
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ของบุคลากรในโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  

***************************************** 
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น  

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก  จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ดังนี้  

มาตรการทั่วไป  
๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการทุกคนสวม  

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
๒. จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า - ออก เพ่ือวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีแอลกอฮอล์หรือเจลล้าง

มือประจ าจุดคัดกรอง  
๓. ก าหนดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือ

ท ากิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น การต่อแถวซื้ออาหาร ห้องประชุม จุดพักผ่อน เป็นต้น  
๔. งดจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท ากิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากที่จะมีความเสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดของโรค  
๕. ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ขอให้งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือสถานที่

ที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก เป็นต้น  
๖. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน มีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ า ภาชนะใส่อาหาร 

เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน  
๗. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีการบ่งชี้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้อาศัย ร่วมกับ

ผู้ติดเชื้อ หรือท างานในห้องเดียวกัน หรือมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ติดเชื้อ ให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยทันที และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก อาศัย เป็นเวลา ๑๔ วัน เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ โดยไม่ถือเป็นการขาด
การปฏิบัติราชการ หากมีอาการป่วยให้รีบ พบแพทย์ หรือแจ้งศูนย์บริการสาธารณะสุข 40 บางแค เบอร์โทรศัพท์ 
๐๒-๔๕๕๓๘๗๐  
                                                                                                 /๘. มอบหมายกลุ่มบริหาร........  



-๒- 

๘. มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานอนามัยท าหน้าที่ติดตามอาการป่วยของบุคลากรในโรงเรียน
หากพบมีการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข โดยให้บุคลากรที่ป่วย หยุดมาปฏิบัติ
หน้าที่และพบแพทย์ทันท ี 

๙. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดท าข้อมูลกิจกรรมและล าดับเวลาส่วนบุคคล (Timeline) 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังตนเอง และผู้ใกล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับกรณีสอบสวนโรค 

๑๐. มอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหาร จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่  
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 
(Reopening) ๖ มิติ ได้แก่ มาตรการด้านความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรค ด้านการเรียนรู้ ด้านการครอบคลุม
ถึงเด็กด้อยโอกาส ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง ด้านนโยบาย ด้านการบริหารและการเงิน  

มาตรการเม่ือพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
๑. แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข ภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพื่อด าเนินการสอบสวนป้องกัน และ

ควบคุมโรค  
๒. ด าเนินการส ารวจบุคคลที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยให้ปฏิบัติตน
ดังนี้  

๒.๑ บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีเ่ข้าเกณฑ์ 
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันท ี 

๒.๒ บุคคลผู้มีความเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย  

๒.๓ ส าหรับบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ หากไม่มีอาการป่วยและไม่มีปัจจัย  
เสี่ยงอ่ืน ๆ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self - monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันที      
ในกรณีที่มีอาการป่วยให้หยุดพกั ณ ที่พักอาศัย และหากอาการไม่ดีข้ึนภายใน ๒ วัน ให้รีบพบแพทย์  

๓. ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองส าหรับประชาชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

มาตรการในระหว่างเปิดเรียน  
 ๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทาง
ตามความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ และสถานการณ์ระดับความรุนแรงการระบาดของโรค โดยจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ On site , Online (ด้วย platform Microsoft Teams) , และ On demand ด้วยระบบ Virtual 
School  

 



 

- ๓ - 

๒. โรงเรียนด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ให้สอดคล้องตามคู่มือ"การเฝ้าระวังติดตาม  
และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา " (เล่มปกสีชมพู ทั้งนี้ ให้จัดท าและ 
ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)  

๓. โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ๖ มาตรการหลักและ ๖ 
มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเน้นย้ าให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพ่ือ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด  

 ๓.๑ มาตรการหลัก ๖ ประการ ได้แก่  ๑. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร    
๒. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ๓. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือน้ านาน ๒๐ 
วินาทีหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ๔. คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา ๕. ลดการแออัด ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ านวนมาก   ๖. ท าความสะอาดบริเวณพ้ืน
ผิวสัมผัสร่วม อาทิ  ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น  

 ๓.๒ มาตรการเสริม ๖ ประการ ได้แก่ ๑. ดูแลตนเอง ปฏิบัติตนมีวินัย รับผิดชอบตัวเอง           
๒. ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน  ๓. กินอาหารปรุงสุกใหม่ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ 
ชั่วโมง ควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง ๔. ลงทะเบียนตามที่รัฐก าหนดด้วย app ไทยชนะ  หรือบันทึกการ    
เข้า - ออกอย่างชัดเจน ๕. ส ารวจตรวจสอบบุคคล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้าสู่  
กระบวนการคัดกรอง  ๖. กักตัวเอง ๑๔ วัน เมื่อเข้าไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค  

มาตรการติดตาม ประเมินผล  
โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานในระหว่างเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินการติดตามประเมินผลใน 

รูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย และระบบ covid 
moe.go.th ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นางบุษกร วิเศษสมบัติ)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 




