
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยอยู่ในระยะ 2 คือ เริ่มมีการ

ติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็น
ระดับ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเชื้อไวรัส 
COVID-19 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่าไวรัส COVID-19 และขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่ว
โลก ทางโรงเรียนจึงขอ ก าหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
1. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกครั้งหลังสัมผัสอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ ร่วมกัน เช่น 
โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 
2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก ตา บ่อยครั้งโดยไม่จ าเป็น หากจ าเป็นจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการ
สัมผัส 
3. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น 
4. ทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออก ก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
5. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม 
6. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และทิ้งในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
7. เมื่อพบว่าการมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการ ที่ใกล้เคียงกับ
อาการของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ให้ไปพบแพทย์โดยทันที 
8. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสื่อของกระทรวงสาธารณสุข หรือสื่อต่าง ๆ ที่มี
ความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 

มาตรการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19ทีโ่รงเรียน 
1. ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนทุกคน โดยใช้ปรอทวัดไข้อินฟาเรด หลังเข้าแถวเคารพ ธงชาติเพ่ือเป็นการคัด
กรองเบื้องต้น บันทึก และรายงานข้อมูลให้งานพยาบาลทุกวัน 
2. กรณีครูประจ าวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่ามีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้พา นักเรียนไปพบ
พยาบาลประจ าโรงเรียนที่ห้องพยาบาล 



3. กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้งานพยาบาลแจ้งผู้ปกครองพาไปพบ แพทย์โดยทันที 
และทางโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
4. เมื่อแพทย์ออกหลักฐานยืนยันว่านักเรียนเป็นผู้ป่วยจริง ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหาย เป็นปกติเมื่อ
หายเป็นปกติแล้วให้น าหลักฐานหนังสือรับรองจากทางแพทย์มายืนยันเพ่ือกลับมาเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่า
ขาดเรียน 
5. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีความจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการ เดินทางไปยังประเทศ
หรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือ ความจ าเป็นในการ
เดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครูประจ าชั้นทราบ และเม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องแจ้งให้ครูประจ า
ชั้นทราบ และให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
6. กรณีผู้ปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัว เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มี ผู้ติดเชื้อไวรั ส 
COVID-19 ให้พักเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (ไม่ถือว่าขาดเรียน) หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้กลับมา
เรียนตามปกติโดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลให้กับครูประจ าชั้น 
7. กรณีครู บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในโรงเรียน มีความจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยง การเดินทางไป
ยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจาก ทางโรงเรียน 
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้พักเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือว่าขาดงาน หากไม่พบ
อาการผิดปกติให้กลับมาท างานตามปกติโดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจาก โรงพยาบาล 
8. กรณีที่ครู บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในโรงเรียนมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้
รีบไปพบแพทย์โดยทันที และรายงานอาการป่วยให้กับหัวหน้าฝ่ายที่ตนเองสังกัด หากแพทย์ระบุว่า มีการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ให้รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อหายเป็นปกติแล้วให้น าหลักฐาน หนังสือ
รับรองจากทางแพทย์มายืนยันเพื่อกลับมาท างานตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาดงาน 

มาตรการด้านการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันภายในโรงเรียน 
1. ประชุมชี้แจงครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการของทางโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่อง สุขอนามัยเบื้องต้น 
เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ อยู่ในที่แออัด การ
ล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะน าของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู 
โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดท าความสะอาดทุกวัน 
4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนหรือบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก 
5. มาตรการนี้จะใช้ด าเนินการต่อไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่าเข้าสู่ภาวะปกติ 
6. การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ที่มีความ เกี่ยวเนื่องกับทาง
โรงเรียนให้ติดต่อกับทางโรงเรียนที่หมายเลข 055-699403 (ทุกวันในเวลาราชการ) หรือทาง Page Faceboobk 
ของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   
 



จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบและโปรดให้ความร่วมมือโดยทั่วกัน พร้อมกับขอบพระคุณในความ ร่วมมือ
จากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
  (นายประสพ   กระพันเขียว) 
         ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 


