
 
ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

เรื่อง  แผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

--------------------------------------------  
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรคโดยตรงจำเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดในช่วง
ระยะเวลาต่อจากนี้ไปทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับการใช้
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เน้นการปฏิบัติภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค 
 

  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงถือปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ มาตรการ
เข้มงวด โรงเรียนจึงขอประกาศแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา   ดังนี้ 
แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  -๑๙ ของสถานศึกษา 

 
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู / นักเรียน สถานศึกษา 
ไม่มีผู้ติดเชื้อ 
 

ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
 

๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
2. ประเมิน TST เป็นประจำ 
 

๑.เปิดเรียน On-site 
2. ปฏิบัติตาม TST 
3. เฝ้าระวัง คัดกรอง 

 
 
 
 
 
 

มีผู้ติดเชื้อ
ประปราย 
( ๑-๕ ราย) 

ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
2. ประเมิน TST เป็นประจำ 
กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่นอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อควรสุ่ม
ตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตาม
สถานการณ์ 
 
 

เปิดเรียน On-site 
- ปฏิบัติตามมาตรการ TSC 
Plus (๔๔  ข้อ) 
- ติดตามรายงานผลประเมิน 
TST 
3.เข้มเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง 
กลุ่มเปราบาง กรณีโรงเรียน
ประจำ เด็กพิเศษ  กลุ่มเสี่ยง 

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑ 
ห้องเรียน  ตั ้งแต่ ๑ 
รายขึ้นไป 

ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก 
DMHTT – RC  ๖ มาตรการเสริม 
SSET – CO) 
- ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียน 
และผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกวัน รายงาน
ผล 
- กรณีเสีย่งสูง (High  Risk 
Contat) 

- ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื ้อปิด
เรียนเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำ
ความสะอาด 
- ห้องเรียนอื่น เปิดเรียน On  
site ตามปกติ งดกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ ่มกัน โดยเฉพาะ
ระหว่างห้องเรียน 
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 แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  -๑๙ ของสถานศึกษา 
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู / นักเรียน สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

มีผู้ติดเชื้อ
ประปราย 
( ๑-๕ ราย) 

 งดการเรียน On-site กักตัวที่บ้าน 
๑๔ วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง 
- กรณีเป็นผู ้สัมผัสเสี ่ยงต่ำ(Low  
Risk Contat)  มาเร ียน On  site 
สังเกตอาการตนเอง 

- ปฏิบัติเขม้ตามมาตรการ 
TSC Plus 
- เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียน
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ตลอดเวลาการใช้งาน   
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
เปิดประตูหน้าต่าง ระบาย
อากาศ ช่วงเวลาพักเท่ียง 
หรือช่วงเวลาไม่มีเรียน 

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
มากกว่า ๑ ห้องเรียน   

- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียน 
ที ่มีผ ู ้ต ิดเชื ้อ และผู ้ส ัมผัสใกล้ชิด   
ทุกวัน รายงานผล 
- กรณีเสี่ยงสูงส่งตรวจคัดกรองหา
เชื้อด้วย RT – PCR พบผลบวก ถ้า
มีอาการป่วยร่วมด้วย ต้องส่งต่อรับ
ก า ร ร ั ก ษ า โ ร ง พ ย า บ า ล ห ลั ก 
(Hospital) ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วม
ด้วย เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
สนาม(Hospitel) หรือห้องแยกกัก
ตัวในโรงเรียน (School Isolation)
เพ่ือสังเกตอาการ 

- ห้องเรียนหลายห้องท่ีพบ  
ผู้ติดเชื้อ ปิดเรียนเป็นเวลา  
๓ วัน เพ่ือทำความสะอาด 
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม
กันทุกกิจกรรม หรือปิดเรียน
ตามอำนาจพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด / กทม. 
- มีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน 
(School Isolation) รองรับ 
ผู้ติดเชื้อในโรงเรียน (กรณี
โรงเรียนประจำ) 
- ปฏิบัติตามมาตรการตัด
ความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน 
ด้วย ๓ T ๑ V (TSC, 
Plus,TST,TK,Vaccine) 

มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster) ใน
ชุมชน 

พิจารณาใช้แนวทาง
ร่วมกับ กรณีพบการ
ติดเชื้อในโรงเรียน 

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ
ป้องกัน Universal Prevention 
(UP) ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
สำหรับครู/ นักเรียนอย่างเข้มข้น 
ตามระดับการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑  
ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
มากกว่า  ๑  ห้องเรียน 

- พิจารณาการเปิดเรียน ON 
Site โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ทุกมิติ อย่างเข้มข้น กรณีไม่มี
ความเชื่อมโยงกับ (Cluster) 
ในชุมชน อาจไม่ต้องปิดเรียน 
 หรือจัดการเรียนตามการ     
- พิจารณาของคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด / 
กทม. 
- พิจารณาการปิดเรียน โดย
คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด / กทม. 
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แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  -๑๙ ของสถานศึกษา 
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู / นักเรียน สถานศึกษา 
   ตามข้อมูลหลักฐานและความ

จำเป็น 
มีการระบาด
แพร่กระจายเป็น 
วงกว้างในชุมชน 

พิจารณาใช้แนวทาง
ร่วมกับ กรณีพบการ
ติดเชื้อในโรงเรียน 

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ
ป้องกัน Universal Prevention 
(UP) อย่างเคร่งครัด 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
สำหรับครู/ นักเรียนอย่างอย่าง
เคร่งครัด ตามระดับการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑  
ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 
มากกว่า  ๑  ห้องเรียน 

- พิจารณาการเปิดเรียน ON 
Site โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ทุกมิติ อย่างอย่างเคร่งครัด  
- พิจารณาการเปิดเรียน โดย
คณะกรรมการ ควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด / กทม.ตาม
ข้อมูล หลักฐานและความ
จำเป็น 
- กรณีโรงเรียนประจำเข้ม
ตามมาตรการ 
Sandbox,Safety,Zone in 
school เตรียมพร้อมเปิด
เรียน เน้น Bubble and 
Seal 
- กรณีโรงเรียนไป - กลับ 
ตาม ๗ มาตรการเข้ม
เตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น 
Seal Route 
- สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็น
ระยะ 

 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

          
        (นายชัชพล  รวมธรรม) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม   


