
ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๒90/ว1389                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        กรุงเทพมหำนคร เขต ๑ 

        ๔๐  ซอยบำงแวก  ๖๙ แขวงบำงแวก   
        เขตภำษีเจริญ กรุงเทพ ฯ  ๑๐๑๖๐                                                                                       

                                                            25  เมษำยน  ๒56๔ 

เรื่อง     กำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
          (COVID-19) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 จ ำนวน ๑ ชุด 

  ด้วยขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)            
ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ ำนวนมำก รวมทั้งพบว่ำมีกำรติด
เชื้อของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 จึงแจ้งประกำศ 
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของ
บุคลำกร และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 มำเพ่ือ
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และปฏิบัติ  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (นำยสมใจ วิเศษทักษิณ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
 
 
 
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร ๐ ๒๔๑๐ ๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๔  (สวิชญำ  เชื่อถือ) 
โทรสำร  ๐ ๒๔๑๐  ๒๖๕๐  http://www.sesao1.go.th  



 
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ของบุคลำกร และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

................... 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 24 เมษำยน 2564 นั้น  
 เนื่องจำกขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)            
ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ ำนวนมำก รวมทั้งพบว่ำมีกำรติด
เชื้อของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค ดังนี้ 
 มำตรกำรทั่วไป 

1. ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 1 รวมถึงบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อรำชกำรทุกคน ใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ 

2. จัดให้มีจุดคัดกรองทำงเข้ำ-ออก เพ่ือวัดอุณหภูมิร่ำงกำย และจัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือ เจล 
ล้ำงมอืทุกกลุ่ม/ฝ่ำย 

3. ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1-2 เมตร ในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ หรือท ำกิจกรรม 
ในพ้ืนที่ส่วนกลำง เช่น ห้องประชุม จุดพักผ่อน กำรต่อแถวซื้ออำหำร เป็นต้น 

4. งดจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท ำกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำกท่ีมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค 

5. ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด ขอให้งดไปสถำนที่มีควำมเสี่ยง เช่น สถำนบันเทิง หรือ 
สถำนที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจ ำนวนมำก เป็นต้น 

6. ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด มีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ ำ ภำชนะ 
ใส่อำหำร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงกำรนั่งรับประทำนอำหำรและกำรใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 

7. กรณีข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด ซึ่งมีกำรบ่งชี้ว่ำเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้อำศัย  
ร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือท ำงำนในห้องเดียวกัน หรือมีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ติดเชื้อ ให้แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที เพ่ือรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 1 และให้ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย (Work From Home) เป็นเวลำ 14 วัน เพ่ือเฝ้ำระวังดูอำกำร โดย 
ไม่ถือเป็นกำรขำดกำรปฏิบัติรำชกำร หำกมีอำกำรป่วยให้รีบพบแพทย์ หรือแจ้งหน่วยงำนสำธำรณสุขทันที 

8. ให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ติดตำมอำกำรป่วยของบุคลำกร หำกพบมีกำรป่วยด้วยอำกำรทำงเดิน 
หำยใจ ให้แจ้งหน่วยงำนทำงสำธำรณสุข โดยให้บุคลำกรที่ป่วยหยุดมำปฏิบัติหน้ำที่และให้พบแพทย์ทันที 

9. ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด จัดท ำข้อมูลกิจกรรมและล ำดับเวลำส่วนบุคคล (Timeline) 
 เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังตนเอง และผู้ใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกรณีสอบสวนโรค 
          มำตรกำร ... 
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 มำตรกำรเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

1. แจ้งหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพื่อให้ด ำเนินกำรสอบสวน 
ป้องกันและควบคุมโรค 

2. ด ำเนินกำรส ำรวจบุคคลที่อยู่ในข่ำยสัมผัสโรค เพ่ือประมินควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ  
โดยให้ปฏิบัติตน ดังนี้ 

2.1 บุคคลที่มีอำกำรเข้ำข่ำยกับนิยำมผู้สงสัยติดเชื้อ ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ต้องติดต่อ 
พบแพทย์ทันท ี

2.2 บุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อให้เข้ำรับกำรตรวจ 
หำเชื้อ และให้ปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย เป็นระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันที่ผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้ำย 

2.3 ส ำหรับบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้อ 2.1 และ 2.2 หำกไม่มีอำกำรป่วย และไม่มีปัจจัย 
เสี่ยง ให้สังเกตอำกำรตนเอง เป็นเวลำ 14 วัน หำกมีอำกำรต้องไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่มีอำกำรป่วย 
ให้หยุดพัก ณ ที่พักอำศัย และหำกอำกำรไม่ดีข้ึนภำยใน 2 วันให้รีบพบแพทย์ 

3. ให้ปิดและหยุดกิจกรรมหรือให้บริกำรในหน่วยงำนที่มีบุคลำกรป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เป็นเวลำ  
1 – 3 วัน เพ่ือท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ 

4. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผล กรณีพบผู้ป่วยยืนยันให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับขั้น และ 
ประสำนโดยตรงที่กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1  
โทร .024102044-5 ต่อ 303,304 

5. ให้ศึกษำคู่มือดูแลตัวเองส ำหรับประชำชน ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพ (สสส.) เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

 มำตรกำรก่อนเปิดเรียน 
1. สถำนศึกษำประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่ำนระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ที่เว็บไซต์ 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school  โดยให้สถำนศึกษำทุกแห่งประเมินตนเองภำยใน 
วันที่ 30 เมษำยน 2564  

2. นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครอง ให้ประเมินควำมเสี่ยงผ่ำนระบบไทย 
เซฟไทย (Thai Save Thai) ที่เว็บไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือที่ 
แอปพลิเคชั่นไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) โดยขอควำมร่วมมือให้ประเมินตนเองอย่ำงช้ำในวันก่อน 
เปิดภำคเรียน 

3. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวง  
สำธำรณสุขก ำหนด และตำมมำตรกำรกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ 
(Reopening) 6 มิติ ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรแพร่เชื้อโรค ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรครอบคลุมถึง 
เด็กด้อยโอกำส ด้ำนสวัสดิภำพ และกำรคุ้มครอง ด้ำนนโยบำย ด้ำนกำรบริหำรและกำรเงิน 

        มำตรกำร ... 
 
 
 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school%20%20โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเองภายในวันที่%2030%20เมษายน%202564
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php%20หรือ
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 มำตรกำรในระหว่ำงเปิดเรียน 
1. ให้สถำนศึกษำเลือกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงได้ตำมควำมเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ และสถำนกำรณ์ระดับ 
ควำมรุนแรงกำระบำดของโรค 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด ให้สอดคล้องตำมคู่มือ  
“กำรเฝ้ำระวังติดตำม และแผนเผชิญเหตุรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในสถำนศึกษำ (เล่มปกสี 
ชมพู) ทั้งนี้ ให้จัดท ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรแพร่ระบำดของโรค 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด 6 มำตรกำรหลัก 
และ 6 มำตรกำรเสริม รองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ ำ 
ให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน ใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำก 
ผ้ำตลอดเวลำ เพ่ือเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด 

3.1  มำตรกำรหลัก 6 ประกำร ได้แก่ เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 1-2 เมตร  
ใส่หน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในสถำนศึกษำ ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือ น้ ำนำน 20 นำที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ คัดกรองวัดไข้ สังเกตอำกำร ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้ำสถำนศึกษำ  
ลดกำรแออัด ลดกำรเข้ำไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ ำนวนมำก และท ำควำมสะอำด บริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
อำทิท่ีจับประตู ลูกบิดประตู รำวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 

3.2  มำตรกำรเสริม ได้แก่ ดูแลตนเอง ปฏิบัติตนมีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตำม  
มำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด ใช้ช้อนกลำงส่วนตัว ของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอำหำรร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับ 
ผู้อ่ืน กินอำหำรปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอำหำรเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง  
ลงทะเบียนตำมที่รัฐก ำหนดด้วย app ไทยขนะ หรือบันทึกกำรเข้ำ ออกอย่ำงขัดเจน ส ำรวจตรวจสอบ  
บุคคล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรคัดกรอง และกักกันตัวเอง 14 
วัน เมื่อเข้ำไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีกำรระบำดของโรค 

4. กำรเปิดและปิดสถำนศึกษำ ขอให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมมติของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็น 
ประธำน และกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 

 มำตรกำรติดตำม ประเมินผล 
 สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงเปิดภำคเรียนตำมแบบประเมินกำร 

ติดตำมประเมินผลในรูปแบบของ Digital Platform ผ่ำนระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรม 
อนำมัย และระบบ covid moe.go.th ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประกำศ ณ วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2564 

 
 (นำยสมใจ วิเศษทักษิณ) 
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