
 

 

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
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  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียนและครู ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนและการสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากสุด ได้ทบทวนและพัฒนา
ปรับปรุงแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาเปิดเรียน On site จัด
ให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย 
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง ตลอดจนการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ก าหนดมาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดังนี้ 
ระดับการแพร่ระบาด

ในสถานศึกษา 
มาตรการป้องกัน 

นักเรียน / ครู / บุคลากร สถานศึกษา 
กรณไีมม่ีผู้สัมผัสเชื้อ 1. ประเมิน TST  

2. ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ 
3. รับวัคซีนโควิด 19- ตามเกณฑ์ 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม  
    7 เข้ม 

1. เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนตาม TSC+ 
2. เปิดเรียน onsite 
3. เฝ้าระวังตามหลักการ “ตัดความเสี่ยง  
    สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
4. สร้างความปลอดภัยตามมาตรการ 
    6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม 

กรณีมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า 1. ประเมิน TST 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ universal  
    prevention  
3. อยู่ห่างระหว่างกันในห้องไม่น้อยกว่า  
    1 เมตร 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม  
    7 เข้ม 

1. เปิดเรียน onsite ตามปกติ 
2. ด าเนินการจัดระยะห่างระหว่าง 
    กันในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
3. เฝ้าระวังตามหลักการ “ตัดความเสี่ยง  
    สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
4. สร้างความปลอดภัยตามมาตรการ 
    6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม 

กรณีมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1. ประเมิน TST 
2. กรณีท่ีไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตาม
แนวทาง 
    ปัจจุบันให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่
ตาม 
    ค าแนะน าของหน่วยบริการสาธารณสุข   
3. ตรวจคัดกรองหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการ  
   และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 - 6 หลัง 
   สัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายใน 
   วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชือ้  
   พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด 

1. เปิดเรียน onsite ตามปกติ 
2. ประสานงานกับหน่วยบริการ 
    สาธารณสุขตามระบบอนามัย 
    โรงเรียน   
3. จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  
    เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
4. เฝ้าระวังตามหลักการ “ตัดความเสี่ยง  
    สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
5. สร้างความปลอดภัยตามมาตรการ 
    6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม 
 



ระดับการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษา 

มาตรการป้องกัน 
นักเรียน / ครู / บุคลากร สถานศึกษา 

 4. กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการ  
    ไม่ต้องกักตัวให้ตรวจ ATK ซ้ าในวันที่ 5  
    หรือมีอาการพร้อมแยกกักตัว ให้สังเกต 
    อาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตัวตาม 
    มาตรการขั้นสูงสุด 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม  
    7 เข้ม 

 

กรณมีีผู้ติดเชื้อ 1. ประเมิน TST 
2. แยกกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation)  
    หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการ 
    ด้านสาธารณสุข 
3. ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วย 
    บริการสาธารณสุข 
4. ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของ 
    กระทรวงสาธารณสุข 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม  
    7 เข้ม 

1. ประสานงานกับ สปสช. หรือ 
    หน่วยบริการสาธารณสุข 
2. ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของ 
    กระทรวงสาธารณสุข 
3. พิจารณาจัดท า School Isolation  
    ตามความเหมาะสม โดย 
    คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน 
    สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน  
    พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ  
4. ปฏิบัติตามมาตรการ SSS 
5. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ 
    เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ 
6. ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน  
    โรงเรียน และเปิดเรียน onsite  
    ตามปกติ 
7. เฝ้าระวังตามหลักการ “ตัดความเสี่ยง  
    สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
8. สร้างความปลอดภัยตามมาตรการ 
    6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม    

หมายเหตุ 
การท าความสะอาด 
           เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการ ใน
การท าลายเชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนาสารที่มีประสิทธิภาพ
ในการกาจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
 
 
 
 
 
 



มาตรการความปลอดภัยในการสอบ กรณีมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบ 
1. สถานที่จัดสอบ 

1.1 ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรองและให้ค าแนะน าด้าน
สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด 
1.2 จัดให้มีพ้ืนที่แยกส าหรับการจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด- 
19 เน้นการระบายอากาศท่ีดี จัดที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
1.3 กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ าหรือไม่มีความเสี่ยง จัดการสอบตามมาตรการเดิม สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นที่
นั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

2. ผู้เข้าสอบ 
2.1 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ล้างมือก่อน และหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง 
2.2 เดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบหน่วยบริการสาธารณสุข 
กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว 

3. ผู้คุมสอบ 
3.1 ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การ
สวมหน้ากากอนามัย 
3.2 ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม 

 
 


