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แนวทางปฏิบัติตัวเมื่อตกเป็น
กลุ่มเสี่ยง COVID-19
ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค                
กระทรวงสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2564



"ระดับความเสี่ยง" ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 มีท้ังหมด 4 ระดับ ดังนี้

ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว

A
ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง
- ผู้ป่วย ไอ จามใส่ โดยไม่ใส่ mask
- พูดคุย ใกล้ชิดเกิน 5 นาที
- อยู่กับผู้ป่วยในท่ีปิด เกิน 15 นาที

ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเส่ียงสูง
เป็นผู้มีความเสี่ยงต่ า

ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า
เป็นผู้ท่ีไม่มีความเสี่ยง

B

ผู้สัมผัส
ผู้ติดเช้ือ     
โดยตรง

C

ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัส
เส่ียงสูง

D

ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัส
เส่ียงต่่ำ

ผู้ป่วย เสี่ยงสูง เสี่ยงต่่ำ ไม่เสี่ยง



แนวปฏิบัติตัว
เมื่อตกอยู่ในสภาวะเสีย่ง

COVID-19

ข้อมูลจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931681
และ https://thestandard.co/

ผู้ป่วย

เสี่ยงสูง

เสี่ยงต่่ำ

ไม่เสี่ยง

ผู้สัมผัส
ผู้ติดเช้ือ โดยตรง

ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัสเส่ียงสูง

ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่่ำ



ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัสเส่ียงสูง

ผู้ใกล้ชิด
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่่ำ

ผู้สัมผัส
ผู้ติดเช้ือ โดยตรง

สถานการณ์ปัจจุบันของ MC
ณ วันที่ 19 มิ.ย. 64

ผู้ติดเชื้อ (CM4204)
• TUTOR จาก Learn Si’r

(17 มิ.ย.)

ผู้มีความเสี่ยงสูง
• นักเรียนที่เรียนกับ TUTOR

จ านวน 7 คน

เสี่ยงสูง

ผู้มีความเส่ียงต่ า
• นักเรียนห้อง 2/1, 2/2, 3/1
• ครอบครัวของนักเรยีน 7 คน
• ครูที่สอนใน 3 ห้องเรียนนี้

- นักเรียนท้ัง 7 คน ไปตรวจหาเช้ือท่ี รพ. นครพิงค์
ผลการตรวจครั้งท่ี 1 (18 มิ.ย.) เป็น Negative ท้ังหมด 
- นักเรียนกักตัว 14 วัน เพื่อรอตรวจรอบท่ี 2
- รายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว (18 มิ.ย.)
หมายเหตุ ไม่สามารถให้รายละเอียดข้อมูลของเด็กได้                   
เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของนักเรยีน

ผู้ป่วย

เสี่ยงต่่ำ
- ประชุม ชี้แจงนักเรียน,ครู, ผู้ปกครองท้ัง 3 ห้องเรียน
- ให้นักเรียนห้อง ม.2/1, ม.2/2, ม.3/1 เรียน Online 

ต้ังแต่วันท่ี 18-26 มิ.ย. 64 (จนกว่าจะมีค าสั่งเพิ่มเติม)
- ท าความสะอาด พ่นยาฆ่าเช้ือ ห้องเรียนโดยทันที
- ติดตามผลการตรวจของกลุ่มเสี่ยงสูง                         

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติต่อไป 
ไม่เสี่ยงผู้ไม่มีความเสี่ยง

• นักเรียนและครอบครวัของ
นักเรียนในส่วนที่เหลือ

• ครูและบุคลากรในส่วนที่เหลือ

แนวปฏิบัติของ MC
ณ วันที่ 19 มิ.ย. 64

- ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจโควิด-19
- เช็คอาการตัวเองเป็นระยะ 
- ช่วงวันที่ 18-26 มิ.ย. 64 ทางโรงเรียนจดัการเรียนแบบ             

สลับกลุ่มเรียนตามปกติ (จนกว่าจะมีค าสั่งเพิม่เติม)
- นักเรียนที่ต้องการเรียน Online 100% สามารถด าเนินการ      

โดยแจ้งความประสงค์ทีค่รูประจ าช้ันได้โดยตรง 



MONTFORT COLLEGE

โรงเรียน
ด าเนินการ
ท าความสะอาด 
พ่นยาฆ่าเชื้อ 
Silver nano9
ห้องเรียนและ
จุดเส่ียงต่างๆ

19 มิ.ย. 64
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Timeline
การปฏิบัติตาม
มาตรการของ               
โรงเรียนมงฟอร์ต 
กรณีพบผู้ติดเชือ้ 
เป็นติวเตอรจ์าก
สถาบันกวดวิชา 
LEARN SI’R
CM4204 

16 มิ.ย. 64 ทรำบข่ำวผู้ติดเช้ือเป็น TUTOR 
(ทรำบว่ำเป็น Tutor แต่ไม่ทรำบว่ำเป็นใคร)

17 มิ.ย. 64    ยืนยันผู้ติดเช้ือเป็น TUTOR ของ
สถำบันกวดวิชำ LEARN SI’R
• โรงเรยีนติดต่อ สอบถำมไปท่ีสถำบันกวดวิชำ                       

เพื่อขอข้อมูลนักเรยีนท่ีไปเรยีนกับ Tutor ดังกล่ำว                            
ในช่วงวันท่ี 12-14 มิ.ย. 64 พบว่ำม ีจ่ำนวน 7 คน

• ด่ำเนินกำรติดต่อนักเรยีนและผู้ปกครองท้ัง 7 คน          
ให้ไปตรวจหำเชื้อท่ี ร.พ. และกักตัว 14 วัน                       
เพื่อรอตรวจผลซ้่ำ ครั้งท่ี 2

• โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัยออกแนวปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ให้นักเรียนทั้ง 3 ห้อง ม.2/1, 2/2 และ 3/1 เรียน Online 

ต้ังแต่วันที่ 18–25 มิ.ย. 64 (ประชุมชี้แจง ท่ำควำมเข้ำใจ                     
นักเรียนและผู้ปกครองทั้ง 3 ห้อง)

(2) ครูประจ่ำชั้นติดตำมผลกำรตรวจหำเชื้อของ นร. 7 คน
(3) ท่ำควำมสะอำดห้องเรียน พ่นยำฆ่ำเชื้อทุกจุดในโรงเรียน
(4) รำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องรับทรำบข้อมูล
(5) กรณีนักเรียนและผู้ปกครองห้องอ่ืนๆ มีควำมประสงค์           

จะเรียนแบบ Online ให้แจ้งมำที่ครูประจ่ำชั้นได้โดยตรง
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Timeline
การปฏิบัติตาม
มาตรการของ               
โรงเรียนมงฟอร์ต 
กรณีพบผู้ติดเชือ้ 
เป็นติวเตอรจ์าก
สถาบันกวดวิชา 
LEARN SI’R
CM4204 

18-19 มิ.ย. 64
- นักเรียนทั้ง 7 คน ตรวจหำเช้ือที่ ร.พ. นครพิงค์
โดยผลการตรวจคร้ังท่ี 1 (18 มิ.ย.) เป็น Negative ท้ังหมด 
(นักเรียนยังคงกักตัว 14 วัน เพื่อรอตรวจซ้ ารอบท่ี 2)
- นักเรียนห้อง ม.2/1, 2/2 และ 3/1 ยังคงค าสั่งเดิม             
โดยให้เรียน Online ถึงวันท่ี 25 มิ.ย. 64                          
(จนกว่าจะมีค าสั่งเพิ่มเติม)
จำกกำรเสนอข่ำวของเพจข่ำวแห่งหนึ่งที่ระบุว่ำ 
“โรงเรียนที่มีเดก็นักเรียนเข้ำไปติวในสถำบันแห่งนี ้แต่
ทำงโรงเรียนไม่ยอมให้ข้อมลูรำยช่ือเด็กกลุ่มเสี่ยง”              
ทำงโรงเรียนขอช้ีแจงว่ำ 
(1) ทำงโรงเรียนได้ส่งต่อข้อมูลใหกั้บหน่วยงำนที่

เก่ียวข้องตำมมำตรกำรต้ังแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 แล้ว
(2) นักเรียนทั้ง 7 คน เป็นผู้มีควำมเสี่ยงสงู                            

ไม่ใช่เป็นผู้ติดเช้ือ แต่อย่ำงใด ดังนั้น ทำงโรงเรียนจึง
ไม่สำมำรถให้รำยละเอยีดข้อมลูของนกัเรียนซึ่งเป็น
กำรละเมิดสิทธิสว่นบุคคล จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ
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19 มิ.ย. 64
- หลังจำกทรำบผลกำรตรวจของนักเรยีนทั้ง 7 คน และ
ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์มำเรียบร้อยแล้ว เพื่อควำม
สบำยใจของทุกฝ่ำย ทำงโรงเรียนได้เร่งท่ำควำมสะอำด     
พ่นยำฆ่ำเช้ือ เพื่อเพิ่มควำมม่ันใจและเป็นไปตำมมำตรกำร
ของโรงเรียนและกรมควบคุมโรคทุกประกำร


