
 
ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

เรื่อง   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔ 
--------------------------- 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วยใยความปลอดภัยทางสุขภาพและ
ระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในกำกับกระทรวงศึ กษาธิการ   
จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การเลื ่อนเวลาเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพื่อให้การจัดเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ สอดคล้องกับ
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงประกาศมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

มาตรการสำหรับสถานศึกษา 
๑. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

และผู้มาติดต่อราชการ ในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ได้แก่  
- Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  
- Mask Wearing ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน

สถานศึกษา  
- Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน ๒๐ นาที หรือใช้เจล

แอลกอฮอล์  
- Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพ่ือคัดกรอง

ผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย 
- Testing คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้า

สถานศึกษา  
Application… 



- Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”  
ก่อนเข้า-ออกสถานศึกษาทุกครั้ง 

๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Website  Facebook  Line Application  

๓. ประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ที่
เว็บไซต์ Https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school  

๔. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ
ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ที่เว็บไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือที่
แอปพลิเคชั่นไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ก่อนออกจากบ้านทุกวัน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  

๖. จัดทำแผนบริหารจัดการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

๗. คัดกรองสุขภาพบริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่นักเรียน  
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีพ้ืนที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสำรอง ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกรณี
พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อ และรายงานต้นสังกัดทราบโดยเร็ว  

๘. กรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยัน ให้รีบติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และรายงานต้นสังกัดทราบโดยเร็ว 

๙. มีช่องทางการติดต่อสื ่อสารเร่งด่วนกับสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

๑๐. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

๑๑. สื่อสารทำความเข้าใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social 
stigma) กรณีพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
มาตรการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อย 
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที  กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ 
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. สื่อสารความรู้... 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php


๓. สื่อสารความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือ     
ที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำ
ความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพ่ือลดความแออัด 

๔. กรณีครูพบว่านักเรียนคนใดมีความเครียด วิตกกังวล  ให้ครูสื่อสารและใช้
กระบวนการการจัดการความเครียดตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละวัย  กรณีพบนักเรียนไม่ร่วมมือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันฯ ให้ครูหาวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือลดพฤติกรรมและจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และ
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ 

๕. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง   
ทุกครั้งหลังใช้งาน 

๖. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร และกำกับ 
ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 

๗. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ใน 
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

 

มาตรการสำหรับนักเรียน 
๑. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 

เหนื่อย หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค   
โควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้แจ้งสถานศึกษาทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๒. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน 

๓. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธลี้างมือ ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร 
หลังใช้ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือน 
เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๔. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน 
ช่วงพักและหลังเลิกเรียน 

๕. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
๖. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ 
๗. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ 

 ทานอาหารเช้าจากที่บ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set) กินที่โรงเรียน 
๘. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ  ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน 
๙. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพ่ือน  เนื่องจากอาจ

ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือหวาดกลัวมากเกินไปต่ออาการป่วย 
มาตรการ... 



มาตรการสำหรับผู้ปกครอง 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ 
๒. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก 

เหนื่อย หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค   
โควิด ๑๙ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้แจ้งสถานศึกษาทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน เช่น หน้ากากผ้า/ 
หน้ากากอนามัย  แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๔. จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ เมื่อกลับถึงบ้าน 
ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๕. กำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางมาโรงเรียน และ 
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 

๖. ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน  เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อรับประทาน 
จากร้านค้า 

๗. ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน หรือผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้า
หรืออนามัยและต้องผ่านการตรวจตามมาตรการคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (ประตู
ทางเข้าโรงเรียน) 

๘. กรณีพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกาย  ๓๗.๕๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป  ร่วมกับอาการ 
ทางเดินหายใจ โรงเรียนจะแยกตัวนักเรียนไว้และแจ้งผู้ปกครองรับไปพบแพทย์ และให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จนกว่าอาการไข้จะเป็นปกติ 

๙. กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มาติดต่อราชการ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย 
๓๗.๕๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้มาติดต่อราชการภายหลัง 

๑๐. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด ๑๙ สถานที่
แออัด ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง    
  
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
      

 

(นายสถาพร  ไทยกลาง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

 


