
แผนการเผชญิเหตุ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) 

 แผนการเผชิญเหตุ (โรงเรียนภูเขียว) การเตรียมความพร้อม ในกรณีฉุกเฉิน หากพบผู้ติดเชื้อ หรือ

พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือ เสี่ยงสูง ในสถานศึกษาตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 

รายละเอียด ดังนี้ 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มีผู้ติดเช้ือ ไม่ พ บ ผู้ ติ ด เชื้ อ
ยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
2. ประเมิน TST เป็นประจำ 

1. เปิดเรียน Onsite 
2. ปฏิบัติตาม TST 
3. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก 
พักนอน , เด็กพิเศษ 

มีผู้ติดเช้ือ
ประปราย 

ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
2. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. เปิดเรียน Onsite 
2. ปฏิบัติเข้มตามตาม
มาตรการ TST Plus 
3. เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็ก 
พักนอน , เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
ใน ห้ อ ง เรี ย น  1 
รายขึ้นไป 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
เน้ น ใส่ ห น้ าก าก  เว้ น ระยะห่ า ง
ระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร 
2. ประเมิน TST ทุกวัน 
3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณี
ใช้เครื่องปรับอากาศ 
4 . ก ร ณี  High Risk Contact ง ด
เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน14วัน  

1. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 
3 วัน เพื่อทำความสะอาด 
2. เปิดห้องเรียนอื่นๆ Onsite 
ตามปกต ิ
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุ ก  2  ค รั้ ง /
สัปดาห ์
4. ปฏิบัติเข้มตามตาม 

  4. กรณี High Risk Contact งด 
5. กรณี Low Rirsk Contact ให้
สังเกตุอาการของตนเอง และปฏิบัติ
ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข 

มาตรการ TST Plus 
5. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ 
3 วัน เพื่อทำความสะอาด 
หรือ มากกว่าตามคำสังการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีผู้ติดเชื้อเป็น
กลุ่มก้อน 

 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
เน้ น ใส่ ห น้ าก าก  เว้ น ระยะห่ า ง
ระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร 
2. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. พิ จ ารณ าการ เปิ ด เรี ย น 
Onsite โดยเข้มมาตรการทุก
มิติ 
2. สำหรับพื้นที่ระบาดแบบ 



ระดับการแพร่ระบาด มาตรป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

  3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณี
ใช้เครื่องปรับอากาศ 
4 . ก ร ณี  High Risk Contact ง ด
เรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 14 
วัน 
5 . ก รณี  Low Rirsk Contact ให้
สังเกตุอาการของตนเอง 

กลุ่ มก้อน พิ จารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุม การ
แพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมี
หลังฐานและความจำเป็น 
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห ์

มี ก า ร แ พ ร่
ระบาดในชุมชุน 

 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 
2. เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self 
Quarantine 
3. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. พิ จ ารณ าการ เปิ ด เรี ย น 
Onsite โดยเข้มมาตรการทุก
มิติ 
2. สำหรับพื้นที่ ระบาดแบบ
กลุ่ มก้อน พิ จารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุม การ
แพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมี
หลังฐานและความจำเป็น 
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ขออนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเรียน 

     

วันที่..............เดือน.............................พ.ศ........... 
เรื่อง ขออนุญาตหยุดเรียน   

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นางสาว,นาง).........................................................ครูที่ปรึกษาชั้น ม.........../...........  
ขออนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเรียน เนื่องจาก....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

จึงขออนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเรียน  มีกำหนด...........วัน  นับตั้งแต่วันที่.......... เดือน..................... 
พ.ศ.................. ถึงวันที่............ เดือน............................... พ.ศ.......................  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

 
                                                   ลงชื่อ..................................................... 
                    (.....................................................) 

                        ครูที่ปรึกษา 
 


