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ทั้ง นี้ โรงเรียนเขมะสิร ิอนุ ส สรณจึง ได้ จั ด ทำคู่ มือ เปิ ดเรียน โดยมีรายละเอีย ดเกี ่ยวกั บ แนวทาง
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บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้อง และการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน และคงจะเป็นประโยชน์ ต่อ
นักเรียน ครู บุคลากร ได้เป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
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ส่วนที่ 1
แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
การเตรียมการก่อนเปิดเรียนมีความสำคัญอย่างมาก การป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคโควิ ด -19
ลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงได้ดำเนินการเตรียมการ
ก่อนเปิดภาคเรียนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ทำการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus โดยผ่านการ
ประเมินทั้ง 44 ข้อ ตามขั้นตอนการประเมินตนเอง ด้วยเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ
Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
จากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้จัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ SW Sandbox :
Safety Zone in School มีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีความ
พร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.1.1 พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ ได้แก่ บริเวณที่เข้าแถวเคารพธงชาติ ห้องสมุด ห้องพยาบาล
ห้องประชุม หอประชุม สนามเรียนวิชาพลศึกษา สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ สถานที่แปรงฟัน ห้องส้วม
โรงอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และรถรับ-ส่งนักเรียน
2.1.2 พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องดนตรี โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น
Covid free Zone
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2.2 ด้านการมีส่วนร่วม จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู
ผู้ปกครอง และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox :
Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา
2.3 ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เตรียมการประเมินความ
พร้อม ดังนี้
2.3.1 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
1) ผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน
MOE Covid
2) จัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ
ATK เป็นบวกรวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่
ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
3) ควบคุมดูแล ให้ข้อมูลในการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มงวด โดยหลีกเลี่ยง
การเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง
4) จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ
จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงต่ำ เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ ผู้มา
ติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน
5) มีระบบและแผนรับการติด ตามประเมิน ความพร้อม โดยทีมตรวจราชการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ช่วงก่อนและระหว่าง
ดำเนินการ
2.3.2 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติ
1) ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดส ร้อยละ 100 และนักเรียนได้รับการฉีด
วัคซีนครบสองโดส ร้อยละ 97.06
2) นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
2.4 ด้านการดำเนินการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างภาคการศึกษา ดำเนินการดังนี้
2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site) ทุกระดับชั้น
2.4.2 จัดให้นักเรียน ครู และบุคลากร ที่อยู่ในพื้นที่ Safety Zone ประเมิน Thai Save Thai (TST)
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การระบาด
2.4.3 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม
2.4.4 ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรบสถานศึกษาประเภทไป-กลับ อย่างเคร่งครัด
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1) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการ
ติดตาม การประเมินผลผ่าน MOE Covid โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3) การดูแลด้านการรับประทานอาหารของนั กเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนได้จัดเตรียม
ภาชนะใส่อาหาร (ยกเว้นช้อนส้อมทุกคนจัดเตรียมเอง) และอาหารที่ปรุง สุกใหม่ตามหลัก
โภชนาการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
4) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ได้แก่ การระบายอากาศภายในห้องปรับอากาศทุก 2 ชั่วโมง
เป็นเวลา 15 นาที มีการทำความสะอาด คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการจัดการ
ขยะ
5) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด -19
หรือผลตรวจคัดกรอง ATK เป็นบวก
6) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน
7) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โดยใช้บัตรแสดงตนสำหรับประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
2.4.6 ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ที่อยู่รอบรั้วโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ประเมิน Thai Stop
Covid Plus (TSC+) Covid Free Setting
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ส่วนที่ 2
แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนเพื่อคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)
การคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ทุกคน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ข้อปฏิบัติของนักเรียนก่อนเข้าภายในโรงเรียน
1.1 นักเรียนที่ป่วย ไม่สบาย มีไข้ให้หยุด ไม่ต้องมาโรงเรียน
1.2 นักเรียน และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
1.3 การส่งนักเรียนเข้าเรียน
1.3.1 กอนเวลา 07.00 น. ผูปกครองสงนักเรียนไดที่ปากทางประตูใหญ นักเรียนเดินเขาโรงเรียนผาน
จุดคัดกรองอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ที่ปอม รปภ. และสแกนใบหนาเพื่อลงเวลาเขา
ที่อเนกประสงค 1
1.3.2 เวลา 07.00-08.15 น. นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนได้ทางประตูเล็ก และประตูใหญ่ โดยผ่านจุดคัด
กรองอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ประตูทางเข้าทั้ง 2 จุด และสแกนใบหน้าเพื่อลง
เวลาเข้า
1.3.3 ตั้งแต่เวลา 08.15 น. เป็นต้นไปให้นักเรียนเดินเข้าทางประตูใหญ่ ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ป้ อม รปภ. และสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า
1.4 จุดคัดกรอง
1.4.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรียนให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยกเป็น
2 แถว สแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครูที่อยู่เวรจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00-08.15 น. หรือจนกว่าประตูเล็กจะปิด
1.4.2 ประตูใหญ่ จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรียนให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยกเป็น
2 แถว ถึงประตูเข้าศูนย์อาหารจนผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครูที่อยู่เวรจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกายจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00–08.15 น. หรือจนกว่าประตูจะปิด (นักเรียนที่เข้าประตู
ใหญ่สแกนใบหน้าลงเวลาเข้าที่อเนกประสงค์ 1)
1.5 หากพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาด้วยให้กลับบ้ าน
ส่วนนักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยให้รอผู้ปกครองมารับกลับบ้านบริเวณศาลาพักผู้ปกครอง โดยมีง าน
พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
1.6 การรับนักเรียนกลับบ้าน
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนเดินเข้า โรงเรียนทางประตูใหญ่ และเข้าประตูศูนย์อาหารได้ ตั้งแต่เวลา
14.30 น. เป็นต้นไป ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรอรับนักเรียนได้ที่
บริเวณโดยรอบของศูนย์อาหารเท่านั้น
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นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
- ผู้ปกครองนั่งรอรับนักเรียนได้ที่บริเวณโดยรอบของศูนย์อาหาร
- เวลา 15.30-17.00 ผู้ปกครองเพียง 1 ท่าน ลงชื่อที่สมุดรับนักเรียน ที่ศูนย์อาหาร
- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 ออกจากห้องเรียน
เพื่อไปนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับ ดังนี้
• ชั้น ป.1 นั่งเว้นระยะห่างเป็นห้องเรียน ที่ห้องอาหารครูมัธยม
• ชั้น ป.2-ป.3 นั่งเว้นระยะห่างเป็นชั้น/ห้องเรียน ที่ศาลาพักนักเรียน
- เวลา 16.30-17.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดที่กำหนดกับครูเวรประจำวัน ที่ประตูทางเข้า-ออก
ระหว่างศูนย์อาหารและศาลาพักนักเรียน ผู้ปกครองรับนักเรียนแล้ว เดินออกทางประตูเล็ก
- ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00น. ครูเวรประจำวันจะนำนักเรียนที่ผู้ปกครองยังไม่มารับกลับไปส่ง ให้ อยู่ใน
ความดูแลของครูฝ่ายประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์ 1
- นักเรียนที่นั่งรถรับ -ส่งนักเรียนของโรงเรียน พนักงานหญิงที่ทำหน้าที่ประจำรถ ลงชื่อที่สมุ ดรับ
นักเรียน แล้วนำนักเรียนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียนกลับบ้าน
แผนผังการรับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3
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นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูให้นักเรียนกลับบ้านทีละชั้นเรียน โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับ ให้รอที่ศูนย์อาหาร ส่วนกลุ่มนักเรียนที่กลับด้วยรถรับ -ส่ง
นักเรียนของโรงเรียน ให้รอที่อาคารอเนกประสงค์ 1
นักเรียนชั้น ม.1-3 เลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.45 น.
นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เดินออกได้ทางประตูเล็ก ตั้งแต่เวลา 15.30น. (กรณีไม่มีเรียนเสริมเย็น)
2. ข้อปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน
2.1 เตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวให้พร้อม ไม่ควรยืมอุปกรณ์ของผู้อื่น
2.2 เตรียมอุปกรณ์ประจำตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟันผ้าเช็ดหน้า หน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้าสำหรับทำความสะอาดโต๊ะเรียนและอุปกรณ์การเรียนส่วนตัว
2.3 กระติกน้ำหรือขวดน้ำ ควรแยกเฉพาะของตนเอง ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น
2.4 เวลาเช้า เมื่อเข้าโรงเรียนต้องรับการคั ดกรอง ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ และสแกนใบหน้าด้วย
โปรแกรม Student Care และหลังเลิกเรียนต้องสแกนใบหน้าออกก่อนกลับบ้าน
2.5 เมื่ออยู่ในโรงเรียนต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในเวลาทำกิจกรรม เวลาเรียน ช่วงพัก
กลางวัน นั่งรับประทานอาหาร ระวังการสัมผัสกันระหว่างเล่นกับเพื่อน ต้องเข้าแถวโดยรักษาระยะห่างเวลาซื้อ
ของ และเข้าห้องน้ำ
2.6 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ การล้างมือควรล้างด้วยวิธี 7 ขั้นตอนอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนรับประทานอาหาร หลัง
เข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น และเมื่อเลิกเรียนกลับถึงบ้านต้องรีบ
อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
2.7 สังเกตตนเอง เมื่อรู้สึกมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ต้องรีบ
แจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองเพื่อไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกลับมาจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
2.8 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
2.9 ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ครบ 5 หมู่ และควรรับประทานอาหารเช้า
จากบ้านหรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมมาจากบ้าน ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน
2.10 ช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณโต๊ะเรียน ลูกบิดประตู มีการทำความสะอาดด้วย
น้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ
2.11 กรณีขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการปรึกษาคุณครูถ้ามี
ปัญหาการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ควรมีการทบทวนและทำแบบฝึกหัดหรืองานที่
ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
2.12 หลีกเลี่ยงการล้อเลียนเพื่อนที่ป่วยหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากจะก่อให้เกิดความหวาดกลัว
มากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด -19 และเกิดการแบ่งแยกกันในหมู่นักเรียน แต่ควรช่วยเหลือเมื่อ
เพื่อนขาดเรียนทำงานส่งคุณครูไม่ทัน หรือแนะนำทบทวนบทเรียนให้เพื่อน
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2.13 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
2.13.1 นักเรียนทุกคนต้องนำช้อนส้อมและแก้วน้ำส่วนตัวมาเองในการรับประทานอาหารกลางวัน
2.13.2 โรงเรียนกำหนดให้เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ดังนี้
- ชั้น ป.1-ป.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.50 - 12.40 น.
- ชั้น ป.4-ป.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.20 น.
- ชั้น ม.1-ม.3 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
- ชั้น ม.4-ม.6 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.10 - 12.10 น.
2.13.3 นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหารประถม (อาคารอเนกประสงค์1)
จับกลุ่มย่อยแบบ Small Bubble กลุ่มละ 4-5 คน เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ครูจะนำ
นักเรียนเดินไปโรงอาหารทีละห้องเรียน ให้นักเรียนเข้าแถวรับอาหาร ดังนี้
- ชั้น ป.3 ป.4 รับอาหารที่หน้าประตู 1
- ชั้น ป.2 ป.5 รับอาหารที่หน้าประตู 2
- ชั้น ป.1 ป.6 รับอาหารที่หน้าประตู 3
เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมต้น 11.50-12.40 น.
เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประถมปลาย 11.30-12.20 น.
นักเรียนนั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้น และสัญลั กษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
โดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
2.13.4 นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 รับประทานอาหารที่โรงอาหารมัธยม (ชั้น 1 หอประชุมศุขศรีสมร)
ให้นักเรียนเข้าแถวรับอาหาร และสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่ างบุคคล 1-2 เมตร โดยมีคุณครูเป็น
ผู้ดูแลความเรียบร้อย
2.14 การใช้งานสนามเด็กเล่น โรงเรียนกำหนดให้เฉพาะนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 เท่านั้น ที่สามารถเข้าเล่นเครื่อง
เล่นได้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ลดความแออัด และความปลอดภัยสูงสุด โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้
- โรงเรียนจัดครูเวรประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนที่เข้าเล่นเครื่องเล่นตลอดเวลา
- โรงเรียนให้พนักงานทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดเครื่องเล่นทั้งเช้า
และกลางวัน หลังจากที่นักเรียนเลิกใช้สนามเด็กเล่นแล้ว (ตอนเย็นไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเล่น)
- โรงเรียนกำหนดแนวเขตในการดูแลนักเรียนด้วยการกั้นเชือกล้อมรอบเครื่องเล่นให้มีทางเข้า-ออก
ทางเดียวกัน
- กำหนดเวลาในการใช้งานสนามเด็กเล่น
นักเรียนชั้น ป.1-3 ก่อนและหลังเล่นเครื่องเล่นให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
โดยนักเรียนเข้าเล่นได้ครั้งละไม่เกิน 15 คน ต่อระยะเวลา 20 นาที เข้าเล่นได้ในช่วงเช้า เวลา
07.00 – 08.00 น. และกลางวัน เวลา 12.00 -12.30 น.ของทุกวัน
นักเรียนชั้น ป.4 อนุญาตให้เล่นวันละ 1 ห้องสลับกัน ก่อนและหลังเล่นเครื่องเล่นให้นักเรียน
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง นักเรียนเข้าเล่นเครื่องเล่นได้เวลา 11.30–12.20 น. (เวลา
พักกลางวันนักเรียน ป.4)
คู่มือ เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 4) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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3. ข้อปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนฝ่ายประจำ
ฝ่ายประจำขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
3.1 การเตรียมตัวของนักเรียนประจำก่อนเข้าเรือนนอน
3.1.1 สำหรับนักเรียนประจำใหม่ต้องตรวจสุขภาพ และแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3.1.2 ถ้านักเรียนมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ควรนำส่งเข้าเรือนนอน ให้นักเรียนพักรักษาตัวให้
หายเป็นปกติก่อน จึงส่งเข้าเรือนนอน
3.1.3 นักเรียนต้องมีของใช้ส่วนตัว ได้แก่
1) หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อย่างน้อย 1 กล่อง
2) เจลแอลกอฮอล์ (ขนาดพกพา) ติดตัวไว้ตลอดเวลา
3) ช้อน ส้อม แก้วน้ำ อย่างน้อย 1 ชุด
3.1.4 อนุญาตให้นักเรียนประจำชั้น ม.4-6 ที่มีบัตรออกพิเศษไปเรียนนอกโรงเรียนได้ตามเวลา
ที่กำหนด
3.2 ข้อปฏิบัติตนของนักเรียนประจำเมื่ออยู่ในเรือนนอน
3.2.1 เวลา 07.00 น. - 07.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้า
3.2.2 เวลา 17.00 น. - 17.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนรับประทานอาหารเย็น
3.2.3 เวลา 19.00 น. - 19.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนสวดมนต์ และเช็คชื่อนักเรียน
3.2.4 เวลา 19.00 น. - 20.30 น. นักเรียนประจำทุกคนเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นหอประชุมสวดมนต์เย็น ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยให้
นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากตลอดเวลา
3.2.5 นักเรียนประจำต้องตรวจวั ดอุณหภูมิก่อนเข้ารายงานตัวกับคุณครูเวรทุกครั้ง ที่ออกจากเรือน
นอนและเข้าเรือนนอน และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
3.3 ข้อปฏิบัติในการเยี่ยม และรับ-ส่งนักเรียนประจำ
3.3.1 การเยี่ยมนักเรียนประจำ
การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
- ผู้ปกครองติดต่อที่ รปภ. ให้ประสานกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรทราบ แจ้ง นักเรียน (นักเรียน
รายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรทั้งก่อนพบและหลังพบผู้ปกครอง) และผู้ปกครองติดต่อครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เวร รอพบนักเรียนที่ศาลาพักผู้ปกครอง
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การเยี่ยมนักเรียนในสถานการณ์ปกติ
- ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมนักเรียนประจำได้ทุกวันในเวลา 15.30 – 18.00 น.
- ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับเยี่ยมของตนเองซึ่งทางโรงเรียนออกให้ จะใช้บัตรของผู้อ่นื หรือ
บัตรชนิดอื่นแทนไม่ได้ ผู้ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิเยี่ยม ถ้ามีก ารเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้ง ให้
ผู้ปกครองทราบเป็นกรณีพิเศษ
- ผู้ปกครองจะพบนักเรียนได้ในสถานที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น
- ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และให้ครูเรียกนักเรียนออกมาพบ ห้าม
ผู้ปกครองพบนักเรียนโดยไม่ผ่านครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
3.3.2 การรับนักเรียนประจำออกนอกโรงเรียน
ฝ่ายประจำกำหนดให้ผู้ปกครองเพียง 2 ท่านเท่านั้น ที่สามารถมารับนักเรียนประจำออกนอก
โรงเรียนได้
การรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
- วันที่ฝ่ายประจำกำหนดให้รับกลับบ้าน (เดือนละ 1 ครั้ง) : ผู้ปกครองติดต่อที่ รปภ.
เพื่อแจ้งว่าจะเข้าไปรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ติดต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรทราบ แจ้งนักเรียน
(นักเรียนรอผู้ปกครองที่อเนกประสงค์ 2 รายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร) และผู้ปกครองยื่น
บัตร รอรับนักเรียนที่อเนกประสงค์ 1
- วันธรรมดา (ไม่ใช่วันกำหนดกลับบ้าน) : ผู้ปกครองติดต่อที่ รปภ. เพื่อแจ้ง ว่าจะเข้าไปรับ
นักเรียนประจำกลับบ้าน ติดต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรทราบ แจ้งนักเรียน
(นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร) และผู้ปกครองยื่นบัตร ลงชื่อ รอรับนักเรียนที่
ศาลาพักผู้ปกครอง
การรับนักเรียนในสถานการณ์ปกติ
- การรับนักเรียน รับได้ทุกวันศุกร์ หรือวันก่อนวันหยุดราชการ 1 วันในเวลา 15.30-18.00 น.
รับได้เฉพาะผู้มีบัตร
- นักเรียนที่ต้องเรียนเพิ่มเติม หรือชดเชยในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษจะรับได้เย็นวันเสาร์ หรือ
หลังจากเลิกเรียนแล้ว
- การรับนักเรียนนอกเหนือจากวันดังกล่าว จะรับได้เมื่อมีเหตุผลสมควร เช่น กรณีฉุกเฉินต่าง ๆ
เท่านั้น หรือเมื่อโรงเรียนนัดหมายให้มารับ
- ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียน ซึ่งมีรูปของตนเองต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และลงชื่อใน
สมุดรับนักเรียนทุกครั้ง ส่วนบัตรจะต้องมอบให้ไว้กับครู
- ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับแทนกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุตร-หลาน
ของท่าน
- ในกรณีที่ต้องมารับระหว่างเวลาเรียนจะต้องมีจดหมายลาส่งมาล่วงหน้า ถึงครูหัวหน้าฝ่ าย
ประจำและครูที่ปรึกษา
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3.3.3 การส่งนักเรียนประจำกลับเข้าโรงเรียน
ฝ่ายประจำกำหนดให้นักเรียนประจำทุกคนจะต้องเข้าเรือนนอน ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม
2565 เวลา 14.00 - 18.00 น. และอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 2 ท่านเท่านั้น ที่สามารถมาส่ง
นักเรียนประจำ เข้าเรือนนอนได้
การส่งนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
- วันที่ฝ่ายประจำกำหนดให้นักเรียนกลับบ้านทั้งหมด (เดือนละ 1 ครั้ง) : นักเรียนเข้าเรือนนอนได้
ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. ผู้ปกครองวัดอุณหภูมิลงชื่อส่งนักเรียน และรับบัตรคืน
- วันธรรมดา (ไม่ใช่วันกำหนดกลับบ้าน) : นักเรียนเข้าเรือนนอนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
ผู้ปกครองวัดอุณหภูมิ ลงชื่อส่งนักเรียน และรับบัตรคืน
การส่งนักเรียนในสถานการณ์ปกติ
- ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนด้วยตนเอง หรือจะมอบหมายให้ผู้แทนมาส่งก็ได้ แต่จะต้องลงชื่อ
ส่งในสมุดรับ-ส่ง ทุกครั้ง พร้อมทั้งนำตัวนักเรียนไปมอบต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร พร้อมทั้งรับบัตร
คืนกลับไปให้ถูกต้อง
- ระเบียบการส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองจะต้องส่ง ก่อนวันเปิดเรียน 1 วัน ในเวลา
ไม่เกิน 18.00 น. (ถ้าเกินถือว่าละเลยต่อระเบียบวินัย)
- หากนักเรียนเจ็บป่วยหรือมีเหตุผลจำเป็นไม่สามารถมาส่งกลับได้ตามกำหนด ผู้ปกครองจะต้อง
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า และจะต้องนำใบลาส่งพร้อมตัวนักเรียน ในกรณีที่เจ็บป่วยเกิน
3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์นำมาแสดงด้วย
- ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนกลับบ้านเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ไปพบปะ และทำกิจกรรม
ร่วมกับครอบครัว
หมายเหตุ : ฝ่ายประจำไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นเรือนนอน
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แผนผังการเยี่ยม และรับ-ส่ง นักเรียนประจำ
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ส่วนที่ 3
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวง
สาธารณสุขจึงประกาศให้โรคติดเชื้อ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และตามกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณเปดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน ภายใตการผอนคลายการใช
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปี ท ี่ 1-6 เรียนตามตารางสอน 6 ชั่วโมง/วัน และเรียนเสริม เย็น 1 ชั่วโมง
รวมเป็น 7 ชั่วโมง
1.2 ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีชั้นละ 3 ห้องเรียน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนตามตารางสอน 7 ชั่วโมง/วัน และเรียนเสริมเย็น 1 ชั่วโมง รวม 8
ชั่วโมง
2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มีชั้นละ 4 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ห้องเรียน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนตามตารางสอน 7 ชั่วโมง/วัน
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มีชั้นละ 4 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 5 ห้องเรียน
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
4.1 การเรียนในห้องเรียน มีการจัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร
4.2 ครูและนักเรียนคาดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องเรียน ถ้านักเรียนมีโรค
ประจำตัวและคาดหน้ากากเป็นเวลานานแล้ว หายใจไม่ค่อยสะดวก นักเรียนสามารถขออนุญาตคุณครูออกมา
พักนอกห้องเรียนได้เป็นการชั่วคราวและกลับเข้าห้องเรียน
4.3 การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
การจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble เพื่อให้เป็นการลดความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักเรียน เป็นการป้องกันความเสี่ยงของนักเรียนทุกคนและสะดวกต่อการสอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อจะเป็น
การจำกัดผู้สัมผัสเสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัดได้
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4.4 การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิ บัติการอาหาร
ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องตัดเย็บ ห้องเรียนร่วม รวมถึงการสอนพลศึกษา ให้ใช้การจัด
กลุ่มตามกลุ่ม Small Bubble เดิมของนักเรียนที่ได้จัดไว้แล้วในข้อ 3
4.5 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือในห้องเรียน และห้องปฏิบัติกิจรรมต่าง ๆ ทุกห้อง
4.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน หลังใช้แล้วต้องมีการทำความสะอาดด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะวิชาที่มีอุปกรณ์ต้องใช้
ร่วมกัน ต้องทำความสะอาดก่อนส่งต่อให้นักเรียนต่างกลุ่มใช้ ถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอให้แยกอุปกรณ์ขณะเรียน
โดยเด็ดขาดและเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดก่อนเก็บเพื่อใช้ชั่วโมงต่อไป
4.7 งดกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจับมือกันเป็นวงกลม การแตะตัวกัน
4.8 การสอนพลศึกษา จัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาก่อน-หลังการเล่นทุก
ครั้ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการแข่งขันเป็นทีม
4.9 การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น ได้ แ ก่ กิ จ กรรมยุ ว กาชาด กิ จ กรรมชมรม กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ให้จัดกิจกรรมการสอนเป็นห้องเฉพาะห้องของตน ไม่มีการรวมกลุ่มกัน
5. การสอบ
5.1 กำหนดการจัดสอบ
โรงเรียนได้กำหนดการจัดสอบให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่โรงเรียน โดยจัดสอบตามกำหนด ดังนี้
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
วันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2565 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 20 - 23 กันยายน 2565 สอบกลางปี
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 สอบปลายปี
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 19-23 กันยายน 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 23-29 ธันวาคม 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2566
ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
5.2 แนวปฏิบัติการสอบ
5.2.1 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ประตูใหญ่ เดินขึ้นห้องสอบ และให้อยู่
เฉพาะห้องสอบของตน ห้ามไม่ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันกับห้องสอบห้องอื่นๆ โดยจะมีคุณครูเวร
ประจำวันและคุณครูคุมสอบช่วยกันดูแลนักเรียน
5.2.2 เมื่อเลิกสอบให้นักเรียนกลับบ้านหรือกลับเรือนนอน อาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
5.2.3 กรณีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดอยู่ในขณะจัดสอบ นักเรียนที่กักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง
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นักเรียนที่เจ็บป่วยไม่สบายมากไม่สามารถเข้าสอบได้ อนุญาตให้นักเรียนมาสอบภายหลัง โดยต้องมี
หลักฐานที่เป็นทางการมายืนยันให้คุณครูประจำชั้นทราบ และนัดวันสอบเมื่อนักเรียนหายป่วยแล้ว
5.2.4 กรณีนักเรียนคัดกรองอุณหภูมิที่ประตูทางเข้า ถ้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
จะติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน
5.2.5 กรณีที่พบว่านักเรียนมีอาการไอ ระคายคอ เจ็บคอ หรืออาการอื่น ๆ ที่สุ่มเสี่ยงกับการได้รับเชื้อ
โควิด จะแยกตัวนักเรียนออกจากห้องสอบ ไปที่ห้องกักตัว และจะได้รับการประเมินอาการจากคุณครู
ห้องพยาบาลหรือคัดกรองด้วย ATK อีกครั้ง เพื่อที่จะประเมินอาการว่าสามารถเข้าห้องสอบต่อได้
หรือให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
5.2.6 การมารับนักเรียนกลับบ้านให้ผู้ปกครองมารับกลับภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หรือถ้า
นักเรียนมีอาการไม่สบายมากจะนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล และผู้ปกครองมารับที่โรงพยาบาล
6. การจัดการเรียนการสอนตามแผนเผชิญเหตุ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้
6.1 ตามแผนเผชิญเหตุนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด -19 ให้กักตัว 5 วัน ถ้าผลตรวจ ATK เป็นลบ จึงสามารถมา
โรงเรียนได้ ถ้ายังมีอาการอยู่ให้กักตัวต่อจนกว่าจะหาย ในระหว่างที่นักเรียนกักตัว 5 วัน โรงเรียนจะจัดการ
เรียนการสอนโดยคุณครูประจำวิชาจะนำลิงก์คลิปการสอนของคุณครูที่ได้เคยบันทึกไว้แล้ว หรือนำลิงก์คลิป
การสอนจากสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่เรียน ไปวางไว้ให้ในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
เพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และแจ้งการบ้าน แบบฝึกหัด ชิ้นงาน หรืองานที่มอบหมายให้นักเรี ยนทำ
เหมือนกับเพื่อนในห้องเรียน
6.2 ในกรณีที่ห้องเรียนถูกสั่งปิด โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
ให้แก่นักเรียนในห้องนั้นเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนส่งผลตรวจ ATK เป็นลบ จึงจะสามารถ
กลับมาเรียนที่โรงเรียนได้
ทั้งนี้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
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ส่วนที่ 4
แผนเผชิญเหตุ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวง
สาธารณสุขจึงประกาศให้โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้โรงเรียนสามารถการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้ผ่อนคลายการใช้แผน
เผชิญ เหตุในกรณีที่พบว่ามีนักเรียน ครู บุคลากร หรือพนักงานในโรงเรียนมีอาการเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19
ได้กำหนดมาตรการในการดูแลและแก้ไขสถานการณ์ดัง กล่าวเพื่อระงับการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19
ตามมาตรการของกรมอนามัย ดังนี้
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กำหนดพื้นที่ปลอดจากโควิด-19 โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ภายใน
ของโรงเรียนอย่าง ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารเรียน เมื่อมีการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน
นักเรียน ครู บุคลากร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. นักเรียนไป-กลับ
1.1 หากนักเรียนมีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด -19 เช่น มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ปวด
ศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ให้นักเรียนแจ้งครูประจำชั้นทันที และครูจะนำนักเรียนส่งไปแยกกักตัวที่ห้องกักตัวที่
โรงเรียนจัดไว้ที่ห้องพยาบาล หากไม่พบครูประจำชั้นให้แจ้งครูประจำวิ ชาเพื่อประสานให้ครูประจำชั้นทราบ
หรือให้เพื่อนของนักเรียนช่วยกันแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ ส่วนตัวนักเรียนผู้ป่วยให้ไปที่ห้องพยาบาลทันที
1.2 ครูพยาบาลแจ้งผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ให้นักเรียน หากติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ภายใน 5
นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ให้นักเรียน
1.3 ถ้าพบผลเป็นบวก
1.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเข้าห้องกักตัว และห้ามนักเรียนออกจากห้องกักตัวโดยเด็ ดขาด
จนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล (ให้นักเรียนรอรถของ
โรงเรียนมารับที่ห้องพยาบาล)
1.3.2 หากผู ้ ป กครองไม่ ส ามารถมารั บ ได้ ภายใน 2 ชั ่ ว โมง ครู พ ยาบาลจะส่ ง ตั ว นั ก เรี ย นไปที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ และผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.3.3 ให้นักเรียนทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกักตัวที่บ้านจนครบ
ระยะเวลา 5 วันหลังจากติดเชื้อ นักเรียนต้องตรวจ ATK ในวันที่ 5 ส่งผลตรวจให้ครูประจำชั้นทราบ
หากผลเป็นลบสามารถมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 6 แต่หากผลเป็นบวกให้กักตัวต่อจนกว่าผลจะเป็น
ลบ (นับวันที่ติดเชื้อเป็นวันที่ 1)
1.4 ถ้าพบผลเป็นลบ
1.4.1 นักเรียนไป-กลับ สามารถนอนพักที่ห้องพยาบาลได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
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1.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบ้านและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น ครูห้อง
พยาบาลจะเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนที่ห้องพยาบาลทันที แต่ถ้าผู้ปกครองไม่
สามารถมารับนักเรียนได้ ภายใน 2 ชั่วโมง ครูห้องพยาบาลจะแจ้งผู้ปกครองและส่งตัวนักเรียนเข้ารับ
การวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา หากเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่มีความรุนแรง ทาง
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาและนอนพักที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา และ
ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.4.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูห้องพยาบาลแจ้งครูประจำชั้นให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียน
ได้ตามปกติ
1.5 หากในห้องเรียนนั้นพบนักเรียนติดเชื้อ จำนวน 1-4 ราย ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ไม่มีการปิด
ห้องเรียน แต่ถ้าภายในระยะเวลา 3 วัน(นับต่อเนื่องและรวมวันหยุด) พบนักเรียนติดเชื้อตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ให้
ฝ่ายปกครองสั่งปิดห้องเรียนนั้น เป็นเวลา 3 วัน (นับรวมวันหยุด) ให้นักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ
Online ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนส่งผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้น หากผล
ตรวจ ATK เป็นลบ ครูประจำชั้นจะแจ้งให้กลับไปเรียนตามปกติได้ในวันที่ 4 ตามการประกาศของฝ่ายปกครอง
หรือจนกว่าผลตรวจ ATK จะเป็นลบ จึงจะสามารถกลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในห้องได้
1.6 สำหรับนักเรียนที่อยู่คนละห้องกับผู้ติดเชื้อ ให้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
1.7 ในกรณีนักเรียนที่นั่งรถตู้รับ-ส่งนักเรียน พบผู้ติดเชื้อ ในรถที่นั่งมาด้วย นักเรียนที่นั่งมาด้วยสามารถมาเรียน
ที่โรงเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องทำการตรวจ ATK ในวันที่ 3 ส่งผลตรวจให้ครูประจำชั้นทราบ (ในขณะนั่งบนรถ
รั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นจะสวมหน้ า กากอนามั ย และมี พ นั ก งานดู แ ลนั ก เรี ย นตลอดเวลาการเดิน ทาง)
1.8 นักเรียนที่กักตัวและส่งผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ของการกักตัวกับครูประจำชั้นแล้ว หากมีกำหนดให้ส่ง ผล
ตรวจอีกนักเรียนสามารถใช้ผลตรวจ ATK นั้นต่อได้อีก 48 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องตรวจใหม่
1.9 นักเรียนที่อยู่ระหว่างการกักตัว ให้ส่งผล ATK ตามกำหนดการตนเองเท่านั้น
1.10 หากพบนักเรียนติดเชื้อระหว่างทำการเรียนการสอน ให้คุณครูย้ายนักเรียนไปห้องเรียนหรือสถานที่ที่
จัดการเรียนการสอนได้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แจ้งงานอาคารสถานที่ให้มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียนดังกล่าว
ทันที และหลังจากนั้นให้กลับมาใช้ห้องเรียนตามปกติ
1.11 หากนักเรียนพบบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ นักเรียนไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน
2. นักเรียนประจำ
2.1 หากนักเรียนประจำมีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด -19 เช่น มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ให้นักเรียนแจ้งครูประจำชั้นทันที และครูจะนำนักเรียนส่งไปแยกกักตัวที่ห้องกักตัวที่
โรงเรียนจัดไว้ที่ห้องพยาบาล หากไม่เจอครูประจำชั้นให้แจ้งครู ประจำวิชาเพื่อประสานให้ครูประจำชั้นทราบ
หรือให้เพื่อนของนักเรียนประจำช่วยกันแจ้งให้ครูประจำชั้นครูทราบ ส่วนตัวนักเรียนผู้ป่วยให้ไปที่ห้องพยาบาล
ทันที หากนักเรียนอยู่ในช่วงเวลาการดูแลของครูฝ่ายประจำให้แจ้งครูฝ่ายประจำทราบทันที
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2.2 ครูพยาบาลแจ้งผู้ปกครองเพื่ อขออนุญาตทำการตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนประจำ หากติดต่อผู้ปกครอง
ไม่ได้ภายใน 5 นาที ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนประจำ
2.3 ถ้าพบผลเป็นบวก
2.3.1 ครูพยาบาลจะแยกนักเรียนเข้าห้องกักตัว และห้ามนักเรียนออกจากห้องกักตัวโดยเด็ดขาด ครู
พยาบาลติดต่อครูหัวหน้าฝ่ายประจำ เพื่อให้แจ้งผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ชั่วโมง จนกว่า
ผู้ปกครองจะมารับกลับ หรือนักเรียนจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล (ให้นักเรียนรอรถของโรงเรียนมา
รับที่ห้องพยาบาล)
2.3.2 ครูหัวหน้าฝ่ายประจำจะแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวที่บ้านของนักเรียน
(ในกรณีที่นักเรียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนที่บ้านอยู่ไกล หรืออยู่
ต่างจังหวัดครูหัวหน้าฝ่ายประจำแจ้งผู้ปกครอง และส่งตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อให้
อยู่ในความดูแลของแพทย์ หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และหากผู้ปกครองไม่สะดวกมารับ (กรณี
ที่อยู่นอกเขตปริมณฑล หรืออยู่ต่างจังหวัด) นักเรียนจะต้องอยู่กักตัวใน Quarantine Zone ของ
โรงเรียนเท่านั้น และทำตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝ่ายประจำ
ตรวจสอบอาการของนักเรียน และแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทุกวัน แต่หากนักเรียนมีไข้ขึ้นสูง 39
องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะสงวนสิทธิ์นำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ โดย
โรงเรียนจะแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบก่อน และค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อนำส่งโรงพยาบาล
ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบ
2.3.3 นักเรียนจะต้องกักตัวจนครบระยะเวลา 5 วัน นับจากผลตรวจพบเชื้อในวันแรก นักเรียนต้อง
ตรวจ ATK ในวันที่ 5 ไม่ว่าจะกักตัวที่บ้านหรือใน Quarantine Zone ของโรงเรียนก็ตาม หากผลเป็น
ลบ สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 6 แต่หากผลเป็นบวกให้กักตัวต่อจนกว่าผล ATK จะเป็นลบ
2.4 ถ้าพบผลเป็นลบ
2.4.1 นักเรียนประจำสามารถนอนพักได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
2.4.2 หากรับประทานยาสามัญประจำบ้านและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้ น ครูห้อง
พยาบาลจะต้ อ งแจ้ ง หั ว หน้ า ครู ฝ ่ า ยประจำให้ ร ั บ นั ก เรี ย นกลั บ ไปกั ก ตั ว ที ่ Quarantine Zone
และติดต่อผู้ปกครอง เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอาการของนักเรียน และครูฝ่ายประจำจะต้องส่งตัว
นักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หากเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่มี
ความรุนแรง ครูประจำแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้าน หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับ
นักเรียนกลับบ้านได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการส่ง นักเรียนเข้ารับการรักษาและนอนพักที่
โรงพยาบาล ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียนเมื่อนำส่งโรงพยาบาล
2.4.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูห้องพยาบาลแจ้งครูประจำชั้นให้นักเรียนกลับเข้าไปเรียน
รวมได้ตามปกติ
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2.5 หากในห้องเรียนนั้นพบนักเรียนติดเชื้อ จำนวน 1-4 ราย ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ไม่มีการปิด
ห้องเรียน แต่ถ้าภายในระยะเวลา 3 วัน(นับต่อเนื่องและรวมวันหยุด) พบนักเรียนติดเชื้อตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ให้
ฝ่ายปกครองสั่งปิดห้องเรียนนั้น เป็นเวลา 3 วัน (นับรวมวันหยุด) ให้นักเรียนทุกคนกักตัว และเรียนระบบ
Online ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนส่งผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้น หากผล
ตรวจ ATK เป็นลบ ครูประจำชั้นจะแจ้งให้กลับไปเรียนตามปกติได้ในวันที่ 4 ตามการประกาศของฝ่ายปกครอง
หรือจนกว่าผลตรวจ ATK จะเป็นลบ จึงจะสามารถกลับมาเรียนรวมกับนักเรียนในห้องได้
2.6 สำหรับนักเรียนที่อยู่คนละห้องกับผู้ติดเชื้อ ให้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ
2.7 เมื่อนักเรียนที่กักตัวและส่งผลตรวจ ATK ในวันที่ 3 ของการกักตัวกับครูประจำชั้นแล้ว หากมีกำหนดให้
ส่งผลตรวจอีกนักเรียนสามารถใช้ผลตรวจ ATK นั้นต่อได้อีก 48 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องตรวจใหม่
2.8 นักเรียนที่อยู่ระหว่างการกักตัว ให้ส่งผล ATK ตามกำหนดการตนเองเท่านั้น
3. ครู
3.1 หากครูมีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด-19 เช่น มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ เจ็บ
คอ หรือไอ ให้ครูตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ทันทีหากมีอยู่กับตัว ถ้าไม่มีอยู่กับตัวให้ไปตรวจที่ห้องพยาบาลทันที
3.1.1 ถ้าผลเป็นลบ
3.1.1.1 ให้รับประทานยารักษาตามอาการ และนอนพักที่ห้องพยาบาล 1 ชั่วโมง
3.1.1.2 ถ้าอาการดีขึ้นให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
3.1.1.3 แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หลังจากที่พักมา 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คุณครู
ต้องกลับที่พักหรือบ้านทันที ห้ามเดินไปในสถานที่ต่างๆในโรงเรียน และไปพบแพทย์เ พื่อ
ตรวจหาสาเหตุการป่วยภายในวันนั้น โดยให้แจ้งการลาป่วยตามปกติ
3.1.1.4 แจ้งผลการตรวจจากแพทย์แก่ฝ่ายบุคคลทันที ที่ทราบผล
3.1.2 ถ้าผลเป็นบวก
3.1.2.1 ให้คุณครูออกนอกบริเวณโรงเรียนและกลับที่พักโดยเร็วทีส่ ุด ห้ามเดินไปในสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน และไม่ต้องลงเวลาออก
3.1.2.2 เมื่อออกจากบริเวณโรงเรียนแล้วแจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้ทราบถึงผลตรวจ
ATK และข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) ทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนโดยเร็วที่สุด การ
แจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายปกครองในกรณีนี้ถือเป็นการลาป่วย และให้หัวหน้าฝ่ายปกครองลงบันทึก
การลา และแจ้งต่อฝ่ายบุคคล
3.1.2.3 เมื่อถึงที่พักแล้วให้ครูผู้ติดเชื้อทำตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุขทันที และกักตัวจนครบระยะเวลา 5 วัน
3.2 เมื่อพบครูเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่เข้าสอน จะไม่มีการสั่งปิดห้องเรียนที่เข้าไปสอนในวันนั้น แต่ให้คุณครูย้าย
นักเรียนไปห้องเรียนหรือสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนได้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ฝ่ายปกครองแจ้งงานอาคาร
สถานที่ให้เข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และหลังจากนั้นให้กลับมาใช้ห้องเรียนตามปกติ
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3.3 ครูที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากกักตัวครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ตรวจ ATK ในวันที่ 5 ส่งผลตรวจที่
ฝ่ายบุคคล
3.3.1 หากผลเป็นลบ ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายปกครองและฝ่ายบุคคล เพื่อจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
3.3.2 หากผลเป็นบวก ให้กักตัวต่ออีก 3 วัน ตรวจ ATK ในวันที่ 3 ส่งผลตรวจหัวหน้าฝ่ายปกครอง
และฝ่ายบุคคล และจนกว่าผลตรวจจะเป็นลบจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
4. หน้าที่ของครูเมื่อพบนักเรียนมีอาการคล้ายโรคติดเชื้อโควิด-19
4.1 คุณครูที่พบนักเรียนที่มีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด -19 เช่น มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ปวดศีรษะ เจ็บคอ หรือไอ ให้ส่งตัวไปห้องพยาบาลทันที และแจ้งครูประจำชั้นให้ทราบทันที
4.2 ครูประจำชั้นประสานงานกับครูห้องพยาบาลอย่างใกล้ชิด
4.3 เมื ่ อ นั กเรีย นถึงห้ องพยาบาลแล้ ว ครู ห ้ อ งพยาบาลจะตรวจ ATK นั ก เรีย น เมื ่ อ ทราบผลตรวจ ATK
ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
4.4 เมื่อครูประจำชั้นได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 จากที่บ้าน ครูประจำชั้นต้องแจ้งครู
ประจำวิชาทันที เพื่อเตรียมตัวในการวางลิงก์คลิปเนื้อหาการสอนในห้องเรียน Google Classroom
4.5 ครูประจำชั้นให้นักเรียนที่พบติดเชื้อโควิด-19 จากที่บ้าน ส่งผลตรวจ ATK ที่เป็นบวก ครูประจำชั้นแจ้งต่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหากมีนักเรียนติดเชื้อตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งปิดห้องเรียนดังกล่าว
ให้เรียน Online ที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนห้องนั้นทำการกักตัวตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
4.6 ถ้านักเรียนประจำพบเชื้อโควิด-19 ที่เรือนนอน ครูหัวหน้าฝ่ายประจำแยกนักเรียนเข้าห้องกักตัว และแจ้ง
ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับภายใน 2 ชั่วโมง (ห้ามนักเรียนออกจากห้องกักตัวจนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับ
หรือนักเรียนจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล) หากผู้ปกครองไม่มารับตามเวลาที่กำหนด ครูหัวหน้าฝ่ายประจำจะ
ส่งตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา และให้ครูหัวหน้าฝ่ายประจำ แจ้งครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน
5. ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการ)
5.1 หากฝ่ายปกครองได้รับแจ้งผลตรวจ ATK ที่เป็นบวกของนักเรียนและครู ให้หัวหน้าฝ่ายปกครองสอบถาม
ข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Timeline)
5.2 ฝ่ายปกครองแจ้งผลตรวจ ATK และข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) กับฝ่ายบุคคลเพื่อลงบันทึก
การลาป่วยของครู
5.3 หัวหน้าฝ่ายปกครองนำข้อมูลนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 (Timeline) ไปปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ
ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาปิดห้องเรียน
5.4 เมื่อสรุปผลได้แล้ว ให้ผู้อำนวยการประกาศปิดห้องเรียน และให้เริ่มการสอนแบบ Online 100% เป็น
ระยะเวลา 3 วัน หัวหน้าฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งการปิดห้องแก่ครูประจำชั้นทราบด้วย
5.5 ฝ่ายวิชาการจัดตารางการสอน Online สำหรับห้องที่ปิดและประสานงานแก่ครูผู้สอนห้องเรียนดังกล่าว
5.6 หัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งหัวหน้างานอาคารให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องที่ถูกปิด
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5.7 ฝ่ายปกครองรับรายงานจากครูประจำชั้นจากการติดตามผลตรวจ ATK ของนักเรียนที่กักตัวทุกคน วันที่ 3
เพื่อพิจารณาประกาศเปิดห้องเรียนตามปกติในวันที่ 4 หากนักเรียนที่กักตัว มีผลตรวจ ATK เป็นลบ ฝ่าย
ปกครองจะทำการอนุมัติเปิดห้องเรียนดังกล่าว โดยแจ้งผ่านครูประจำชั้น แต่หากนักเรียนมีผลตรวจ ATK เป็น
บวก ครูประจำชั้นแจ้งนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 ให้กักตัวตามมาตรการโควิด -19 และติดตามผล ในวันที่ 5
บันทึกอาการและรายงานหัวหน้าฝ่ายปกครองต่อไป
5.8 ให้ครูประจำชั้นเตรียมตัวกลับมาเปิดห้องเรียนในวันที่ 4 หากได้รับการอนุมัติเปิดห้องเรียนจากหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง
6. แนวทางปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลสำหรับนักเรียน
6.1 ห้องพยาบาลจะเปิดประตูให้บริการ เข้า -ออก เพียงประตูเดียว คือประตูด้านหลัง ที่ติดกับห้องปฏิบัติการ
อาหารประถม
6.2 ครูห้องพยาบาลวัดอุณหภูมินักเรียน ก่อนเข้าห้องพยาบาล
6.2.1 ถ้าอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะปฏิบัติ ดังนี้
6.2.1.1 สอบถามอาการเบื้องต้น และให้ทานยารักษาตามอาการ
6.2.1.2 หากมีอาการเข้าข่ายอาการของโรคโควิด 19 เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไม่ได้กลิ่น ไม่
รู้รสชาติ ให้ครูห้องพยาบาลแจ้งผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตตรวจ ATK ให้แก่นักเรียน หาก
ติดต่อไม่ได้ภายใน 5 นาที ให้ครูพยาบาลตรวจโดยทันที
นักเรียน ไป - กลับ
1) หากผล ATK เป็นบวก ครูพยาบาลต้องแยกนักเรียน เข้าห้องกักตัว และห้ามนักเรียนออกจากห้อง
จนกว่าผู้ปกครองจะมารับกลับ หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ ภายใน 2 ชั่วโมง ครูพยาบาลจะส่ง ตัว
นักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้นักเรียนรอรถของโรงเรียนมารับที่ห้องพยาบาล เดินทางไปโรงพยาบาล
เพื่อให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ และผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และ
รายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์ที่ 31 และหน่วยสิ่งแวดล้อมเขตบางพลัดทราบ
2) หัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานที่ให้ทำความสะอาดห้องเรียนที่มีนักเรียนป่วย
3) หากผล ATK เป็นลบ นักเรียนสามารถนอนพักที่ห้องพยาบาลได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากรับประทาน
ยาสามัญ ประจำบ้านและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น ครูห้องพยาบาลจะเป็นผู้โทรศัพท์แจ้ง
ผู้ปกครองให้มารับนักเรียนที่ห้องพยาบาลทันที แต่ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้ ภายใน 2 ชั่วโมง
ครูห้องพยาบาลจะแจ้งผู้ปกครองและส่งตัวนักเรียนเข้ารับการวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา หากเป็นโรค
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่มีความรุนแรง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาและ
นอนพักที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา และผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นักเรียนประจำ
1) หากผล ATK เป็นบวก ครูพยาบาลต้องแยกนักเรียน เข้าห้องกักตัว และห้ามนักเรียนออกจากห้อง
ครูพยาบาลติดต่อหัวหน้าครูฝ่ายประจำ
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2) ครูฝ่ายประจำจะแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนประจำกลับไปกักตัวที่บ้านของนักเรียน (ในกรณีที่
นักเรียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) หากนักเรียนที่บ้านอยู่ไ กล หรืออยู่ต่างจังหวัด ครูฝ่าย
ประจำแจ้งผู้ปกครอง และส่งตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อให้อยู่ ในความดูแลของแพทย์ หรือ
สถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด หากผู้ปกครองไม่สะดวกมารับ (กรณีที่อยู่นอกเขตปริมณฑลหรืออยู่ต่างจังหวัด)
นักเรียนจะต้องอยู่กักตัวใน Quarantine Zone ของโรงเรียนเท่านั้น และทำตามมาตรการป้องกันโควิด -19
ของกระทรวงสาธารณสุข ครูฝ่ายประจำตรวจสอบอาการของนักเรียนและแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทุกวัน แต่
หากนักเรียนมีไข้ขึ้นสูง 39 องศาเซลเซียส ทางโรงเรียนจะส่งตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อให้อยู่
ในความดูแลของแพทย์ หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียนเมื่อ
นำส่งโรงพยาบาล
3) หากผล ATK เป็นลบ นักเรียนประจำสามารถนอนพักได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากรับประทานยา
สามัญประจำบ้านและนอนพักครบ 2 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น ครูห้องพยาบาลจะต้องแจ้งหัวหน้าครูฝ ่าย
ประจำให้รับนักเรียนกลับไปกักตัวที่ Quarantine Zone และติดต่อผู้ปกครอง เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
อาการของนักเรียน และครูฝ่ายประจำจะต้องส่งตัวนักเรียนไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อวินิจฉัยอาการ หาก
เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 แต่มีความรุนแรง ครูประจำแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้าน หาก
ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนกลับบ้านได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการส่งนักเรียนเข้ารับการรักษา
และนอนพั ก ที ่ โ รงพยาบาล ผู ้ ป กครองเป็ น ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ ่ า ยของนั ก เรี ย นเมื ่ อ นำส่ ง โรงพยาบาล
6.3 ในกรณีที่นักเรียนอาการดีขึ้น ทางครูห้องพยาบาลแจ้ง ครูประจำชั้นให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียนได้
ตามปกติ หรือหากต้องไปพบแพทย์ ครูห้องพยาบาลต้องแจ้งครูประจำชั้นให้ทราบ
7. แนวทางปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลสำหรับครู บุคลากร และพนักงาน
หากครู บุคลากร และพนักงาน มีอาการเข้าข่ายอาการของโรคโควิด 19 เช่น มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส
ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรู้รสชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ตรวจ ATK ทันทีหากมีอยู่ที่ตัว หากไม่มีให้
ไปตรวจที่ห้องพยาบาลทันที ครูห้องพยาบาลจะทำการตรวจ ATK โดยการ Swab จมูก ห้องพยาบาลจะเปิด
ประตูให้บริการเข้า-ออก เพียงประตูเดียว คือประตูด้านหลังที่ติดกับห้องปฏิบัติการอาหารประถม เมื่อครูห้อง
พยาบาลทราบผลตรวจแล้วจะปฏิบัติ ดังนี้
7.1 หากผลตรวจ ATK เป็นลบ
7.1.1 สอบถามอาการเบื้องต้น
7.1.2 ให้รับประทานยารักษาตามอาการ นอนพักดูอาการ 1 ชั่วโมง หากอาการดีขึ้น ให้
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หากอาการไม่ดีขึ้น ครูห้องพยาบาลแจ้ง ให้ครู บุคลากร และ
พนักงานกลับที่พักทันที ห้ามเดินไปในสถานที่ต่างๆในโรงเรียน และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหา
สาเหตุการป่วยภายในวันนั้น โดยให้แจ้งลาป่วยตามปกติ
7.2 หากผลตรวจ ATK เป็นบวก
7.2.1 ให้กลับที่พักทันที ห้ามเดินไปในสถานที่ต่างๆในโรงเรียน โดยไม่ต้องลงเวลาออก
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7.2.2 หัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับงานอาคารสถานที่ ให้ทำความสะอาด ห้องเรียน/
ห้องทำงาน ที่มีครู บุคลากรและพนักงานผู้ป่วยไปใช้งาน
7.2.3 ครูห้องพยาบาลติดต่อกับ ครู บุคลากร และพนักงานที่มีการติดเชื้อ เพื่อสอบถาม
รายละเอียดการรักษา และติดตามอาการ เพื่อรายงานให้ ผู้อำนวยการทราบ
7.2.4 รายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์ที่ 31 และหน่วยสิ่งแวดล้อมเขตบางพลัด
ทราบ
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ส่วนที่ 5
บทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข
จึงประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรงเรียนได้กำหนดบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
1. บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับการดูแล และความคุ้มครองให้ปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังนั้นนักเรียน
จะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการ
กลับบ้าน บทบาทของนักเรียน มีดังนี้
1.1 เตรียมความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนให้
เรียบร้อย
1.2 สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้รส ให้รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
1.3 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด
1.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ขอคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิ ด -19 และติดตามข้ อมูล ข่า วสารสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติด เชื ้อ โควิ ด -19 จาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
1.5 ขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนทันที เมื่อพบปัญหาเกี่ ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว หรือ
พบความผิดปกติของร่างกายที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
2. บทบาทของครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดมีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุก
รูปแบบ จึง ต้องเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ต้องให้ความสำคัญในดูแลนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด บทบาทของครูและบุคลากร มีดังนี้
2.1 ประสานกับผู้ปกครองนั กเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการป้องกัน
การเฝ้าระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน
2.2 ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ
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2.3 สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้
รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2.4 สร้างความรู้ความเข้าใจ ขอคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
2.5 ชี้แจงข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ และสื่ออื่นๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการ
ทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมาก
2.6 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.7 คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.8 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต่อการติดโรค
โควิด-19 และรายงานต่อผู้บริหาร
2.9 สังเกตอารมณ์และความเครียดของตนเอง นักเรียน ในกรณีที่พบว่าเกิดความเครียดในภาวะวิกฤติที่มกี าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้รีบประสานงานกับครูห้องทักษะชีวิต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น และนำกระบวนการการจัดการความเครียดที่เหมาะสมร่วมกับการฝึกทักษะชีวิต
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น
2.10 ปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้
ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”
2.11 กำกับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
และเป็นปัจจุบัน
3. บทบาทของผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแต่การวางแผน การกำหนด
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน การกำกับติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไ ขปัญ หา การประเมิน
สถานการณ์ การรายงาน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนให้การตรวจสอบสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยบทบาทของผู้บริหารปฏิบัติ มีดังนี้
3.1 จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำ
ชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
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3.3 แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานดำเนิ น การควบคุ ม ดู แ ลและป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ โควิ ด -19
ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
3.4 ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล ผ่าน
MOE Covid
3.5 ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาดของโรคติด เชื้อ
โควิด-19
3.6 จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
โรงเรียน ผ่านช่องทางสื่อ ได้แก่ Website: www.khemasiri.ac.th, Facebook : Khemasiri Memorial
School, Line: กลุ่มของนักเรียนและครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เ กี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
3.7 สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
3.8 สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
และภาครัฐ
3.9 สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครูและบุคลากร และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST)
ตามเกณฑ์จำแนกเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
3.10 สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจทางสังคม กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
หรือผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19
3.11 กำหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียนให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณี
ที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย
3.12 จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อออนไลน์
การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์
3.13 กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในโรงเรียนให้แจ้งงาน
พยาบาล พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการตาม
แผนเผชิญเหตุและมาตรการการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของสถานศึกษา
3.14 มีมาตรการให้นักเรียนบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เน้นย้ำการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้
3.15 ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
3.16 กำกับ ติดตามให้มีการสร้างขวัญกำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และที่เรียน
แบบออนไลน์ (Online)
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4. บทบาทของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะมีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้าน
การเรียนแล้ว ผู้ปกครองยังต้องดูแลตนเองและนักเรียนในด้านสุขอนามัยและการป้องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกั บโรงเรียน ครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนทั้งในเรื่องการ
เรียนรู้ และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้
4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และสร้างความรู้ความเข้ าใจ
ขอคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
4.2 ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai (TST)
อย่างสม่ำเสมอ
4.3 สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่น กับคนอื่น ให้
พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
4.4 จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม
แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
4.5 จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน และเมื่อ
กลับมาถึงบ้านควรให้นักเรียนอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที
4.6 ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ
4.7 หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน
จำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
4.8 กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถสาธารณะ รถตู้ หรือรถอื่น ๆ ผู้ปกครองควรพิจารณาและ
ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
4.9 กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแล จัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น
5. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิด
ภาคเรียนทั้งแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และแบบออนไลน์ (Online)

คู่มือ เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 4) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

26

5.2 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ช่วยเหลือ ส่ง เสริม สนับสนุน การ
บริหารงานของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ให้กับทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง ให้เข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 สร้างขวัญ
และกำลังใจ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ -จิต ทังสุบุตร และโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อ
ควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ให้สอดคล้องตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโรงพยาบาลเจ้าพระยา สนับสนุนทางการแพทย์พร้อม
จัดระบบในการบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อนักเรียน ครูหรือบุคลากร
ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และมีช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองการดู แล
สุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว และสนับสนุน ช่วยแหลือโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนจะเป็น
ผู้ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติ ซึ่งจะทำการประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน ตามมาตรการและแนวทางที่
โรงเรียนได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. การนำแนวทางการเตรี ย มการเปิ ด ภาคเรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2565 ของกระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ
2. การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus :TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผลผ่าน MOE Covid
3. การปฏิบัติตามมาตรการ SW Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 องค์ประกอบ
4. การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มของสถานศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5. การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้
6. การรายงานข้อมูลสารเทศที่สำคัญต่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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