
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
เรื่อง   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
………………………………………………………………… 

 

  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบ
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด โดยทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ส าหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  เตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565  เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาเปิดเรียน On site   
จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน  มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด 19 อย่างปลอดภัย   

เพ่ือให้การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สอดคล้อง
ตามนโยบาย มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังกล่าว  จึงประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  มาตรการส าหรับสถานศึกษา 

๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  แก่นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ 

๒. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

และผู้มาติดต่อราชการ ในการปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่  
6 มาตรการหลัก 

- Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
- Mask Wearing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน

สถานศึกษา 
- Hand Washing ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ านาน 20วินาที หรือใช้เจล

แอลกอฮอล์ 
- Testing คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้า

สถานศึกษา 
- Reducing ลดการแออัด ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ านวนมาก 
- Cleaning ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม  

 

6 มาตรการเสริม 
- Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติ

ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
- Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใชช้้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องรับประทาน

อาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน 
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- Eating  รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม. ควรน า 
มาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนรับประทาน 

- Thai Chana ลงทะเบียนตามที่รัฐก าหนดด้วย Application Thai Chana 
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 

- Check ส ารวจ ตรวจสอบ ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 

- Quarantine กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มี
การระบาดโรค 

 

๗ มาตรการเข้มงวด 

- สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID  โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 

- ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรม
ข้ามกลุ่ม และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6X8) ไม่เกิน 25 คน 
หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  

- จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถาน 
ศึกษาตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 

- จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    
ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
ได้แก่การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค และการจัดการขยะ 

- จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพ้ืนที่แยก
กักชั่วคราว รวมถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน 
ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อ หรือผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อ
เป็นบวก 

- ควบคุมดูแลการเดินทางเข้า และออกจากสถานศึกษา (Seal Route) โดย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้าน
ไป-กลับโรงเรียน 

- จดัให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลการคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทาง
คณะกรรมการควบคุมโรค และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข  

๓. คัดกรองสุขภาพบริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา  (Point of entry)  ให้แก่นักเรียน  
ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีพ้ืนที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย  

๔. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
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    มาตรการส าหรับครู บุคลากร 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)   
๒. ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังตนเองเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ ด้วยวิธีตรวจหาเชื้อโดย  

Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง 

๓. กรณีเป็นผู้ติดเชื้อให้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นของสถาน
บริการด้านสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 

๔. สื่อสารความรู้ ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้แก่นักเรียน  เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ค าแนะน าการปฏิบัติตัว  การลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม 
การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมร่วมกันจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด 

๕. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

๖. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน  ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร และก ากับ  
ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 

๗. ตรวจสอบ ก ากับ  ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

๘. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะ 
ที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง   

  มาตรการส าหรับนักเรียน 

๑. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน 

๒. หมั่นล้างมือบ่อยๆ  ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ขั้นตอน  อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร 
หลังใช้ห้องน้ า หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือน 
เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๓. เว้นระยะห่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  ในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก 
และหลังเลิกเรียน  

๔. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

๕. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ 

๖. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่  
ทานอาหารเช้าจากท่ีบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set)  กินที่โรงเรียน 

๗. กรณีนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่่า ให้เรียนในพ้ืนที่สถานศึกษาตามปกติ (On-site)   
โดยปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) และเว้นระยะห่าง     
ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

๘. กรณีนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ตามค่าแนะน่าของ
หน่วยบริการสาธารณสุข และตรวจหาเชื้อทันที่ท่ีมีอาการ 
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   มาตรการส าหรับผู้ปกครอง 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ 

๒. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙  
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน เช่น หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย  แก้วน้ า  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๔. จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และก ากับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ เมื่อกลับถึงบ้าน 
ควรอาบน้ า  สระผม  และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๕. ก าชับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะเดินทางมาโรงเรียน  และ
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 

๖. ให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน เพ่ือหลีกเลี่ยงการซื้อรับประทานจากร้านค้า 

๗. ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียนให้มีความปลอดภัย โดยการรับ-ส่ง
นักเรียนด้วยตนเอง 

๘. ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน  หรือผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  
และต้องผ่านการตรวจตามมาตรการคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (ประตูทางเข้าโรงเรียน) 

๙. กรณีพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกาย  ๓๗.๕๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป  ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ  โรงเรียนจะแยกตัวนักเรียนไว้และแจ้งผู้ปกครองรับไปพบแพทย์  และให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน  
จนกว่าอาการไข้จะเป็นปกติ 

๑๐. กรณีท่ีผู้ปกครองนักเรียน  หรือผู้มาติดต่อราชการ  หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕๐ 
องศาเซลเซียสขึ้นไป  ให้ติดต่อราชการภายหลัง 

๑๑. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด 19  สถานที่
แออัดที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก  หากจ าเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง   
 
  ประกาศ ณ วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
        
    (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 


