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แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID – 19)
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อานาจเจริญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบ
กับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่
ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วน
ปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทําให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) จึงได้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ให้กับประชาชนทั้งประเทศ
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 ใน 2 สถานการณ์ คือ 1) เกิดข่าวลือ การระบาด
โรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ และกระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และ 2) นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของโรงเรียนศรีเจริญศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจะได้นําไปใช้ประกอบ
และเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง กํากับติดตาม และเตรียมการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัยไม่เสี่ยง ไม่มีอาการป่วยของโรคโควิด 19 และสามารถดําเนินชีวิต
อย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์โควิด - 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
ปีการศึกษา 2564
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1) เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ และกระจายต่อ
ไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2) นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน
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ภาคผนวก
- คําสั่งโรงเรียนศรีเจริญศึกษาที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการคัดกรอง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID-19)
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้
ขยายขอบเขตการแพร่ของโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อราย
ใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ในกรณีที่มี
การเรียนการสอนตามปกติ 100% ควรกําหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็น
แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน
ศรีเจริญศึกษา มีดังนี้
1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ
1. มีครูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงสูง ต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State
quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
2. นักเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ สําหรับนักเรียนทีเ่ ดินทางมาจากพื้นที่เสียงสูง ต้อง
รับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine/Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ
1. มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3. เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19
4. จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19
5. จัดทําแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร
6. จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19
7. แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนที่เดินที่มาจากพื้นที่เสียงสู
8. แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
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3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค
1. คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากาก การล้างมือ
การเว้นระยะห่าง การทําความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน โรงอาหาร
โรงนอน พื้นที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด
2. มีแนวปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
โรคโควิด 19 เช่น จัดทําแนวทางการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข การดําเนินการเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันใน
สถานศึกษา
3. การปิดสถานศึกษาที่เกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา
4. รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงาน ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ
4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1. มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
2. สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในความร่วมมือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
แนวปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน หรือ On site
100 % มีดังนี้
1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site
2. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจํานวนนักเรียนปกติ โดยจัดระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
3. กรณีห้องเรียนเป็นห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่างช่วงพักเที่ยง หรือช่วงที่ไม่มีการเรียน
การสอนในห้องนั้น
4. มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้
- การคัดกรอง แยกผู้ป่วย ส่งรักษา
- การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จําเป็น
- ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง
- กรณี มีการเดินเรียนให้ทําความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
หลังจบการเรียนการสอนทุกคาบ
- ทุกห้องเรียน ให้ทําความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกสองชั่วโมง
5. ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ การส่งต่อตรวจหาโควิด 19 และสรุปผล
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การตรวจทุกสัปดาห์ส่งต้นสังกัด กรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติให้ประสานสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ หรือจังหวัดในพื้นที่
6. ให้มีการดําเนินการผ่อนคลายมาตรการ กํากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
7. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น
เป็นระยะๆ
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน
(Preparation before reopening)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อ
สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเปิดสถานศึกษาหลังจากปิด จากสถานการณ์ โควิด 19 มีความจําเป็น
อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อ
ลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน จึง ควรมี
การประเมิน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและ องค์กร
ภาคี ได้เสนอ กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การดําเนินงานเพื่อความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็ก
ด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดใน การสร้างความ
เชื่อมโยงกับ มาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหาร สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่ จะช่วยสร้างเสริม
ความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการ
ดําเนินงาน เพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่
1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ร่างกาย
2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก อนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานศึกษา
3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ํา นานอย่าง น้อย 20 วินาทีหรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้ง ไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดย ไม่จําเป็น
4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึงการ
จัดเว้นระยะห่างของสถานที่
5. ทําความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทําความสะอาด ห้องเรียน และ
บริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้า เรียน ช่วงพักเที่ยง
และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออก จากห้องเรียน เพื่อ
นําไปกําจัดทุกวัน
6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น หรือเหลื่อมเวลา
ทํากิจกรรมและหลีกเลี่ยง การทํากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด
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แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
วัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแผน
1. เพื่อทดสอบความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบุคลากรในโรงเรียนศรีเจริญศึกษามีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เชิงบูรณาการกับกลุ่มงาน
ภายในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์จําลอง โดยมุ่งให้เกิดความพร้อม
และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป
4. เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
1. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลประจําตําบลหัวตะพาน
3. เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบงานอนามัย เทศบาลตําบลหัวตะพาน
ชนิดของการฝึกซ้อม
เป็นการฝึกซ้อมแผนโดยเน้นการบูรณาการกับกลุ่มงานภายในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 2 รูปแบบ คือ
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1) ชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
2) ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)
1. ทีมผู้เข้าร่วมฝึก (Participant) ประกอบ :
1.1 ชนิดฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม
จํานวน 15 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2.1 ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองหัวหน้าฯ)
2.2 ทีมสนับสนุนงานบริหารวิชาการ (หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้างาน)
2.3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้างานระบบดูแลฯ หัวหน้าระดับ รองหัวหน้า)
2.4 ทีมสนับสนุนงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา งานอนามัย)
2.5 ทีมสิ่งแวดล้อม (บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป)
2.6 ทีมสุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ)
2.7 ทีมข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีฯ)
2.8 ทีมสนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอํานวยการและบริหารงบประมาณ)
3. ผู้เข้าสังเกตการณ์จากสํานักงานเขตที่การศึกษา และโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.อบ.อจ.
รูปแบบที่ 2 ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)
3.1 ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองหัวหน้าฯ)
3.2 ทีมสนับสนุนงานบริหารวิชาการ (หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้างาน)
3.3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้างานระบบดูแลฯ หัวหน้าระดับ รองหัวหน้า)
3.4 ทีมสนับสนุนงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา งานอนามัย)
3.5 ทีมสิ่งแวดล้อม (บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป)
3.6 ทีมสุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ)
3.7 ทีมข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีและ
เครือข่าย)
3.8 ทีมสนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอํานวยการและบริหารงบประมาณ)
4. ตัวแทนสํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหัวตะพาน
6. สภานักเรียนโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ : เข้าร่วมการฝึกซ้อมตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ ภายใต้สถานการณ์จําลอง
กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2. ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ตัวแทนครูโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมแผน
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บทบาทหน้าที่ : สังเกตการณ์ฝึกซ้อม ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
3. ผู้ประเมิน ได้แก่
ตัวแทนครูโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมแผน
บทบาทหน้าที่ : ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลภาพรวมของการฝึกซ้อมแผน
4. ทีมผู้จัดการฝึกซ้อม (Control team) ประกอบ :
คณะทํางานด้านการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา / ผู้มีรายนามฝ่ายจัดการฝึกซ้อม และสนับสนุนการฝึกซ้อม และฝ่ายสนับสนุน
การฝึก ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการฝึกซ้อมแผนฯ
บทบาทหน้าที่ : จัดทําสถานการณ์สมมติและออกแบบการฝึกซ้อมแผน กําหนดสถานที่ วัน
เวลา ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นสําหรับการ
ฝึกให้ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย อํานวยการฝึกซ้อมแผนฯ และสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนฯ ทั้งหมด
การเตรียมการของผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
1. ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม
1. ประชุมเตรียมการและประสานการฝึกซ้อมแผนฯ และจัดประชุมย่อยเตรียมความพร้อมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างทีมจัดการฝึกซ้อม ทีมผู้ประสานแผน ทีมผู้ประเมิน รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. กําหนดกลุ่มผู้ร่วมการฝึกซ้อม การประสานความร่วมมือ การสื่อสารข้อมูล ระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย (Referal Sytem) ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อมและศึกษาเอกสาร
ฉบับนี้
3. สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนฯ
4. จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเอกสารที่จําเป็นในการฝึกซ้อมแผน เช่น รายนามพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ของผู้รับผิดชอบงานที่จําเป็นต้องติดต่อข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
2. ระหว่างการฝึกซ้อม
1. เข้าร่วมการฝึกซ้อม ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตามตารางกําหนดการฝึกซ้อม
รูปแบบที่ 1 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
รูปแบบที่ 2 ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)
- สถานการณ์ที่ 1 เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติและ
กระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
- สถานการณ์ที่ 2 นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน
2. ตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติที่กําหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์จําลอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่จะได้ปฏิบัติจริง ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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3. ใช้เอกสาร/ข้อมูล/วัสดุที่จําเป็น เช่น แผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน รายนามผู้เกี่ยวข้อง
และหมายเลขโทรศัพท์ประกอบในการฝึกซ้อม ฯลฯ
4. บันทึกการตัดสินใจและกิจกรรม การตอบโต้/การตอบสนองต่อสถานการณ์ในโรงเรียน
ศรีเจริญศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมตามแผนฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ตามแบบฟอร์มที่แจกให้
3. หลังการเข้าร่วมฝึกซ้อม
1. เข้าร่วมการสรุปบทเรียนการฝึกซ้อมแผน โดยผู้จัดการซ้อมแผนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. นําบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหรือ
การดําเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการระบาดของโรคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ลาดับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จังหวัดอานาจเจริญ
วัน
เวลา
ลาดับการฝึกซ้อมแผน
รูปแบบที่ 1 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
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พฤหัสบดี
15 ก.ค.
2564

08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมการซ้อมแผนฯ และผู้สังเกตการณ์ ลงทะเบียน
และเข้าประจําตามที่กําหนด
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- กล่าวรายงาน นายธวัฒน์ สารรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กล่าวเปิดงาน นายรุณรงค์ อนันต์เรือง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
09.30 – 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
10.00 – 10.15 น. ทีมผู้จัดการฝึกซ้อมและคณะ ชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ
10.15 – 12.00 น. ปฏิบัตกิ ิจกรรมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในสถานการณ์
1. เกิดข่าวลือ การระบาดโรค COVID-19 ของนักเรียนจากกลุ่มญาติ
และกระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นที่
2. นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน
กลุ่มที่ 1 ทีมการจัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้าฯ)
กลุ่มที่ 2 ทีมสนับสนุนงานบริหารวิชาการ (หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ)
กลุ่มที่ 3 ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าฯ)
กลุ่มที่ 4 ทีมสนับสนุนงานบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างานและครูที่ปรึกษา)
กลุ่มที่ 5 ทีมสิ่งแวดล้อม : กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มที่ 6 ทีมสุขอนามัย : กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มที่ 7 ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี
กลุ่มที่ 8 ทีมสนับสนุน : กลุ่มอํานวยการและบริหารงบประมาณ
รูปแบบที่ 2 ฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)
นําข้อมูลที่ได้จากการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
มาฝึกซ้อมแผนชนิดบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise)

แผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
ชื่อเหตุการณ์ : เกิดข่าวลือการระบาดโรค COVID-19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. เหตุการณ์หมายเลขที่ : 2 3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ :
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1. ชื่อเหตุการณ์ : เกิดข่าวลือ
วันที่ : __/__/____ เวลา:
การระบาดโรค COVID-19
ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
4. สรุปสถานการณ์
เกิดข่าวลือการระบาดโรค COVID-19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา จากนักเรียน กลุ่มญาติและ
กระจายต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการระบาด
หมายเหตุ สถานการณ์ที่ประเทศไทย มีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
สถานการณ์ระดับประเทศ มีผู้ป่วย >10,000 ราย/วัน มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุ หรือ
ความเชื่อมโยงไม่ได้
มาตรการยึดถือข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข เน้น 5 มาตรการหลัก ได้แก่ การล้างมือบ่อย ๆ
การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ไม่แออัด และมีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอย่างสม่ําเสมอ
5. วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ทั่วไป:
1. ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง
2. จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ :
1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยสงสัย เพิ่มเติม ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. เพื่อติดตาม และกักกันผู้สัมผัสให้ครบถ้วน
3. เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดําเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
6. กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธีที่วางแผนสาหรับการดาเนินการ
โรงเรียนศรีเจริญศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ 8 ทีม (Team) ดังนี้
1. ทีม (Team) จัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้ากลุมสาระฯ)
1. จัดการเรียนการสอนตามปกติ ได้แก่ On-site On-air On -demand On-line On-hand
2. กําหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและแจ้งนักเรียน
3. แจ้งงานอาคารสถานที่ทําความสะอาด ฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่
4. ทําความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง
5. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามาตรการ วัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง
2. ทีม (Team) ทีมสนับสนุนงานวิชาการ (หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้างานฯ)
เปิดการเรียนการสอนแบบเฝ้าระวัง ดังนี้
- ครู นักเรียนที่ประสบเหตุให้กักตัว 14 วัน
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- ครูปรับรูปแบบการสอนตามความเหมาะสมของธรรมชาติแต่ละวิชา
- ครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลของนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
3. ทีม (Team) ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น
1. การใช้โมเดล “3 ต” ตระหนัก, ตรวจสอบ, ตอบโจทย์
1.1 ตระหนัก คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,การรู้แจ้ง ซึ่งจะเกิดได้คือ ต้องรู้จริง จากนั้นสิ่งที่ต้องทําคือ
1.2 สติ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
1.3 STOP คือ หยุดข่าวลือและหันมาดูแลตัวเองในเบื้องต้น
นําสู่ START คือ การปฏิบัติตนให้แข็งแกร่งด้วยการหมั่นติดตามข่าวสารและไม่เชื่อข่าวลือ
และ สบาย คือ ทําใจให้สบายใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง
2. แจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบเบื้องต้น
3. ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลให้กับหัวหน้าระดับชั้น
4. รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อชี้แจงให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
5. นําข้อมูลเบื้องต้นที่ผ่านการคัดกรองและเห็นชอบจากทางโรงเรียน เพื่อนําไปสื่อสารกับผู้ปกครอง
ผ่านประกาศของทางโรงเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน เพจ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
4. ทีม (Team) ทีมคัดกรอง รักษาความปลอดภัย และส่งต่อ
(หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คุณครูที่ปรึกษา และงานอนามัยโรงเรียน)
1. สืบค้นจากข้อเท็จจริงจากครูผู้ประสบเหตุให้แจ้ง Time line โดยละเอียดและชัดเจน และบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารโรงเรียน
2. สํารวจรายชื่อครูและนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ประสบเหตุโดยตรง แล้วแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง และให้
สังเกตอาการของตนเอง ระมัดระวังตนเองเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน
3. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA (D-Distancing , M-Mask Wearing , H-Hand washing , T-Testing ,
T-Temperature , A-Application Thai Chana)
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องไม่ให้เผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นจริง ดําเนินการตรวจสอบข่าวสาร และแจ้งข้อเท็จจริงให้กับ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารผู้เกี่ยวข้องให้ทราบรายละเอียดเพื่อดําเนินการแก้ใขสถานการณ์ต่อไป
5 แจ้งกําชับครูทปี่ รึกษาในการคัดกรองนักเรียนผ่านหัวหน้าระดับคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
ก่อนเข้าโรงเรียน
5.1 ประเมินอาการเสี่ยง
- ไทยเชฟไทย (Thai Save Thai) คัดกรองก่อนเข้ามาในสถานศึกษา
- โปรแกรมคัดกรองสุขภาพของโรงเรียนศรีเจริญศึกษาก่อนเข้ามาในสถานศึกษา
และดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ
กลุ่มที่ 1 ไม่มีไข้ (อุณหภูมิต่ํากว่า 37.5 C) เข้าเรียนตามปกติ โดยปฏิบัติการตาม D-M-H-T-T-A
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อย่างเคร่งครัด
D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือ
บ่อยๆ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 A : Application
Thaichana
กลุม่ ที่ 2 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 C) หรือมีอาการทางเดินหายใจ และ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเสี่ยงสูง หรือประเมินไทยเชฟไทย/โปรแกรมคัดกรองสุขภาพของ
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา พบอาการเสี่ยงสูงขึ้นไป
- แยกนักเรียนหรือบุคลากรไว้ห้องแยกที่จัดเตรียมไว้
(จัดให้มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สําหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ)
- บันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาการป่วย และซักประวัติเพิ่มเติม
- ไม่มีประวัติเสี่ยง
1) แจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
2) ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์
3) ให้หยุดพักจนกว่าจะหายปกติ
6. แจ้งงานรักษาความปลอดภัยในการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการ หรือติดต่อประสานงานในโรงเรียน

5. ทีม (Team) สิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่)
1. ประสานครู บุคลากร และนักเรียน ทําความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
2. งานอาคารสถานที่ทําความสะอาดจุดต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ดําเนินโครงการ BIG Cleaning 2 ครั้ง/เดือน
6. ทีม (Team) สุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ)
1. ติดต่อประสานงานครู และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้
2. ประสานงานกับผู้ปกครองให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกักตัว
3. ดําเนินการสอบสวน/สอบถามนักเรียน/ประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง
4. ประสานงานงานอาคารสถานที่โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ทําความสะอาดสถานที่เกี่ยวข้อง
5. แจ้งผู้จําหน่ายอาหารทําความสะอาดสถานประกอบการ
6. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงในสถานการณ์ COVID – 19 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
เพื่อให้จัดทําข่าวเสนอที่ถูกต้อง
7. ประสานงานปนะชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถกู ต้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ

7. ทีม (Team) ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี
1. ตรวจสอบข้อมูล จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานโควิด – 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา งานอนามัยโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
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2. ขออนุญาต ผู้บริหาร ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
3. ออกแบบสื่อในการนําเสนอข้อมูล
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มาตรการ /แนวทางการดําเนินการ โปสเตอร์
5. นําสื่อที่จัดทํา เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เพจ facebook Website โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
กลุ่ม line สื่อมวลชน ท้องถิ่น สื่อ social network เป็นต้น
8. ทีม (Team) สนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอานวยการและบริหารงบประมาณ)
1. การเงิน พัสดุ แผนงาน ในการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19
2. จัดตั้งงบประมาณ
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับงานที่รับผิดชอบ
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับงานวิชาการ เพื่อขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุม
เพื่อจัดทําประกาศเรียนระบบ Online
- รายงานหรือประสานงานเพื่อนําเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
- ทําหนังสือแจ้งสื่อต่างๆ ประเด็นข่าวนี้
7. ข้อเน้นย้าในห้วงเวลาการปฏิบัติการ : (สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ํา ลําดับความสําคัญของงาน
หรือพื้นที่ปฏิบัติการที่ต้องดําเนินการก่อน เป้าหมาย พันธกิจของภารกิจ อาจหมายถึงความปลอดภัย
ของบุคลากร)
- ทีมสอบสวนโรคและผู้ประสานงานของสถานศึกษาจะต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ครบถ้วน และ
ติดตามอาการและการกักตัวให้ได้จนครบ 14 วัน
- หากพบว่า ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองท่านใดมีอาการป่วย ต้องให้หยุดพัก
รักษาตัว และประสานให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส
- สถานศึกษา ควรจัดเตรียมสถานที่สําหรับการกักตัว ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้สัมผัสหรือ
ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องสังเกตอาการ (กรณียังไม่แสดงอาการ และผลตรวจไวรัสโคโรนาไม่พบเชื้อ)
พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม ให้พร้อมสําหรับรองรับ กรณีอาจมีผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัวเป็นจํานวนมาก
- เน้นย้ําผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเช่น ล้างมือให้สะอาดเสมอด้วยน้ําและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น การใส่หน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจําเป็นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ
แอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ําภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
- จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับสถานศึกษา ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว
อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกัน
การตกค้างของเชื้อโรค
- ลดการประชุมที่ไม่จําเป็น หลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยให้ปรับไปใช้
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การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ Video Conference / เสียงตามสาย
- คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์ฯ โควิด โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
2) การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
3) การจัดการข่าวลือ ขอความร่วมมือกับงานสื่อเทคโนโลยีฯ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
4) การประชาสัมพันธ์ ร่วมกับประชาสัมพันธ์โรงเรียน จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
5) ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

8. ข้อควรตระหนัก สิ่งที่ควรระมัดระวัง : (ข้อมูล หรือสถานการณ์ที่ต้องทราบ หรือต้องพึงระวังใน
การปฏิบัติการ อาจรวมถึงวิธีการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการ และพยากรณ์อากาศ)
1. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
เข้มงวดในมาตรการการป้องกันควบคุมโรค การจัดการเมื่อเกิดเหตุ และการสื่อสารความเสี่ยงที่ทัน
สถานการณ์ลดผลกระทบ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้าง
2. การพิจารณาเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ต้องดําเนินการ
จัดรูปแบบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียน
9. สรุปทรัพยากร :
ทรัพยากร
(ชนิด และจานวน)

แหล่งทรัพยากร

(สถานที/่ การมอบหมาย
ภารกิจ/สถานะ)

1. ทีมสอบสวนโรค/หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรค (CDCU)/
2. แบบสอบสวนโรค

- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

3. เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลหัวตะพาน

5. น้ํายาทําความสะอาดที่มีส่วนผสม
ของ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ

หมายเหตุ

- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
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เช็ดทําความสะอาดพื้นผิว สถานที่
หรือ
อุปกรณ์
6. สื่อความรู้ อาทิ โปสเตอร์การเว้น
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- โรงพยาบาลส่งเสริม
ระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และ - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุขภาพประจําตําบลหัว
การสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น
ตะพาน
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
7. หน้ากากอนามัย
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
8. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
9. สถานที่สําหรับกักกันที่กําหนดไว้
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
(Designated quarantine area)

9. เตรียมโดย

ตาแหน่ง

งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
ชื่อ

วันที่: __/__/____
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ

วันที่
หมายเหตุ :
........../......................../........... ……………………………………
..
……………………………………

แผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรค COVID – 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
ชื่อเหตุการณ์ : พบนักเรียน เป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

1. ชื่อเหตุการณ์ : พบนักเรียน

2. เหตุการณ์หมายเลขที่ : 2 3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ :
วันที่ : __/__/____ เวลา:
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เป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID19
ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
4. สรุปสถานการณ์
พบนักเรียนเป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ในช่วงสถานการณ์
ที่ประเทศไทย มีการระบาด
หมายเหตุ สถานการณ์ที่ประเทศไทย มีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
สถานการณ์ระดับประเทศ มีผู้ป่วย >10,000 ราย/วัน มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุ หรือ
ความเชื่อมโยงไม่ได้
มาตรการยึดถือข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข เน้น 5 มาตรการหลัก ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ
การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ไม่แออัด และมีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอย่างสม่ําเสมอ
5. วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ทั่วไป:
1. ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง
2. จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ :
1. เพื่อค้นหาผู้ป่วยสงสัย เพิ่มเติม ในโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. เพื่อติดตาม และกักกันผู้สัมผัสให้ครบถ้วน
3. เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดําเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
6. กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธีที่วางแผนสาหรับการดาเนินการ
โรงเรียนศรีเจริญศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ 8 ทีม (Team) ดังนี้
1. ทีม (Team) จัดการเรียนการสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
1. ครูเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน
และปฏิบัติตาม DMHTT 1) D-Distancing 2) M-Mask Wearing 3) H-Hand washing
4) T-Testing 5) T-Temperature และ A-Application Thai Chana
2. ให้นักเรียนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
3. กรณีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนให้ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง (กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ)
4. ปิดทําความสะอาดห้องเรียนกรณีมีนักเรียนเป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19
5. งดการเรียน On-Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน ให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุกวัน
6. ปรับใช้การเรียนการสอนตามสถานการณ์ Online On-demand On-hand
2. ทีม (Team) ทีมสนับสนุนงานวิชาการ (หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้างานฯ)
1. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสถานการณ์ เช่น ชุมนุม กิจกรรมในเครื่องแบบ เป็นต้น
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2. ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล แจ้งครู นักเรียน ประสานทดลองระบบ และดําเนินการตามระบบ
3. ทีม (Team) ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น
1. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลกับนักเรียนที่ปรึกษา เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
2. แจ้งข้อมูลในทีมประชาสัมพันธ์เพื่อสรุปข้อมูลและประสานต่อเพื่อประชาสัมพันธ์
3. หลังจากที่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้ว จึงส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองใน line ต่อไป
4. ทีม (Team) ทีมคัดกรอง รักษาความปลอดภัย และส่งต่อ
(หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คุณครูที่ปรึกษา และงานอนามัยโรงเรียน)
1. เข้มงวดการคัดกรองที่สถานศึกษา
- ให้มีการตรวจวัดไข้และสังเกตอาการ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ก่อนเข้า หรือรับส่งนักเรียน พนักงาน/คนงาน ก่อนเข้าสถานศึกษา
- หากตรวจพบ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือมีไข้ไอเจ็บคอ มีน้ํามูกและหายใจเหนื่อยหอบให้
บุคคลดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด หรือกรมควบคุมโรค
2. สอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าเรียนในคาบเรียนกับครูที่ปรึกษาประสานกับนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน
3. ซักถามประวัติของนักเรียนร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
4. ประสานประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแจ้งและสอบถามรายละเอียดและขอความความร่วมมือ
ในการดูแลนักเรียน
5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สัมผัสทั้งหมดกับนักเรียน (ครูเวรหน้าโรงเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียนในห้องเรียน)
6. รายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
5. ทีม (Team) สิ่งแวดล้อม (งานอาคารสถานที่)
1. ประสานครู บุคลากร และนักเรียน ทําความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
2. งานอาคารสถานที่ทําความสะอาดจุดต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. ทีม (Team) สุขอนามัย (งานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ)
1. แยกนักเรียนไปยังสถานที่แยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่จัดเตรียมไว้
2. ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อขอข้อมูล Timeline ของนักเรียน
3. รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
4. ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหัวตะพานเพื่อส่งต่อนักเรียน เพื่อรายงาน
สถานการณ์และอาการป่วย
ศูนย์เฉพาะกิจบริ หารสถานการณ์โควิด - 19 โรงเรี ยนศรี เจริ ญศึกษา 2564

17
พร้อมรับคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติสถานการณ์ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่าง
5. ประสานงาน ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
6. ประสานงานงานอาคารสถานที่โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ทําความสะอาดสถานที่เกี่ยวข้อง
7. แจ้งผู้จําหน่ายอาหารทําความสะอาดสถานประกอบการ
7. ทีม (Team) ทีมประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยี
1. ตรวจสอบข้อมูล จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานโควิด – 19
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา งานอนามัยโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
2. ขออนุญาต ผู้บริหาร ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
3. ออกแบบสื่อในการนําเสนอข้อมูล
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ VDO มาตรการ /แนวทางการดําเนินการ โปสเตอร์
5. นําสื่อที่จัดทํา เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เพจ facebook Website โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
กลุ่ม line สื่อมวลชน ท้องถิ่น สื่อ social network เป็นต้น
8. ทีม (Team) สนับสนุน (หัวหน้างานกลุ่มอานวยการและบริหารงบประมาณ)
1. กลุ่มอํานวยการและงบประมาณได้เตรียมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยเร่งด่วนตามคําร้องขอของทุกทีม
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
7. ข้อเน้นย้าในห้วงเวลาการปฏิบัติการ : (สิ่งที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ํา ลําดับความสําคัญของงาน
หรือพื้นที่ปฏิบัติการที่ต้องดําเนินการก่อน เป้าหมาย พันธกิจของภารกิจ อาจหมายถึงความปลอดภัย
ของบุคลากร)
- ทีมสอบสวนโรคและผู้ประสานงานของสถานศึกษาจะต้องค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ได้ครบถ้วน และ
ติดตามอาการและการกักตัวให้ได้จนครบ 14 วัน
- หากพบว่า ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองท่านใดมีอาการป่วย ต้องให้หยุดพัก
รักษาตัว และประสานให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส
- สถานศึกษา ควรจัดเตรียมสถานที่สําหรับการกักตัว ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้สัมผัสหรือ
ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องสังเกตอาการ (โดยขณะนี้ไม่มีอาการ และ ผลตรวจไวรัสโคโรนาไม่พบเชื้อ)
พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม ให้พร้อมสําหรับรองรับ กรณีอาจมีผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัวเป็นจํานวนมาก
- เน้นย้ําผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเช่น ล้างมือให้สะอาดเสมอด้วยน้ําและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นการใส่หน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจําเป็น ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ
แอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ําภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
- จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับสถานศึกษา ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว
อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกัน
การตกค้างของเชื้อโรค
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- ลดการประชุมที่ไม่จําเป็น หลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยให้ปรับไปใช้
การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ Video Conference / เสียงตามสาย
8. ข้อควรตระหนัก สิ่งที่ควรระมัดระวัง : (ข้อมูล หรือสถานการณ์ที่ต้องทราบ หรือต้องพึงระวังในการ
ปฏิบัติการ อาจรวมถึงวิธีการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการ พยากรณ์อากาศ)
1. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
เข้มงวดในมาตรการการป้องกันควบคุมโรค การจัดการเมื่อเกิดเหตุ และการสื่อสารความเสี่ยงที่ทัน
สถานการณ์ลดผลกระทบ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้าง
2. การพิจารณาเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ต้องดําเนินการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียน
9. สรุปทรัพยากร :
ทรัพยากร
แหล่งทรัพยากร
หมายเหตุ
(สถานที/่ การมอบหมาย
(ชนิด และจานวน)
ภารกิจ/สถานะ)

1. ทีมสอบสวนโรค/หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรค (CDCU)/

- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลหัวตะพาน
2. แบบสอบสวนโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลหัวตะพาน
4. น้ํายาทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของ - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ
ประจําตําบลหัวตะพาน
เช็ดทําความสะอาดพื้นผิว สถานที่หรือ
อุปกรณ์
6. สื่อความรู้ อาทิ โปสเตอร์การเว้น
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
ระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และ - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น
7. หน้ากากอนามัย
- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา

- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา

- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
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8. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย

- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

9. สถานที่สําหรับกักกันที่กําหนดไว้
(Designated quarantine area)
9. เตรียมโดย
วันที่: __/__/____

- โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
ตาแหน่ง

- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
- งานอนามัย ร.ร.ศรีเจริญ
ศึกษา
ชื่อ

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
วันที่
หมายเหตุ :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ........../......................../........... …………………………………….
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
.
……………………………………
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ภาคผนวก
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