง          
เตียงนอน ภายในห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจลแอลกอฮอล์ประจ าทุกเตียง มีถังขยะท่ีมีฝาปิด มิดชิด  

5) บันทึกรายช่ือและอาการป่วย 
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4.1.2 กรณีนักเรียนกักตัว  
  เมื่อพบว่านักเรียนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด าเนินการดังนี้  

1) งานพยาบาลบันทึกรายงานข้อมูลนักเรียนท่ีเข้าข่าย หรือเป็นกลุ่มเส่ียงในการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ เพื่อกักตัว 14 วัน  

2) โรงเรียนด าเนินการ  
2.1) ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ เพื่อให้นักเรียนหยุดเรียน กักตัวอยู่ท่ีบ้าน       

14 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน 
2.2) ครูท่ีปรึกษารับทราบและประสานผู้ปกครองหรือนักเรียนเพื่อสอบถามอาการ 

ป่วยของนักเรียนเป็นระยะ หรือช่วยเหลือกรณีมีเหตุจ าเป็น  
2.3) ครูผู้สอนทุกรายวิชาท่ีนักเรียนเรียน ด าเนินจัดเตรียมแผนรองรับการเรียน 

เช่น การสอนออนไลน์ การสอนซ่อมเสริม และมอบหมายงานให้นักเรียนท า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตาม  
หลักสูตร จนกว่านักเรียนจะกลับมาเรียนตามปกติได้  

3) นักเรียนน าหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันกับโรงเรียนเพื่อกลับเข้าเรียน
ตามปกติ  

4.1.3 กรณีปิดโรงเรียน  
1) โรงเรียนขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปิดโรงเรียน จ านวน 14 วัน  
2) โรงเรียนแจ้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์

ท่ีท าให้ปิดโรงเรียนกรณีเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา 
หรือวันหยุดเรียน  

3) โรงเรียนเตรียมการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Meet, Google Classroom, Line, 
Facebook ตาม ความถนัดของครู ตามตารางท่ีจัดไว้  

4) ฉีดน้ ายาฆ่าเช้ือเพื่อท าความสะอาดท่ัวทั้งโรงเรียน 
 

4.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีเกิดการระบาด  

เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่าง น้อย 1 ราย ท่ีคิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเช้ือในสถานศึกษา  
1. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ช้ันเรียน เพื่อท าความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน  
2. ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้า 

สถานศึกษา และด าเนินการขั้นตอนท่ีก าหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab 
ส่งตรวจหาเช้ือ  

3. ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจเช้ือ 
4. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ ท่ีบ้าน และรายงานอาการ 

(Selfreport) ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI  
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5. เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง และ 
พิจารณาความเส่ียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการท่ีบ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล  

6. ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก าหนด  
    (ท่ีมา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

 

4.3 การก ากับ ติดตาม และรายงานผล สถานศึกษา  
  คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีดูแลสถานศึกษา ควรมีการก ากับ 

ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นท่ี อย่างต่อเนื่อง        
กรณีพบ ผู้มีอาการเส่ียงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง 

 

   4.4 แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน 
1. วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อยนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
3. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดสมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว 
4. แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว รวมท้ังแยกท าความสะอาด หากแยกห้องนอนไม่ได้ ให้ใช้แผ่น

พลาสติกกั้นห้อง และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
5. แยกรับประทานอาหารคนเดียว และล้างท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย 
6. แยกห้องน้ า หากแยกไม่ได้ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ท าความสะอาดทันที กรณี

ใช้ชักโครกให้ปิดฝา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
7. แยกขยะเป็น 2 ส่วน คือ ขยะท่ัวไป และขยะติดเช้ือ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ใน

แต่ละวันให้รวบรวม และล้างถังด้วยน้ ายาฟอกขาว เพื่อท าลายเช้ือ ใส่ขยะท่ีแยกไว้ในถุงขยะ 2 ช้ัน มัดปากถุง
ให้แน่นก่อนน าไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป 

8. หากจ าเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย และเมื่อเสร็จธุระ ให้น าหน้ากากอนามัย
ท่ีใช้แล้วทิ้งลงถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และล้างมือทันที 
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การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ดีที่สุด  
เร่ิมจากตัวเราเองที่จะต้องดูแล และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเรา 

 อีกทั้งยังช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย 
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  4.6 แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานศึกษา  
  ให้ปิดห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
   1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 1 รายขึ้นไป     
ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อท าความสะอาด  

2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ห้องเรียน    
ให้ปิดช้ันเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อท าความสะอาด  

3. หากมีหลักฐานและความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา  ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษากรณีท่ีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

1) ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้  
- ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ให้สังเกตอาการท่ีบ้าน 

เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวท่ีบ้าน 
- สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจความเส่ียง

และ แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป  
2) ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ า (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็น

เวลา 14 วัน ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการ หายป่วยแล้วเรียน
ต่อได้)  

3) ใกล้ชิด  
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูง จัดว่า มีความเส่ียงต่ า ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้

สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน  
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ า จัดว่า ไม่มีความเส่ียง ไม่จ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้

สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน หมายเหตุ ท้ังนี้ในทุกกรณีขอให้ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวน
ทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นท่ี 
 

4.7 แนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) กรณีเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 24  เมษายน 2564 ดังนี้ 

1. แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีภายใน 3 ช่ัวโมง นับต้ังแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ด าเนินการ
สอบสวนป้องกันและควบคุมโรค  
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2. ด าเนินการส ารวจบุคคลท่ีอยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยให้
ปฏิบัติตนดังนี้  

2.1 บุคคลท่ีมีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันที  

2.2 บุคคลผู้มีความเส่ียงสูงโดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(covid-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเช้ือ และให้ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ี
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย  

2.3 ส าหรับบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 หากไม่มีอาการป่วยและไม่มี
ปัจจัยเส่ียงอื่นๆให้สังเกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการ  ต้องไปพบ
แพทย์ทันที ในกรณีท่ีมีอาการป่วยให้หยุดพัก ณ ท่ีพักอาศัยและหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน  2 วัน ให้รีบพบ
แพทย ์ 

2.4 กรณีท่ีมีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ป่วยด้วยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 - 3 วัน                               
เพื่อท าความสะอาดพื้นท่ี 

2.5 การก ากับติดตามและรายงานผลกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน รายงานข้อมูลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2.6 ให้ศึกษาคู่มือดูแลตนเองส าหรับประชาชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        
(COVID-19) 
  ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองรวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการด าเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นท่ี  
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บทที่ 5 
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ 

 
  การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ได้แก่ การประสานงานและติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามข้อมูลระหว่าง
สถานศึกษาจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดชุมพร  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร   ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  มีการก าหนดขั้นตอนหากนักเรียน หรือบุคลากรไม่สบาย วางแผนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ในพื้นท่ีเจ้าหน้าท่ีสุขภาพในโรงเรียน โดยมีรายช่ือและ หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินท่ีเป็นปัจจุบัน สร้างความ 
มั่นใจในขั้นตอนการแยกนักเรียนท่ีป่วยและเจ้าหน้าท่ี ออกจากผู้ท่ีมีสุขภาพดีและกระบวนการแจ้งผู้ปกครอง 
การให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพนักเรียนหรือเจ้าหน้าท่ี อาจต้องส่งต่อโดยตรงไปท่ีสถานบริการสุขภาพ
หรือ ส่งกลับบ้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมีการแจ้งขั้นตอน กับผู้ปกครองและนักเรียนล่วงหน้า สนับสนุน
การคัดกรองผู้ท่ีมีความเส่ียง และผู้ท่ีต้องการดูแลพิเศษ ท างานร่วมกับระบบบริการสังคมและสาธารณสุข 
เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของบริการ เช่น โปรแกรม คัดกรองสุขภาพ พิจารณาความต้องการเฉพาะของ
เด็กท่ีมีความพิการและครอบครัวนักเรียนชายขอบท่ีอาจมีความ รุนแรงมากขึ้นจากการได้รับผลกระทบจาก
การเจ็บป่วย ตรวจสอบเด็กนักเรียนท่ีอาจเพิ่มความเส่ียง เช่น ความรับผิดชอบในการดูแลคนป่วยที่บ้าน หรือ
หาประโยชน์ เมื่อออกจากโรงเรียน 
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 การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล  
  ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหน่วยงาน  ด้านสาธารณสุขและการศึกษา แบ่งปัน
ข้อมูลกับครูผู้ดูแล และนักเรียน ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรค รวมท้ังความพยายามในการป้องกัน
และควบคุมท่ีโรงเรียน แจ้งให้ครูผู้ดูแลแต่ละช้ันเรียน ควรแจ้งเตือนผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานด้าน 
สาธารณสุขทราบ เมื่อมีนักเรียนหรือคนในบ้านของครู และนักเรียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ คณะกรรมการผู้ปกครองหรือครูช่วยกันส่งเสริมข้อมูลเพื่อ  ให้ความรู้      
แก่เด็กและคนในครอบครัวถึงข้อปฏิบัติของคน ในครอบครัวกรณีท่ีมีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งอาจใช้ส่ือต่างๆ ท่ีเด็ก คุ้นเคยและเข้าใจได้ง่าย 
  การส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรม 
   ส่งเสริมการสร้างกลุ่มหรือชมรมนักเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนให้
นักเรียนจัดท าโปสเตอร์ ใบประกาศเพื่อส่ือสารความรู้ในโรงเรียนและในชุมชน รวมถึงให้นักเรียนแกนน าเป็น
ส่ือบุคคลในการส่ือสารสุขภาวะแก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน 
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ภาคผนวก 
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ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนทุกคน ตลอดจนท่ีเดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนให้ลงทะเบียนผ่าน QR Code 

ด้วยระบบ Google forms “Save Chumphon” ทุกราย  
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ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) กรณีเม่ือพบผู้ป่วยยืนยัน 

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

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 24  เมษายน 2564 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอก
ใหม่ท่ัวประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นจ านวนมาก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
พิจารณาแล้ว จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

1.  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีภายใน 3 ช่ัวโมง นับต้ังแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ด าเนินการ
สอบสวนป้องกันและควบคุมโรค  

2.  ด าเนินการส ารวจบุคคลท่ีอยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โดยให้
ปฏิบัติตนดังนี้  

 2.1  บุคคลท่ีมีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (covid-19) ท่ี
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันที  

 2.2  บุคคลผู้มีความเส่ียงสูงโดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเช้ือ และให้ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ี
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย  

 2.3   ส าหรับบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2gหากไม่มีอาการป่วยและ ไม่มีปัจจัย
เส่ียงอื่นๆให้สังเกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์
ทันที  ในกรณีท่ีมีอาการป่วยให้หยุดพัก ณ ท่ีพักอาศัยและหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน  2 วันให้รีบพบแพทย์  

3. กรณีท่ีมีครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ป่วยด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) ทางโรง เรียนขออนุญาตปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา  1 - 3 วัน                               
เพื่อท าความสะอาดพื้นท่ี 
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4. การก ากับติดตามและรายงานผลกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียน รายงานข้อมูลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(covid-19) 

5.  ให้ศึกษาคู่มือดูแลตนเองส าหรับประชาชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) 

ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองรวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการด าเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพื้นท่ี  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



34 
 

 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
ค าสั่งโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

ท่ี  137 / 2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด 

                   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
****************************************** 

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ท่ีมีความ
รุนแรงขึ้นท่ัวโลกจ านวนผู้ป่วยติดเช้ือสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเส่ียงต่อโรคติดเช้ือไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นท่ีชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ          
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
ประกอบด้วย 

1.1 นายเอกวุฒ ิ ไกรมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
1.2 นางวันจันทร ์ บุญเกิด  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางจิตรา   ล้ิมสุรัตน์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   

       และกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
1.4 นายธีวรา มากสาขา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.5 นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
1.6 นางอรพนิท์ มุจลินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
1.7 นางวันทนา มั่นเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.8 นายชัยวัฒน ์ จันทร์อ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
1.9 นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.10 นายนิธิศ  สันสยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล       หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.12 นางสาวฐิติมา    อะโนรัตน ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
2) ก าหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและ

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
3) อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ก ากับติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวังติด

ตาและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
โรงเรียน  และ  ประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

2. คณะกรรมการด าเนินการ  
2.1 คณะกรรมการคัดกรองประจ าวัน  

1) นายธีวรา  มากสาขา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน ประธานกรรมการ 
2) นางวันทนา  มั่นเกษม   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
3) นายรัชชานนท์  เกษมสุข  ครู     กรรมการ 
4) นางบุปผา    แสงอรุณ ครู     กรรมการ 
5) นายวุฒิพล    รัตนพร  ครู     กรรมการ 
6) นายจักรพงษ ์  จ าเดิม  ครู     กรรมการ 
7) นางรัชดา   ศรีกิ้ม  ครู     กรรมการ 
8) นายถวิล   สมภูเวียง ครู     กรรมการ 
9) นางจีรนันธ ์  เจริญสม  ครู     กรรมการ 
10) นายพิทักษ์  เทพมณี  ครู     กรรมการ 
11) นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา ครู     กรรมการ 
12) นางสาวฝันรัก  ล้ิมวัฒนา ครู     กรรมการ 
13) นางสาวบงกชรัตน์ มาลี  ครู     กรรมการ 
14) นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง ครู     กรรมการ 
15) นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ  ครู     กรรมการ 
16) นางสาวธีราพร นุ้ยสุข  ครู     กรรมการ 
17) นางสาวเกสร   กอฟัก  ครู     กรรมการ 
18) นางสาวพรศิริ  ทองแก้ว  ครู     กรรมการ 
19) นางสาวชิดชนก เสือดารา ครู     กรรมการ 
20) นางวรรณิภา  เมืองแก้ว ครู     กรรมการ 
21) นางสุคนธ์  กาฬจันโท ครู     กรรมการ 
22) นางสุคันธร         มณฑิราช ครู     กรรมการ 
23) นางสาวพรรคณา      มณฑิราช ครู     กรรมการ 
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24) นางรัตยา    สมภูเวียง ครู     กรรมการ 
25) นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร  ครู     กรรมการ 
26) นางธารารัตน์   กาศกระโทก   ครู     กรรมการ 
27) นางสาวอนุธิดา  พงษ์สมยศ ครู     กรรมการ 
28) นางนิลวรรณ  นิลยกานนท์ ครู     กรรมการ 
29) นางพะโยม  กิจพัฒนาสมบัติ ครู     กรรมการ 
30) นางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ  ครู     กรรมการ 
31) นายจตุรงค์        จันต๊ะนาเขต ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
32) นางสาวพจนีย์   เคยสนิท  ครู           กรรมการและเลขานุการ 
33) นางสาวสุชาดา       แซ่โค้ว   เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนท่ีมาสาย  ตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 
1 - 1.5 เมตร 

2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยส ารอง ส าหรับนักเรียน ท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง  หรือ แทน
หน้ากากอนามัยท่ีช ารุด 

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

4) กรณี วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจ ให้แยกนักเรียนในห้องท่ีจัดเตรียมไว้ บันทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบื้องต้น  ซักประวัติและ
สังเกตอาการเส่ียง แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหากมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์ 

5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเส่ียงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ภายใน 3 ช่ัวโมง  

2.2 คณะกรรมการ อย.น้อยควบคุมโรค  
1) นายชัยวัฒน ์ จันทร์อ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางจีรนันธ ์ เจริญสม  หัวหน้าระดับช้ัน ม. 1   กรรมการ 
3) นางณหทัย   ใยฤทธิ์  หัวหน้าระดับช้ัน ม. 2   กรรมการ 
4) นายจักรพงษ ์ จ าเดิม   หัวหน้าระดับช้ัน ม. 3   กรรมการ 
5) นางสาวพจนีย์  เคยสนิท  หัวหน้าระดับช้ัน ม. 4   กรรมการ 
6) นางบุปผา  แสงอรุณ หัวหน้าระดับช้ัน ม. 5   กรรมการ 
7) นายรัชชานนท์     เกษมสุข    หัวหน้าระดับช้ัน ม. 6   กรรมการ 
8) คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน     กรรมการ 
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9) หัวหน้าห้องเรียนทุกระดับช้ัน  นักเรียน     กรรมการ  
10) ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน       กรรมการ  
11) นายสุรศักดิ์        ทิพย์พิมล หัวหน้างานคอมพิวเตอร์  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขา 

มีหน้าที่ 
1) จัดท า Google Form  เกบ็ข้อมูลรายวัน เพื่อป้องกันความเส่ียง ส าหรับนักเรียน  ผู้ปกครอง 

ผู้พักอาศัยร่วมกันให้ครูท่ีปรึกษา จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายวัน  
2) ประสานงานครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าห้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลรายวัน เพื่อตรวจสอบความเส่ียง  

  

2.3 คณะกรรมการครูแกนน าควบคุมโรคระดับชั้นเรียน  
ประกอบด้วย 

1) นางทัศนีย์  ไชยมงคล            หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน    ประธานกรรมการ  
2) นางเสมอ  แสงวิลัย            ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/1      กรรมการ 
3) นางสาวรัตยา ยังผ่อง          ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/2   กรรมการ 
4) นางสาวกอบทอง พรรณทองค า      ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/3   กรรมการ 
5) นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน  ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/4  กรรมการ 
6) นางธารารัตน ์ กาศกระโทก  ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/5   กรรมการ 
7) นายพรชัย  กล้วยแดง  ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/6  กรรมการ 
8) นางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ  ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/7   กรรมการ 
9) นางสาวเกสร กอฟัก   ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/8   กรรมการ 
10) นางสาวธีราพร นุ้ยสุข   ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/9   กรรมการ 
11) นางสาวกัญนภัสภ ์ เกิดรอด    ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/10   กรรมการ 
12) นางสาวสุชานันท์   แสงตะวัน   ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/11   กรรมการ 
13) นางมณีวรรณ แสงประเวช  ครูท่ีปรึกษา  ม. 1/12   กรรมการ 
14) นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล  ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/1   กรรมการ 
15) นางสาวจุฑาดา   ชุมเกษียน   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/2   กรรมการ 
16) นายศรายุทธ    ชาญนคร   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/3   กรรมการ 
17) นางสาวสิณาภรณ์   แท่นศิลา   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/4   กรรมการ 
18) นางสาวภัจณภัทร   บัวพา  ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/5   กรรมการ 
19) นางสาวญาณิศา     เพ็งนวน   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/6   กรรมการ 
20) นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ทอง   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/7   กรรมการ 
21) นายทวีศักดิ์   ละอองคม   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/8   กรรมการ 
22) นางสาวลลิดา         สถิตย์  ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/9   กรรมการ 
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23) นางกรกนก        หนูแย้ม    ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/10   กรรมการ 
24) นางสาวบุษบา    ธนูศิลป์   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/11  กรรมการ 
25) นางสาวบงกชรัตน์  มาลี    ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/1   กรรมการ  
26) นางสาวปาริชาติ    แสงมณี   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/2   กรรมการ  
27) นางธีรวด ี    วงศ์สวัสด์ิ   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/3   กรรมการ  
28) นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/4   กรรมการ 
29) นางสาวภัทรา นิลเพ็ชร   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/5  กรรมการ 
30) นางสุนันทา อนิลบล   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/6  กรรมการ 
31) นางสาวฝันรัก ล้ิมวัฒนา  ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/7  กรรมการ 
32) นางพัชลี           ชนพิทักษ์  ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/8   กรรมการ 
33) นางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล  ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/9  กรรมการ 
34) นายธรรมนญู สุดรอด   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/10  กรรมการ 
35) นายปวีณ แดงสุวรรณ  ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/11  กรรมการ 
36) นางสาวจุฑารัศม์ บุญศิริ   ครูท่ีปรึกษา  ม. 3/12  กรรมการ 
37) นายวุฒิพล       รัตนพร   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/1  กรรมการ 
38) นายสฤษธิ์ชัย    มากเสม   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/2   กรรมการ 
39) นายปุณยวัจน์ คงภักด ี   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/3  กรรมการ 
40) นางสาวสุชานาฏ แสงเสน   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/4  กรรมการ 
41) นายภูวดล วิริยะ   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/5  กรรมการ 
42) นางสาวรักษ์สุดา หอมเช่ือม  ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/6      กรรมการ 
43) นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/7  กรรมการ 
44) นางสาววรัญญา ปราบพล  ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/8   กรรมการ 
45) นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา  ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/ 9   กรรมการ 
46) นางสาวอนุธิดา อุสมา   ครูท่ีปรึกษา  ม. 4/10   กรรมการ 
47) นางสาวกรวรรณ งามสม   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/1  กรรมการ 
48) นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/2    กรรมการ 
49) นางสาววรัญญ ู เพชรหนู   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/3  กรรมการ 
50) นายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล  ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/4  กรรมการ 
51) นางสาวจริยา ชนะพล   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/5  กรรมการ 
52) นางสาวพัชรี ล้ิมสุวรรณ  ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/6  กรรมการ 
53) นางสาวปริศนา คุ้มไพรัน   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/7  กรรมการ 
54) นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ  ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/8  กรรมการ 
55) นางสาวสาทินี คงนวล   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/9  กรรมการ 
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56) นางสาวพจนีย์ เคยสนิท   ครูท่ีปรึกษา  ม. 5/10  กรรมการ 
57) นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/1  กรรมการ 
58) นางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/2   กรรมการ  
59) นางสาวรชาดา สมเขาใหญ่   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/3   กรรมการ  
60) นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/4  กรรมการ 
61) นางบุปผา แสงอรุณ   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/5   กรรมการ  
62) นายนิธิศ สันสยะ    ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/6   กรรมการ  
63) นายณัฐพงษ์ ปานนิน    ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/7   กรรมการ  
64) นางสุคนธ์ กาฬจันโท   ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/8   กรรมการ 
65) นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์  ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/9   กรรมการ 
66) นายวรภาส อุตรธรรม  ครูท่ีปรึกษา  ม. 6/10   กรรมการ 
67) นางศิรภัสสร พิณวานิช   ครูท่ีปรึกษา  ม. 2/12  กรรมการและเลขานุการ 
68) นางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1) เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
2) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             

ในสถานศึกษา 
3) เฝ้าระวังประเมินความเส่ียง ช้ีเป้าผ่าน Thai Stop Covid 

2.4 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน  
ประกอบด้วย  

1) นางวันจันทร์   บุญเกิด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
2) นางจิตรา   ล้ิมสุรัตน์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   

        และกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
3) นายธีวรา   มากสาขา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4) นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
5) นางอรพนิท์ มุจลินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
6) นางวันทนา มั่นเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
7) นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
8) นายชัยวัฒน ์ จันทร์อ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
9) ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน       กรรมการ  
10) นายนิธิศ สันสยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
11) นางทัศนีย์ ไชยมงคล หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
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12) นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุล      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางสาวฐิติมา อะโนรัตน ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นางสาวปิยนุช กุยสาย  เจ้าหน้าท่ีส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน รายวนั  รายสัปดาห์ แจ้งผู้อ านวยการทราบ  
2.5 คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ การ เปิด / ปิด โรงเรียน (ระดับโรงเรียน) 

 ประกอบด้วย 
1) นายเอกวุฒ ิ ไกรมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2) นางนพมาศ เพราพันธ ์        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ 
3) นางนาถพร ดิสโร  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
4) นายชนวิช  สายโอภาส คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
5) นายวีรศักดิ์ อัคราวณิชย์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
6) พันเอกชัยนันท์ ศิลปี  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
7) พันต ารวจโทบุญชู จันทร์เดชะ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
8) นายมะโน  พลวารินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
9) ร้อยต ารวจเอกเดชา  หนูทองแก้ว   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
10) นางเสมอ แสงวิลัย  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
11) นายสมศักดิ์ แพรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
12) นายศรีชัย วีระนรพานิช คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
13) นางพนมวรรณ เสขะพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
14) พระมหา ชัยศิลป์ ชยโชติ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
15) พระครูสมุห์ สุชาติ ธมฺโม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
16) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร กรรมการ 
17) นางสาวเนตรชนก  ธานีรัตน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
18) นางสาวฐิติมา      อะโนรัตน ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
      รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนและชุมชน  ร่วมกับ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียนสืบไป ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี  6  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
 

(นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
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 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายวันป้องกันความเสี่ยงครูและบุคลากรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา/ 
ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกัน  
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ข้อมูลสารวัตร COVID – 19 ในสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร 
ผู้บริหารโรงเรียน  นายเอกวุฒ ิ  ไกรมาก  โทร   081 370 4859 
ครู อนามัยโรงเรียน นางทัศนีย์    ไชยมงคล  โทร   099 069 1222  
ล าดับ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง ครูประจ าชั้น ห้อง โทรศัพท์ 

1 นางเสมอ           แสงวิลัย ครู ม.1 1 080-148-9091 

2 น.ส.รัตยา          ยังผ่อง ครู ม.1 2 084-009-6213 

3 น.ส.กอบทอง      พรรณทองค า ครู ม.1 3 084-677-4187 

4 นางจุฑารัตน์       จันทร์อ่อน ครู ม.1 4 084-057-4724 

5 นางธารารัตน์      กาศกระโทก ครู ม.1 5 095-423-9928 

6 นายพรชัย          กล้วยแดง ครู ม.1 6 089-609-1236 

7 น.ส.พรสุดา        สิงห์สุวรรณ ครู ม.1 7 090-974-3185 

8 น.ส.เกสร           กอฟัก ครู ม.1 8 084-446-6462 

9 น.ส.ธีราพร         นุ้ยสุข ครู ม.1 9 063-293-9541 

10 น.ส.กัญนภัสภ์     เกิดรอด   ครู ม.1 10 093-598-8322 

11 น.ส.สุชานันท์      แสงตะวัน ครูผู้ช่วย ม.1 11 099-364-2110 

12 นางมณีวรรณ      แสงประเวช ครู ม.1 12 095-253-7729 

13 น.ส.กรแก้ว         อินทรมงคล ครู ม.2 1 086-985-4070 

14 น.ส.จุฑาดา        ชุมเกษียน ครู ม.2 2 084-114-4224 

15 นายศรายุทธ       ชาญนคร ครู ม.2 3 088-751-0401 

16 น.ส.สิณาภรณ์     แท่นศิลา ครู ม.2 4 082-055-2444 

17 น.ส.ภัจณภัทร     บัวพา ครู ม.2 5 088-824-3712 

18 น.ส.ญาณิศา       เพ็งนวน ครู ม.2 6 087-894-6791 

19 น.ส.จิราวรรณ     จันทร์ทอง ครู ม.2 7 063-583-8377 

20 นายทวีศักดิ์        ละอองคม ครู ม.2 8 088-949-5156 

21 น.ส.ลลิดา          สถิตย์ ครู ม.2 9 099-092-9346 

22 นางกรกนก        หนูแย้ม ครู ม.2 10 085-591-7947 

23 น.ส.บุษบา         ธนูศิลป์ ครูผู้ช่วย ม.2 11 094-251-7053 

24 นางศิรภัสสร       พิณวานิช ครู ม.2 12 089-587-5995 

25 น.ส.บงกชรัตน์     มาลี ครู ม.3 1 092-982-6145 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อมูลสารวัตร COVID – 19 ในสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร 
ผู้บริหารโรงเรียน  นายเอกวุฒ ิ  ไกรมาก  โทร   081 370 4859 
ครู อนามัยโรงเรียน นางทัศนีย์    ไชยมงคล  โทร   099 069 1222  
ล าดับ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง ครูประจ าชั้น ห้อง โทรศัพท์ 

26 น.ส.ปาริชาติ       แสงมณี ครูผู้ช่วย ม.3 2 061-234-3407 

27 นางธีรวด ี          วงศ์สวัสด์ิ ครู ม.3 3 062-641-6326 

28 น.ส.เบญจมาศ     คงตระกูล ครู ม.3 4 089-290-3797 

29 น.ส.ภัทรา          นิลเพ็ชร ครู ม.3 5 089-730-0322 

30 นางสุนันทา        อนิลบล ครู ม.3 6 081-270-2884 

31 น.ส.ฝันรัก          ล้ิมวัฒนา ครู ม.3 7 092-936-5262 

32 นางพัชลี            ภูริชนพิทักษ์ ครู ม.3 8 081-088-2457 

33 น.ส.ณิธินันท์       ปัทมาวิไล ครู ม.3 9 083-644-2580 

34 นายธรรมนญู      สุดรอด ครู ม.3 10 081-089-4008 

35 นายปวีณ           แดงสุวรรณ ครูผู้ช่วย ม.3 11 089-323-9616 

36 น.ส.จุฑารัศม์      บุญศิริ ครู ม.3 12 087-890-8826 

37 นายวุฒิพล         รัตนพร ครู ม.4 1 086-768-6631 

38 นายสฤษธิ์ชัย       มากเสม ครู ม.4 2 082-288-8971 

39 นายปุณยวัจน์      คงภักดี ครูผู้ช่วย ม.4 3 091-526-8950 

40 น.ส.สุชานาฏ       แสงเสน ครู ม.4 4 084-051-7283 

41 นายภูวดล          วิริยะ ครู ม.4 5 083-021-2522 

42 น.ส.รักษ์สุดา       หอมเช่ือม ครูผู้ช่วย ม.4 6 082-480-9035 

43 น.ส.จิตรการ       ศิริวรรณ ครู ม.4 7 091-826-4065 

44 น.ส.วรัญญา        ปราบพล ครู ม.4 8 086-626-2691 

45 น.ส.ลดารัตน์       สงวรรณา ครู ม.4 9 081-084-5091 

46 น.ส.อนุธิดา        อุสมา ครู ม.4 10 084-556-9901 

47 น.ส.กรวรรณ       งามสม ครู ม.5 1 089-196-2116 

48 น.ส.ธันย์ชนก      เลิศลอย ครู ม.5 2 061-234-0756 

49 น.ส.วรัญญู         เพชรหน ู ครู ม.5 3 099-406-1999 

50 นายศักดิ์สิทธิ์      หยกสกุล ครูอัตราจ้าง ม.5 4 088-821-7459 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ข้อมูลสารวัตร COVID – 19 ในสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร 
ผู้บริหารโรงเรียน  นายเอกวุฒ ิ  ไกรมาก  โทร   081 370 4859 
ครู อนามัยโรงเรียน นางทัศนีย์    ไชยมงคล  โทร   099 069 1222  
ล าดับ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง ครูประจ าชั้น ห้อง โทรศัพท์ 

51 น.ส.จริยา           ชนะพล ครู ม.5 5 084-900-2585 

52 น.ส.พัชรี            ล้ิมสุวรรณ ครู ม.5 6 081-958-9814 

53 น.ส.ปริศนา        คุ้มไพรัน ครู ม.5 7 088-861-6038 

54 น.ส.นันทวรรณ    แวงเลิศ ครู ม.5 8 095-414-2998 

55 น.ส.สาทินี          คงนวล ครู ม.5 9 083-639-2704 

56 น.ส.พจนีย์         เคยสนิท ครู ม.5 10 095-429-7349 

57 นายสุรศักดิ์         ทิพย์พิมล ครู ม.6 1 086-696-9060 

58 น.ส.กุณฑลี         แซ่อุ๋ย ครูผู้ช่วย ม.6 2 098-485-5195 

59 น.ส.รชาดา         สมเขาใหญ่ ครู ม.6 3 092-414-5653 

60 นายสมศักดิ์        โสตถิฤทธิ์ ครู ม.6 4 098-687-2376 

61 นางบุปผา          แสงอรุณ ครู ม.6 5 084-306-4387 

62 นายนิธิศ            สันสยะ ครู ม.6 6 099-024-0370 

63 นายณัฐพงษ์        ปานนิน ครู ม.6 7 093-578-2779 

64 นางสุคนธ์           กาฬจันโท ครู ม.6 8 085-474-4150 

65 น.ส.อรณัชชา       ชาญเชาว์ ครู ม.6 9 087-564-6709 

66 นายวรภาส         อุตรธรรม ครู ม.6 10 091-887-0329 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แผนผังการจัดห้องเรียน ภาคเรียนท่ี 1 /2564 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แผนการจัดการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 /2564 
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แผนการจัดการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 /2564 
กรณีเปิดเรียน on site  50 % 

  
  

  

  

   

  

  

 


