
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เรื่อง แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

(ฉบับที่ 2) 
-------------------------------------------------- 

เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการ
พบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกว่า “โอไมครอน” (Omicron) ในประเทศไทย ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564      
เป็นต้นมา และโรงเรียนจึงได้จัดท าแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตาม ระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ฉบับที่ 1) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการ
ป้องกันฯ ครอบคลุม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงได้จัดท าประกาศโรงเรียนสาธิต         
ละอออุทิศ เรื่อง แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนสาธิต    
ละอออุทิศ (ฉบับที่ 2)  ดังนี้  

1. นักเรียน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ไม่
เกิน 18 ชั่วโมง  และต้องส่งผลการตรวจในระบบ ทุกวันอาทิตย์ หรือก่อนวันที่มีประกาศให้มีการเปิดเรียน ก่อนเวลา 
16.00 น.  

2. ผู้ปกครอง / บุคลากรต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที เมื่อคนในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ หรือเป็น
บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากการปกปิดข้อมูล หรือการแจ้งข้อมูลล่าช้า จะส่งผลต่อการเพิ่มความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอน 

           กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19  

1. ติดตามสอบถามไทม์ไลน์นักเรียน และบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19  
2. ส ารวจ ตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ประสานแจ้งให้ทราบเพื่อตรวจหาเชื้อ  โควิด-19 กักตัว 

และสังเกตอาการ 10 วัน  
3. ปิดส านักงาน หรือห้องเรียนที่พบนักเรียน  หรือบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อท าความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ  

โดยงดการใช้ห้องเรียนนั้น พร้อมทั้งท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียน  
4. การปิดส านักงาน หรือห้องเรียน  

   - กรณีเมื่อพบบุคลากร / นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 1 ราย (ยืนยันผลการตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT- 
PCR) ให้บุคลากร  / นักเรียนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ปฏิบัติงานแบบ Work from home / หยุดเรียน On-site เป็นเวลา 10 
วัน โดยให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบ MS Teams ในห้องเรียน On-site pending ตามห้องเรียนเดิมของนักเรียน และใช้
ตารางสอนเดิมในการจัดการเรียน การสอน  
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-  กรณีเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามระบบ การกลับเข้าท างาน / เข้าเรียนต้องน าส่งเอกสารใบรับรองแพทย์
ให้โรงเรียน 

-  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (บุคลากร / นักเรียนร่วมห้อง) กักตัวสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อท า
การวินิจฉัยและรักษาตามระบบ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 3 ,5 และวันที่ 
10 หลังวันที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ บุคลากร / นักเรียน  สามารถเข้ามาปฏิบัติงาน / เข้าเรียนได้โดยต้องตรวจ ATK และส่งผล
ผ่านระบบก่อนเวลา 16.00 น. ก่อนวันที่จะมาปฏิบัติงาน / เข้าเรียน  

5. ในกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า ในประกาศฉบับนี้หมายถึง พ่อแม่ ญาติ พี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดของนักเรียน / บุคลากร ที่เป็นผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัว 7 วัน สังเกตอาการ ขณะกักตัวให้ท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK  ในวันที่ 3 และ 
5  ของการใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  

-  ถ้าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวสังเกตอาการหากพบอาการผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย โดยใน
ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน  

-  ถ้าผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการกักตัว 3 วัน ให้ท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK  หาก
ผลเป็นลบ ไม่มีอาการเสี่ยง ให้เข้ามาปฏิบัติงาน / เข้าเรียนได้ โดยแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนวันที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน / 
เข้าเรียน ผ่านระบบในเวลาไม่เกิน 16.00 น.  

ค านิยาม :  

- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  หมายถึง  ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่ก่อนมีอาการประมาณ 2-3 วัน ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 
ได้แก่ ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ติดเชื้อ  หรือเป็นผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่ปิด การถ่ายเทอากาศไม่ดี (poor ventilation) ร่วมกับผู้ติดเชื้อ เป็นเวลานานกว่า 30 นาที 

- ผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ติดเชื้อ 

 

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้มีแนวทางการปฏิบัติตาม 6 (DMHT-RC) มาตรการหลัก (SSET- CQ) มาตรการ
เสริม 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  ดังนั้น ขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด  

 

    ประกาศ ณ วันที่  7  มีนาคม  2565 
 
 
 
                                                                              (ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ 


