
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
เรื่อง  มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนั้น เพ่ือให้มีการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่าง ๆ และเพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก จึงขอความร่วมมือให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
เดินทางกลับจากต่างประเทศ  ซึ่งมีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงผู้ที่พักรอเครื่องบิน (Transit) โดยให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานหรือ
หยุดมาปฏิบัติราชการ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทยโดยไม่ถือเป็นการ 
ขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดการปฏิบัติราชการ และไม่นับเป็นวันลา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใย        
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงก าหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง       
และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ท าความสะอาดมือด้วยน้ ายาท าความสะอาด สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งทุกครั้งหลังจากการสัมผัสอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับประตู ราวบันได ราวจับ 
ในห้องน้ า โทรศัพท์ สวิตช์ไฟ รีโมทแอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น 
3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวมหน้ากากอนามัยทุกวันที่มาปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการ 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก ตา โดยไม่จ าเป็น หากจ าเป็นจะต้องล้างมือด้วยน้ ายา 

ท าความสะอาด สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนการสัมผัส 
/5. ไม่ใช้… 



5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย และเสมหะร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ า จานชาม 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น 

6. ทานอาหารร้อนและอาหารที่ปรุงสุก ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากอาจมี 
การปนเปื้อนของน้ าลาย และเสมหะได้ มีการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  

7. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายกลางโรงยิม ฟิตเนส หรือในที่ที่มีผู้คนจ านวน
มาก และเน้นออกก าลังกายทีบ่้าน 

8. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด สถานที่ที่มีผู้คนจ านวนมาก และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ จาม 
9. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหลังจากใช้แล้วให้ทิ้งในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด  

เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
10. เมื่อพบว่ามีอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีน้ ามูก ฯลฯ ซึ่งเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับอาการของผู้ที่

ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที 
11. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวร

ประจ าวัน เวรกลางคืนที่ได้รับมอบหมาย และให้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทางกลุ่มไลน์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก หากต้องมีการส่งงานหรือเอกสารให้จัดส่งเอกสารทางกลุ่มไลน์หรือ
อีเมลของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 

12. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างทันเหตุการณ์ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากสื่อของกระทรวงสาธารณสุข หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 
และไว้ใจได้  

มาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง 

1. ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มารับ – ส่งผู้เรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก
สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้โดยใช้ปรอทวัดไข้อินฟาเรดเพ่ือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น และล้างมือด้วยเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ก่อนและหลังการลงชื่อรับ - ส่งผู้เรียนทุกครั้ง ณ จุดรับ – ส่ง ผู้เรียนที่มารับบริการทุกครั้ง 

2. หากการตรวจสุขภาพประจ าวัน ณ จุดรับผู้เรียนเพ่ือคัดกรองผู้เรียนและพบว่าผู้เรียนมีอาการไข้ 
(อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม มีน้ ามูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ให้ผู้ปกครอง 
น านักเรียนกลับทันที รีบไปพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยอาการ และรับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

3. หากพบว่าระหว่างเรียนผู้เรียนมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื่อย หรือมีการถ่ายอุจจาระ
เหลว ถ่ายเป็นน้ า เมื่อได้รับการประสานงานจากครูให้ผู้ปกครองมารับผู้เรียนกลับทันที รีบไปพบแพทย์เพ่ือรับ 
การตรวจวินิจฉัยอาการ และรับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ                             

/4. ให้ผู้เรียน… 

 



4. ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองหลกีเลี่ยงการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก ตา โดยไม่จ าเป็น หากจ าเป็นจะต้องล้างมือ
ด้วยน้ ายาท าความสะอาด สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนการสัมผัส 

5. ผู้เรียนไม่ใช้ของส่วนตัวของตนเองร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า ช้อน จานชาม ที่นอน ผ้าห่ม 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 

6. ให้ท าความสะอาดในสถานศึกษาท าความสะอาดอุปกรณ์สถานที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัส เช่น  
ราวบันได ราวจับประต ูห้องน้ า ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องครัว โดยใช้น้ ายาท าความสะอาดทุกวัน 

7. หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องปิดสถานศึกษาเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและ 
ท าความสะอาดในสถานศึกษา 

มาตรการด้านการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร           
ประจ าจังหวัดนครนายก 

1. ประชุมชี้แจงครู บุคลากร พนักงาน ผู้เรียนและผู้เกีย่วข้องกับมาตรการของสถานศึกษา 
2. การจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตรรวมทั้ง 

ให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขอนามัย

เบื้องต้น เช่น การกินร้อน การรับประทานอาหารปรุงสุก และการไม่ใช้ภาชนะหรือของใช้ร่วมกับผู้อ่ืน การสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่แออัดการล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะน าของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4. การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล        
ท าความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดรับ - ส่งนักเรียน รวมถึงบริเวณอ่างล้างมือ และห้องสุขา
ต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วย 

5. ท าความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู
โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดท าความสะอาดทุกวัน 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการท าความสะอาดสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทุกวัน 

7. มีการท าความสะอาดภาชนะประกอบอาหาร อุปกรณ์ใส่อาหาร โดยล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาด ต้ม และตากแดด 

8. การท าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มี
การแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครก หรือโถปัสสาวะ สายฉีดช าระ หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง     
ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

9. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียน หรือบุคลากรมารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก 
/มาตรการ…  

 



มาตรการด้านการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

1. กรณีผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงสัยว่ามีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ  
เจ็บคอ ให้แจ้งผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ผู้ปกครองน านักเรียนไปพบแพทย์เพ่ือเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยทันที 
ทางโรงเรียนจะติดตามอาการป่วยของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

2. เมื่อแพทย์ออกหลักฐานยืนยันว่าผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ป่วยจริงให้ 
รับการรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติเม่ือหายเป็นปกติแล้วให้น าหลักฐานหนังสือรับรองจากแพทย์มายืนยัน
เพ่ือกลับมาเข้าเรียนตามปกติ 

3. กรณผีู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีความจ าเป็นไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือความ
จ าเป็นในการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและครูประจ าชั้นทราบ เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ต้องแจ้งให้ผู้บริหารและครูประจ าชั้นทราบ และให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

4. กรณผีู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้พักเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากไม่พบอาการผิดปกติ
ให้กลับมาเรียนตามปกติโดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจจากโรงพยาบาลให้กับครูประจ าชั้น 

5. การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ที่มีความเก่ียวเนื่องกับ
ทางสถานศึกษา หรือการติดต่อราชการใด ๆ ให้ติดต่อกับทางสถานศึกษาที่หมายเลข 037-349951,          
088-9294922 

6. มาตรการนี้จะใช้ด าเนินการต่อไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศว่าเข้าสู่ภาวะปกติ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

                  ประกาศ ณ วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

          (นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช) 
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก 
 


