
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
 เรื่อง  แผนเผชิญเหตุและแผนการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ฉบับท่ี 3) 
-------------------------------------------------- 

 
1. การเข้าเรียนที่โรงเรียนของนักเรียน 

1. ส่งผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK โดยตรวจไม่เกิน 24 
ชั่วโมงก่อนการเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์    

2. ท าแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง TST (Thai save Thai) ก่อนการเข้าโรงเรียน 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T : การเว้นระยะห่าง การใส่แมส หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ และสแกน

ไทยชนะ  
4. ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท าการคัดกรองนักเรียน ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยหากพบนักเรียนมีไข้ ไอ 

จาม หรือมีน้ ามูก หอบเหนื่อย หรือมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 C น านักเรียนส่งท่ีจุด Isolation Zone ท า
การตรวจ ATK เมื่อทราบผล ATK ด าเนินการดังนี ้

1) ไม่พบภาวะเสี่ยงของโควิด-19 ผลการตรวจ ATK เป็นลบ แจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 
เพื่อไปรักษาตามอาการ  

2) พบภาวะเสี่ยงของโควิด-19 ผลการตรวจ ATK เป็นบวก  
2.1) รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
2.2) แจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนท่ีมีผล ATK เป็นบวก เพื่อเข้ารับการรักษาตามระบบ  
2.3) นักเรียนร่วมชั้นเรียนเข้าเรียนตามปกติ สังเกตอาการของนักเรียน ท าการตรวจ ATK 

นักเรียน โรงเรียนท าการตรวจ ATK ในนักเรียนท่ีเข้าเรียนในวันท่ี 3 และ 5 ของการพบผู้
ให้ผลการตรวจ ATK เป็นบวก  

2.4) โรงเรียนจะท าการปิดห้องเรียน เมื่อพบนักเรียนให้ผลการตรวจ ATK เป็นบวก จ านวน 2 
รายขึ้นไป ในระยะเวลาการพบเชื้อภายใน 3 วัน   

5. ผู้ปกครองพบนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อ โดยการตรวจด้วยผล ATK เป็นบวก ต้องแจ้งข้อมูลให้โรงเรียน
ทราบผ่าน Line Official ทันทีท่ีทราบ ให้นักเรียนเข้ารับการรักษาตัวตามระบบ โดยโรงเรียนให้นักเรียนกักตัวท่ี
บ้าน 7 วัน  นักเรียนจะกลับเข้าเรียนได้เมื่อแสดงผล ATK เป็นลบ หรือ มีใบรับรองจากแพทย์ 
 
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนเมื่อพบบุคลากรและนักเรียนในชั้นเรียนให้ผล ATK เป็นบวกจ านวน 2 
คนขึ้นไป 

ระดับปฐมวัย ต้ังแต่ระดับบ้านหนูน้อย - อนุบาล 3 
นักเรียนสามารถเลือกเรียน On-site แบบสมัครใจ หรือเลือกเรียนแบบ On-hand ท่ีโรงเรียนจะ

ส่งเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบ MS Teams ให้แก่นักเรียน หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

นักเรียนสามารถเลือกเรียน On-site แบบสมัครใจ หรือเลือกเรียนแบบ Hybrid Learning  โดย
มีการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน  หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ 
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3. ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อภายในบ้าน  
ผู้ปกครองและบุคลากรต้องแจ้งข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในบ้านให้โรงเรียน

ทราบทันที ผ่านทาง Line Offcial  
 ในกรณีท่ีคนในบ้าน มีผลการตรวจยืนยันด้วย ATK ให้ผลเป็นบวก  ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน โดยนักเรียน
หรือบุคลากร ท าการกักตัว 7 วัน สังเกตอาการ ท าการตรวจ ATK ในวันท่ี 5 และ 7 หากผลการตรวจ ATK เป็น
ลบ นักเรียน/บุคลากร สามารถเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ปกติ 

หากในระหว่างการกักตัว มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาตามระบบ 
 
หมายเหต ุโรงเรียนสามารถแจง้การปรับระยะเวลาการกักตัว การเข้าเรียนหรือการปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความเหมาะสม 
 
4. การเข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนของบุคลากร 

1. ส่งผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK โดยตรวจไม่เกิน 24 
ชั่วโมงก่อนการเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์    

2. ท าแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง TST (Thai save Thai) ก่อนการเข้าโรงเรียน 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T : การเว้นระยะห่าง การใส่แมส หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ และสแกน

ไทยชนะ  
4. บุคลากร มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก  

1) รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ โดยจัดท าบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office พร้อมท้ัง
แนบหลักฐานแสดงผลการตรวจ 

2) เข้าท าการรักษาตามระบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
5. บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ท าการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจาก

วันท่ีสัมผัสผู้ติดเชื้อในวันสุดท้าย ให้ท าการตรวจ ATK ทุกวันท่ี 5 และ 7 ของการกักตัว ส่งผ่านระบบให้โรงเรียน
ทราบ 

“ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง” หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานากว่า 5 นที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือ เป็นผู้ท่ีอยู่ในบ้านเดียวกับ
ผู้ป่วยท่ีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที 

บุคลากรท่ีกักตัว ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการกกักตัว (Home Quarantine) สวมหน้ากาก
อนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ท่ีพัก โดยไม่จ าเป็น เป็นเวลา 7 วัน 
และก่อนการเข้าปฏิบัติงาน ต้องส่งผลการตรวจ ATK เข้าระบบ 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี  4 เมษายน 2565 

 

 
(ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 


