
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลากร นักเรียนในโรงเรียนวเิชียรมาตุ 2 
**************************************************** 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD - ๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๔ นั้น 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก รวมทั้งพบว่ามีการติดเชื้อของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ดังนี้ 

 
  มาตรการทั่วไป 

1. ให้ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติตต่อราชการทุกคน ใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
  ๒. จัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้า - ออก เพ่ือวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ 

๓. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท ากิจกรรมใดๆ ใน
พ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น การต่อแถวรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๔. งดจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
  ๕. ข้าราชการและบุคลากร นักเรียนในโรงเรียน ขอให้งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือ 
สถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
  ๖. ให้ข้าราชการและบุคลากร นักเรียนในโรงเรียนมีของใช้ ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ า ภาชนะใส่
อาหาร เป็นต้น และหลีกเสี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 

๗. กรณีข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีการบ่งชี้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาศัยร่วมกับผู้
ติดเชื้อ หรือท างานในห้องเดียวกัน มีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลผู้ติดเชื้อให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดย
ทันที และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) เป็นเวลา ๑๕ วัน เพ่ือเฝ้าระวังดูอาการ โดยไม่ถือ
เป็นการขาดการปฏิบัติราชการหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์หรือแจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทันท ี
  ๘. ให้ผู้อ านวยการติดตามอาการป่วยของบุคลากร ครูประจ าชั้นติดตามอาการป่วยของนักเรียน ใน
โรงเรียนหากพบมีการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ โดยให้บุคลากร
ที่ป่วยหยุดมาปฏิบัติหน้าที่และให้พบแพทย์ทันที 
 ๙. ให้ครูที่ปรึกษาติดตามสอบถามข้อมูลจากนักเรียนทุกวัน เกี่ยวกับการพบเห็นการเคลื่อนย้ายของ
คนงานและผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือการเคลื่อนย้ายของบุคคลต่างถิ่นที่อยู่



ในกลุ่มเสี่ยง หรือคนงานที่เดินทางกลับภูมิล าเนา  โดยให้ผู้อ านวยการประสานกับฝ่ายปกครองหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทันทีท่ีได้รับข้อมูล  
  ๑๐. ให้ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน จัดท าข้อมูลกิจกรรมและล า ดับเวลาส่วนบุคคล 
(Timeline) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังตนเอง และผู้ใกล้ชิต เพื่อเป็นข้อมูล ส าหรบักรณีสอบสวนโรค 
 ๑๑. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน และใช้น้ ายาฆ่าเชื้อท า
ความสะอาดห้องเรียน อาคารต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 ๑๒. จัดท าจุดล้างมือและจุดตั้งเจลล้างมือ ทางข้ึนอาคารเรียนทุกหลังให้เพียงพอแก่นักเรียน บุคลากรและ
ผู้ที่มาใช้บริการ 
 ๑๓. จัดห้องพยาบาลให้มีความพร้อมส าหรับให้บริการนักเรียนและบุคลากรโดยมีห้องส าหรับผู้กลุ่มเสี่ยง
เพ่ือประสานงานและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - ๑๙) ตามความรุนแรงของอาการต่อไป 
 ๑๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เพ่ือการประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
ก ากับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  

มาตรการเม่ือพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
  ๑. แจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข ภายใน ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวน 
ป้องกันและควบคุมโรค 
  ๒. ด าเนินการส ารวจบุคคลที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยให้ปฏิบัติตน 
ดังนี้ 
   ๒.๑ บุคคล นักเรียนที่มีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันท ี
   ๒.๒ บุคคล นักเรียน ผู้มีความเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๐ (COVD - ๑๙) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา๑๔ วัน นับจาก
วันที่ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้ายไม่มี ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self - monitoring) เป็นเวลา ๑๔ 
วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ หยุดเรียน และหยุดปฏิบัติงานตามก าหนดระยะเวลาของกระทรวงสาธารณสุข 
    ๒.๓ ส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากไม่มีอาการป่วยและแพทย์
ทันที ในกรณีท่ีมีอาการป่วยให้หยุดพัก ณ ที่พักอาศัย และหากอาการไม่ดีข้ึนภายใน ๒ วัน ให้รีบพบแพทย์ 

๓. ให้ปิดโรงเรียนกรณีที่มีบุคลากรหรือนักเรียนป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
เป็นเวลา ๑ - ๓ วัน เพ่ือท าความสะอาดพ้ืนที ่ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. การก ากับติดตามและรายงานผล กรณีพบผู้ป่วยยืนยันให้รายงานข้อมูลต่อศูนย์บริหารตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๕. ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองส าหรับประชาชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-๑๙) 

 



  ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของข้าราชการและบุคลากรนักเรียนในโรงเรียน ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และการด าเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพ้ืนที่ 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒5๖๔ 

 

                                                               

          

(นายขจรจิตร  ตะหมัง) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 


