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ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ฉบับท่ี 7/2564 

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
........................................... 

  

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของ
ประเทศไทยในปัจจุบันที่มกีารระบาดแบบกลุ่มก้อนและพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวไปในพ้ืนที่ต่างๆ ในวงกว้าง ท า
ให้จ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชน
เดินทางข้ามจังหวัดเป็นจ านวนมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด
มหาสารคามพบว่า มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารจัดการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จาก
การประชุมเม่ือวันที่ 14 เมษายน 2564 ให้ออกประกาศวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2564 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 1. ด้านการเรียนการสอนและการจัดการอบรม 
  1.1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-30  
เมษายน 2564 โดยให้เรียนทฤษฎีอยู่ที่บ้าน ยังไม่ต้องกลับเข้ามาในหอพัก ทั้งนี้ในระหว่างเรียนออนไลน์ที่
บ้าน ให้นักศึกษาบันทึกกิจกรรมไทม์ไลน์ทุกวัน และให้หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือสถานบันเทิงอย่าง
เคร่งครัด 
  1.2 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2  
     1.2.1 ให้ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ใน
ระหว่างอยู่ที่บ้าน ให้นักศึกษาบันทึกกิจกรรมไทม์ไลน์ทุกวัน และให้หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือสถาน
บันเทิง หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะอย่างเคร่งครัด  
     1.2.2 ให้นักศึกษากลับเข้าหอพักในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  
    1.2.3 ให้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 
2564 และฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยให้นักศึกษาใช้ชีวิต
ภายในวิทยาลัย ห้ามออกนอกวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปร่วมกิจกรรมใดๆ ภายนอกวิทยาลัย
ที่ผู้คนแออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  รวมทั้งการไปสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ 
บาร์ คาราโอเกะโดยเด็ดขาด 
    1.3 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
    1.3.1 ให้ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ใน
ระหว่างอยู่ที่บ้าน ให้นักศึกษาบันทึกกิจกรรมไทม์ไลน์ทุกวัน และให้หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือสถาน
บันเทิง หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะอย่างเคร่งครัด  
     1.3.2 ให้นักศึกษากลับเข้าหอพักในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  



2 

 

    1.3.3 ให้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 
2564 ๖ และฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 โดยให้นักศึกษาใช้ชีวิต
ภายในวิทยาลัย ห้ามออกนอกวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปร่วมกิจกรรมใดๆ ภายนอกวิทยาลัย
ที่ผู้คนแออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  รวมทั้งการไปสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ 
บาร์ คาราโอเกะโดยเด็ดขาด 
  1.4 ด้านการจัดการอบรมให้ผู้บริหารโครงการพิจารณาเลื่อนการอบรม หรือปรับเปลี่ยน
รูปแบบการอบรมบนพื้นฐานการอบรมตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) 
 2. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย 
  2.1 ให้อาจารย์ของวิทยาลัยปฏิบัติงานที่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 โดยให้
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติงานที่วิทยาลัย โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และกลับมาปฏิบัติงาน
ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยอาจารย์ต้องท าค ารับรองการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อก าหนดของวิทยาลัย ทั้งนี้มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานและการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ และมอบหมายให้ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ เป็นผู้ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด 
   2.2 หากมีความจ าเป็นในการนัดประชุมหรือจัดอบรม เพ่ือให้ภารกิจของทางราชการ
ด าเนินการต่อไปได้  ให้ด าเนินการได้ตามปกติ โดยยึดหลักการป้องกันแพร่กระจายเชื้อในการจัดการประชุม
หรืออบรม 
  2.3 ให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่มมอบหมายงานให้บุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่ม/กลุ่มงาน 
ปฏิบัติงานที่บ้านหรือทีว่ิทยาลัยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 โดย
ยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และกลับมาปฏิบัติงานตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้
มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานและการส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานของคลากรสายสนับสนุน และมอบหมายให้ รองผู้อ านวยการในกลุ่ม เป็นผู้ควบคุม
ก ากับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
  2.4 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของอาจารย์เวร โดยให้อาจารย์เวรปฏิบัติงานตามตารางเวร 
เช่นเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
                    2.5 พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัตงิานตามตารางเวรเช่นเดิม 
  2.6 ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคน และผู้เข้ารับการอบรมฯ ยึดถือมาตรการ D-M-H-
T-T ของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศและมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด  
 3. กรณีมีรายงานอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา สัมผัสความเสี่ยง 
 3.1 กรณีผลเป็นลบ ปฏิบัติดังนี้ 
                      3.1.1 ให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน 
              3.1.2 นักศึกษาที่อยู่ร่วมห้องเดียวกัน และ/หรือฝึกปฏิบัติกลุ่มเดียวกัน ให้เข้าหอพักและ
ปฏิบัติตามปกติ และยึดมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ตลอดเวลา 
 3.2 กรณีผลเป็นบวก ปฏิบัติดังนี้ 
                      3.2.1 ส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคามทันที (ตามมาตรการของจังหวัด
มหาสารคาม)  
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  3.2.2 ส่งตัว อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ที่สัมผัสผู้ที่มีผลตรวจเชื้อเป็น
บวก และจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ได้รับการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  และกักตัว 14 
วัน (ตามมาตรการของจังหวัดมหาสารคาม)  
   3.2.3 อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ที่มีความเสี่ยงต่ า ให้เฝ้าสังเกตอาการ
ตนเอง 14 วัน ทั้งนี้ให้ยึดมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ตลอดเวลา 
           4. การใช้พื้นท่ีของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 
  4.1 อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา งดการท ากิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ หากมีความจ าเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ก่อน  
     4.2 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมใดๆ หากมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับอนุมัติจาก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ก่อน 
     4.3 บุคคลภายนอกที่ประสงค์เข้าวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ให้ท าการแลกบัตรที่ป้อมยาม โดย
ปฏิบัติดังนี้ 
              4.3.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
    4.3.2 คัดกรองอุณหภูมิ โดยให้ รปภ. บันทึกผลการคัดกรองในสมุดบันทึก และ
มอบหมายให้ หัวหน้างานบริหาร เป็นผู้ควบคุมก ากับ อย่างใกล้ชิด 
     4.4 การส่งของหรืออาหารจากภายนอก ให้ส่งได้เฉพาะที่ป้อมยามของวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง 
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าในโซนพื้นที่หอพัก แฟลตที่พัก บ้านพัก ภายในของวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง 
                   4.5  งดการใช้พ้ืนที่ อาคารเรียน/ ฝึกอบรม 5 ชั้น เพ่ือใช้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัด
มหาสารคาม ตามค าสั่งประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป 
 5. การเดินทางเข้าวิทยาลัยทุกครั้งของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ต้องลงทะเบียนคัดกรองความเสี่ยงทุกคนผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด และให้ปฏิบัติตามมาตiการ 
D-M-H-T-T โดยส าหรับอาจารย์ บุคลากร สายสนับสนุน มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและ
หัวหน้างานบริหาร เป็นผู้ด าเนินการให้มีคิวอาร์โค้ดเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงทุกคน และควบคุมก ากับการ
ลงทะเบียน อย่างใกล้ชิด ส่วนส าหรับนักศึกษา มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็น
ผู้ด าเนินการให้มีคิวอาร์โค้ดเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงทุกคน และควบคุมก ากับ อย่างใกล้ชิด 
 6. ขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือ
สถานบันเทิงอย่างเคร่งครัด  

      7. ให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ติดตามประกาศ ที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่  15 เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 เป็นต้นไป  
 
          ประกาศ ณ วันที่  14 เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 

                                                                            
       (นางนิสากร  วิบูลชัย) 
         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 






























