
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์/การใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้

สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนกว่าจะได้ร ับการประเมิน

สถานการณ์ให้ผ่อนคลายในระยะต่อไป ดังนั้นเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ให้เป็นไปตาม

คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื ่อง แนวปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วยการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการ

สอน คณะพยาบาลศาสตร์จึงกำหนดมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.1 วิชาทฤษฎีท่ีมีการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น 

ใช้ระบบเรียนออนไลน์ (ชั้นปี 1 และ 2) รูปแบบการศึกษาแบบออนไลน์ตลอดภาคการเรียนที่ 1 ทั้งนี้หากมี

ความจำเป็นกรณีต้องเข้าใช้อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ มาตรการของ

คณะฯ ว่าด้วยเรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดของเช้ือไวรัสโควิดเป็นสำคัญ  

1.2 กิจกรรมตามข้อ 1.1 หากมีการใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุม จัด

อบรมระยะสั้นสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 15 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง

ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 

1.3 กิจกรรมในข้อ 1.2 ให้เตรียมอาคารเพื่อการเรียนการสอน การจัดประชุม การจัดอบรมดังมี

ลักษณะเดียวกันดังกล่าว เช่น การจัดสอบ การฝึกปฏิบัติการในห้องทดลอง การทำปฏิบัติการด้านการพยาบาล

ในทักษะต่างๆ  ให้กำหนดจำนวนนักศึกษาต่อการใช้ห้องเรียนไม่เกิน 15 คน  ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาเกิน

กำหนดให้อาจารย์จัดลำดับคิว หรือทำตารางการลงช่ือเข้าใช้ให้เป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าใช้

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึง ไม่แออัด และเพื่อการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้

ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการฯ  

1.4 การเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนและท่ีนั่งของนักศึกษา รวมทั้งผู้สอน ผู้จัดอบรมให้มีระยะห่างอย่าง

น้อย 1 เมตร ท้ังนี้ให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากรท้ังฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการควบคุมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้อง

ปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น สามารถจัดการเรียนการสอนหรือใช้ห้องเรียนใน

อาคารได้ไม่เกินเวลา 20:00 น  

1.5 ให้พนักงานแม่บ้านทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ ท้ังก่อนและหลังการเรียนการสอน 

รวมถึงห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

1.6 ให้นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย อาจารย์ทุกคน รวมทั้งผู ้ที ่มาติดต่อในคณะฯ ให้สวม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 

1.7 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรคในอาคารของคณะฯ  

1.8 การเข้าออกภายในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ให้เข้าออกทางเดียว ด้านหน้าสำนักงาน

คณะพยาบาลศาสตร์  และให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือใช้อาคารภายในคณะฯ ลงทะเบียนการใช้งานแอพลิเคชัน 

"ไทยชนะ" ซึ่งทางคณะฯ มี OR Code หรือสมุดลงช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์  ให้เรียบร้อยเข้ามา

ติดต่อและใช้อาคารลงทะเบียน "เช็คอิน-เช็คเอาท์" เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเส่ียงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้

ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้น จากการออกมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ของทางภาครัฐทั้งนี้ให้มีการคัดกรอง

อาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ฯลฯ หากมีการตรวจพบอาการดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ี

หรืออาจารย์รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ (1422 หรือ 1669 หรือ แจ้งฝ่ายการพยาบาลของมหาวิทยาลัย

เพื่อการส่งต่อดูแลท่ีเหมาะสม)   

1.9 จัดให้มีระบบที่นั่ง เช่น จุดรับประทานอาหาร ห้องทำงานของอาจารย์และบุคลากร ห้องอ่าน

หนังสือ โดยให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี และมีการทำ

ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

1.10 คณะฯ จัดให้กรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้มีการกำกับ ควบคุมดูแล

การใช้อาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตาม ทางคณะฯ ต้องขอความร่วมมือทุกคนที่ใช้อาคารการเรียนการสอน การเข้ามาติดตอ่/ 

ทำงาน/ใช้อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์ หากมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีบุคคลในครอบครัว/ ผู้

ใกล้ชิดมีประวัติติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้เฝ้าระวังความเส่ียง ให้แยกตัวสังเกตอาการในท่ีพักอาศัย (Self-

quarantine) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และให้รายงานตัวผ่าน QR Code หรือท้องถิน่ท่ีอาศัยอยู่  

ท้ังนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติการดำเนินชีวิตด้วยการไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้

ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น ล้างมือให้บ่อยด้วยน้ำสบู่นาน 20 

วินาที หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นผู้มี
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อาการคล้ายหวัด หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดเช้ือ หากจำเป็นให้ล้างมือบ่อยๆ และเข้ารับการตรวจ

สุขภาพ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

2. มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

  

นโยบายสำคัญในการบริหารการดูแลนักศึกษา/อาจารย์ในการฝึกภาคปฏิบัติ 

 

หลักการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 1 เป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างไรก็

ตาม การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสำคัญต่อวิชาชีพ บุคคลากรทางการ

พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ผู ้ใช้บริการด้านสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพทุกคน แหล่งฝึกทั้งใน

โรงพยาบาลและชุมชนมีความสำคัญอย่างมากที่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนต้องถือปฏิ บัติตาม

มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายยึดถือและปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดในประเด็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

 

 

 

ความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์ 

จัดสรรหน้ากากอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ให้เพียงพอ

นักศึกษาหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหากมีความเส่ียงต้องได้รับการตรวจคัดกรองและ
รักษาทันที

มีหลักประกันการได้รับการดูแลอย่างหมาะสมแก่นักศึกษาทุกคน

มีช่องทางส่ือสารให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
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 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลและชุมชน 

 2.1 นักศึกษาที่เรียนภาคปฏิบัติทุกคน เตรียมความพร้อมในการเรียนภาคปฏิบัติ หากพักอยู่ในพื้นท่ี

ต่างจังหวัดให้กลับเข้าพักอาศัยเพื่อการเตรียมความพร้อม ให้เฝ้าระวังความเส่ียง ให้แยกตัวสังเกตอาการในท่ี

พักอาศัย (Self-quarantine) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 และให้รายงาน

ตัวผ่าน QR Code หรือในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หากมีประวัติการเดินทางไป

ต่างประเทศ หรือสัมผัสผู้ติดเช้ือหรือมีอาการในกลุ่มเส่ียงคล้ายอาการหวัด 

 2.2 ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ (เริ่มฝึกภาคปฏิบัติวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) นักศึกษาทุกคนต้องได้รับ

การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจสุขภาพเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อฯไปในโรงพยาบาลและ

ชุมชน นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดไข้ คัดกรองกลุ่มอาการโรคหวัด ซักประวัติ หากตรวจ

พบความเส่ียงต้องส่งตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด 

ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลตนเองไม่ให้

เจ็บป่วยระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หากนักศึกษามีความประสงค์จะรับการฉีควัคซีนป้องกันโรคหวัด 

(influenza vaccine) นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

 2.3 การพักอาศัยภายในหอพักของโรงพยาบาลขณะฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งหอพักท่ีทางคณะฯจัดหาให้ 

และภายในหอพักให้มีอุปกรณ์ประจำห้อง ได้แก่ ปรอทวัดไข้ ชุดปฐมพยาบาลเล็ก ภายในหอพัก/ขอให้

นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างของเตียงอย่างน้อย 1 เมตร แยกของใช้ส่วนตัวให้เป็นสัดส่วน เก็บให้เป็นระเบียบ

และรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  โดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนห้องสุขาให้ทำความ

สะอาดท้ังก่อนและหลังใช้ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลทุกวัน  

 2.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรคในหอพัก  

 2.5 ขณะทำกิจกรรมในหอพัก หากนักศึกษาพักรวมกันหลายคนให้เว้นระยะห่างของกิจกรรมตาม

ขนาดของพื้นที่ไม่ให้แออัด (ตามข้อ 1) ให้มีอากาศระบายและถ่ายเทได้สะดวก และไม่ประกอบอาหารใน

หอพัก 

 2.6 จัดเวรทำความสะอาดห้องพักทุกวัน ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ ทำความสะอาดห้องเป็นประจำอย่างน้อย

วันละ 1 – 2  ครั้ง ตามความจำเป็น โดยเน้นพื้นผิวแนวระนาบ (horizontal Surface)  ให้เช็ดทำความสะอาด

ด้วย 70 % Alcohol ห้องน้ำให้ใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 500 ppm. (0.05%) ราดทิ้งไว้ 30 นาที 

หลังจากนั้นทำความสะอาดห้องน้ำตามปกติ ส่วนอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แยกใช้

เฉพาะของส่วนตัว 
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิดขณะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและชุมชน 

นอกจากจะดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยแล้ว การดูแลบุคลากรสาธารณสุขให้มีความปลอดภัย 

(Personnel Safety) ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ดังนั้นขอให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกัน

และควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังต่อไปนี้ 

 2.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะ Droplet และ 

Contact Precautions รวมทั้ง Respiratory Hygiene and Cough Etiquette ให้นักศึกษาทุกคนใช้อุปกรณ์

ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ได้แก่  

- หน้ากากกรองอากาศ (surgical mask) หรือหน้ากากผ้าท่ีมีตัวกรองข้างใน (ให้นำสำรองไปเผ่ือกรณี

ต้องเปล่ียน ขอใหน้ักศึกษาเตรียมหน้ากากสำรองไว้ให้มีอย่างน้อยคนละ 2 ช้ิน) หรือหน้ากากกรองอนุภาค เช่น 

N95, N100 ขึ้นอยู่กับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยหรือกิจกรรมท่ีทำหัตถการให้ผู้ป่วย 

- กิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย หากต้องทำหัตถการท่ีเส่ียงต่อสารคัดหล่ัง เช่น การทำคลอด 

ให้สวมแว่นป้องกันตา หรือ กระจังกันใบหน้า ถุงมือ เส้ือคลุมท่ีป้องกันการกระเด็นของสารคัดหล่ัง  

- พกเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพาขณะฝึกภาคปฏิบัติทุกคน ทุกครั้งที่ต้องออกฝึกภาคปฏิบัติและให้

หมั่นล้างมือบ่อยๆ ท้ังก่อนและหลังทำหัตถการหรือสัมผัสกับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้ป่วย  

- ผ้าเช็ดมือขนาดเล็กท่ีสะดวกพกพา ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ควรมีขนาดประมาณ 30 * 30 cm 

ให้นักศึกษาไว้ใช้ส่วนตัว กรณีท่ีสัมผัสสารคัดหล่ังให้ล้างมือด้วยน้ำยาสบู่นาน 20 วินาที และซับให้แห้ง (ผ้าเช็ด

มือให้นำกลับมาซักทำความสะอาดทุกวัน) นักศึกษาต้องสำรองผ้าเช็ดมือระหว่างฝึกอย่างน้อยคนละ 3 ผืน เพื่อ

สลับใช้ในแต่ละวันขณะฝึกปฏิบัติ เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 

2.8 ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การช่วยพื้นคืนชีพ การใส่/ถอดท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ 

หรือการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะปอดอักเสบ หรือมีอาการไอมาก ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ดังนี้ 

- เส้ือคลุมกันน้ำแขนยาวรัดข้อมือ (gown) และ ถุงมือ 

- หน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95 mask/N 100/P 100 หรือสูงกว่า 

- Goggle หรือ Face Shield 

- หมวกคลุมผม (ใช้ในกรณีท่ีกิจกรรมนั้นก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) หรือผู้ป่วยมีอาการ

ไอมาก  
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* หมายเหตุ การติดตามกำกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลของนักศึกษา ให้อาจารย์นิเทศ

ช่วยดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ

ผู้ป่วยและบุคลากรทุกคน อาจารย์นิเทศคอยเป็นท่ีปรึกษาให้กำลังใจนักศึกษา กำกับ ติดตามดูแลตลอดการฝึก

ภาคปฏิบัติ 

2.9 ใช้ระบบเพื่อนเตือนเพื่อนคือ การจับคู่ในการปฏิบัติงาน (Buddy System) ในการปฏิบัติงาน รับ

ฟัง คอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้สึกแก่กันจะช่วยให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ี

ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจทำงานโดยมีคู่บัดด้ีกัน 

2.10 หากมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเส่ียงต่อร่างกาย ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์

นิเทศให้รับทราบในทันที หรือรายงานเหตุการณ์ต่อพยาบาลพี่เล้ียง หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าชุมชน ตลอดจน

เจ้าหน้าท่ีประจำการในแผนกฝึก เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อไป  

แนวทางปฏิบัติภายหลังฝึกภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ัง ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้  

2.11 ให้นักศึกษาล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากแผนกฝึก  

2.12 เก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้เป็นสัดส่วนแยกระหว่างอุปกรณ์การเรียน เช่น ตำรา หนังสือ 

รายงาน ให้แยกเก็บออกจากอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เรียบร้อย  

2.13 ก่อนเข้าห้องพักให้ตรวจวัดอุณหภูมิตนเอง หากมีไข้ให้แจ้งอาจารย์ หรือรายงานพี่พยาบาล หรือ

เพื่อนบัดด้ี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในหอผู้ป่วย และให้แยกพักในหอพักเพื่อเฝ้าระวังฯ (ปฏิบัติทุกครั้งอย่าง

เคร่งครัด) 

2.14 หากไม่พบความผิดปกติหรือไม่มีภาวะเจ็บป่วยให้เข้าห้องพัก โดยหลีกเล่ียงการสัมผัสกับส่ิงของ

เครื่องใช้ให้มากที่สุด โดยให้แยกบริเวณวางอุปกรณ์ที่สะอาด กับพื้นที่วางของที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการ

ปนเป้ือน (contamination) จากนั้นให้นักศึกษาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเป็นอันดับแรก 

2.15 เส้ือผ้าของใช้ หากมีเลือดหรือสารคัดหล่ังเปรอะเป้ือนชัดเจนให้เช็ดออกให้มากท่ีสุดด้วยกระดาษ

ชำระ แล้วใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 5,000 ppm. (0.5%) ราดทิ้งไว้ 15 นาที แล้วจึงเช็ดถูด้วยน้ำ

ผสมผงซักฟอกทำความสะอาดตามปกติ หลังจากเช็ดแห้งแล้วให้ใช้ 70% แอลกอฮอลล์สเปรย์บริเวณที่เปื้อน

ซ้ำอีกครั้ง 

2.16 หากเส้ือผ้ามีความสกปรกมากให้แยกท้ิงลงถังผ้าเปื้อน โดยล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสถังผ้า

เป้ือน แยกขยะติดเช้ือ ขยะเปียก ขยะแห้ง เป็นต้น 

2.17 หลีกเล่ียงการไปสถานท่ีแออัด รักษาระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตรในทุกท่ีทุกเวลา 
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 อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันดังกล่าวต้องขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยและการป้องกันตนเองในการติดเช้ือและแพร่เช้ือให้ผู้อื่น ท้ังนี้ขณะฝึกภาคปฏิบัติต้องพักใน

หอพักที่อาจารย์จัดหาให้ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปพักที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าออกหอพักขอให้

ตัวแทนนักศึกษาช่วยกำกับติดตามให้นักศึกษาทุกคนทำบันทึกเข้าออกทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอก

พื้นท่ีข้ามอำเภอ ข้ามจังหวัด ขณะฝึกหากมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นท่ีฝึก ใหน้ักศึกษาขออนุญาตอาจารย์

นิเทศประจำกลุ่ม มิเช่นนั้นนักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกภาคปฏิบัติอีกต่อไป  

 อาจารย์ท่ีประจำในแหล่งฝึกขอให้กำกับ ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และรายงานพฤติกรรมการ

ฝึกต่อผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

  

 ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

ฝ่ายวิชาการ 

9 มิถุนายน 2563 

 


