
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
(หลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที ่17 มีนาคม 2563

งานการศึกษาหลังปริญญา สาํนักงานการศึกษา 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี



จาํนวนนักศึกษาทีก่าํลังศึกษาระดับบณัฑติวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

หลักสูตร / ภาควิชา นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ จาํนวนนักศึกษา

ทัง้หมด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี 255 29 284

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตรป์ริวรรต 25 3 28

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 67 3 70

งานการศึกษาหลังปริญญา  7 3 10

ภาควิชาเวชศาสตรชุ์มชุน 4 - 4

ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 54 2 56

ภาควิชาพยาธิวิทยา 17 2 19

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถติิ 41 12 53

ภาควิชารังสีวิทยา 17 1 18

ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ื่อความหมายฯ 15 - 15

ภาควิชาสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา 17 - 17

รวม 519 55 574

ข้อมูลนักศึกษา ณ เดอืนกุมภาพันธ์ 2563





การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

เรียบเรียงข้อมูลโดย....ทีมบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 Website Risk Management Center
of Mahidol University

แนวปฏิบัตกิารเคล่ือนย้ายหรือส่งต่อ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(ส าหรับพื้นที่ศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขต) 
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แนวปฏิบัตกิารเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(ส าหรับพื้นท่ีศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขต) 

MUBCM-COVID-19:20200311



หัวหน้าส่วนงาน
รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และ                                   
แจ้งผลไปยังหัวหน้าส่วนงาน

โรงพยาบาลในสังกัด มม. ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
• ส่วนงานในพ้ืนที่บางกอกน้อย

ไปยัง รพ.ศิริราช (SI) ประสาน 
นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์    
(ผอ. รพ.ศิริราช)   

• ส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท   
ไปยัง รพ.รามาธิบดี (RA) ประสาน 
1. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 

(ผอ. รพ.รามาธิบดี)
2. ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 

(รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี)
3. คุณถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ 

(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รพ.รามาธิบดี)

4. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 
(รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ รพ.รามาธิบด)ี

• วิทยาเขตกาญจนบุรี
ไปยัง   รพ.ไทรโยค   

• วิทยาเขตนครสวรรค์
ไปยัง   รพ.สวรรค์ประชารักษ์

• วิทยาเขตอ านาจเจริญ
ไปยัง  รพ.อ านาจเจริญ

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน
ประสานรพ.ในสังกัด

ส่วนงาน/หน่วยงาน
เคลื่อนย้ายนักศึกษา            

ไปยังโรงพยาบาลที่ได้
ประสานเคลื่อนย้ายไว้

เมื่อนักศึกษาพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ

งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยก และ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

อาจารย์ที่ปรึกษา/งานกิจการ

นักศึกษาส่วนงาน/หัวหน้า

ส่วนงาน ติดตามอาการ

นักเรียนหรือนักศึกษา

อย่างใกล้ชิด
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การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักศึกษา เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

แจ้งต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ
งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน

ส าหรับนักศึกษาในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสานรพ. ตามข้อตกลงของแต่ละพ้ืนที่

กรณีมีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท วิทยาเขต
MUBCM-COVID-19:20200311
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การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักศึกษา เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ประสาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) 
และ รถยนต์ส่วนกลางเคลื่อนย้าย

ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

และ หัวหน้าส่วนงาน

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และแจ้งผล
ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
ส่วนงาน หรือ MU Health

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยก และ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน 

ด าเนินการแจ้ง ผู้อ านวยการ         
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

อาจารย์ที่ปรึกษา/งานกิจการ

นักศึกษาส่วนงาน/หัวหน้า

ส่วนงาน ติดตามอาการ

นักเรียนหรือนักศึกษา

อย่างใกล้ชิด
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กรณมีีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่ศาลายา หรือ มีอาการนอกมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 5 กิโลเมตร

เมื่อนักศึกษาพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ
งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน 

ส าหรับนักศึกษาในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสาน MU Health โทร.02-849-4529-30

โรงพยาบาลในสังกัด มม.                      
ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา   
ไปยัง ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก (GJ) ประสาน 
1.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 

(ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ) 
2.นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล

(รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

ประสานรถยนต์ส่วนกลาง
ในเวลาราชการ
คุณไพรัช  แดงเอม 
(หัวหน้างานบริการกลางและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี)
นอกเวลาราชการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
กองภายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.02-441-4400

MUBCM-COVID-19:20200311



หัวหน้าส่วนงาน
รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และ                                   
แจ้งผลไปยังหัวหน้าส่วนงาน

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน
ประสานรพ.ในสังกัด

ส่วนงาน/หน่วยงาน
เคลื่อนย้ายบุคลากร 

ไปยังโรงพยาบาลที่ได้
ประสานเคลื่อนย้ายไว้

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยกและ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

/หัวหน้าส่วนงาน ติดตาม

อ า ก า ร บุ ค ล า ก ร      

อย่างใกล้ชิด
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โรงพยาบาลในสังกัด มม. ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
• ส่วนงานในพ้ืนที่บางกอกน้อย

ไปยัง รพ.ศิริราช (SI) ประสาน 
นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์    
(ผอ. รพ.ศิริราช)   

• ส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท   
ไปยัง รพ.รามาธิบดี (RA) ประสาน 
1. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 

(ผอ. รพ.รามาธิบดี)
2. ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 

(รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี)
3. คุณถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ 

(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รพ.รามาธิบดี)

4. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 
(รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ รพ.รามาธิบด)ี

• วิทยาเขตกาญจนบุรี
ไปยัง   รพ.ไทรโยค   

• วิทยาเขตนครสวรรค์
ไปยัง   รพ.สวรรค์ประชารักษ์

• วิทยาเขตอ านาจเจริญ
ไปยัง  รพ.อ านาจเจริญ

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ บุคลากร เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

เมื่อบุคลากรพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

ส าหรับบุคลากรในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสานรพ.ตามข้อตกลงของแต่ละพ้ืนที่

กรณีมีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท วิทยาเขต
MUBCM-COVID-19:20200311
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ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ประสาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) 
และ รถยนต์ส่วนกลางเคลื่อนย้าย

ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

และ หัวหน้าส่วนงาน

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และแจ้งผล
ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร

จัดการความเสี่ยง

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

หรือ MU Health
แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยกและ

แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน

ด าเนินการแจ้ง ผู้อ านวยการ         
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

/หัวหน้าส่วนงาน ติดตาม

อ า ก า ร บุ ค ล า ก ร      

อย่างใกล้ชิด

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ บุคลากร เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
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เมื่อบุคลากรพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

ส าหรับบุคลากรในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสาน MU Health โทร.02-849-4529-30

โรงพยาบาลในสังกัด มม.                      
ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา   
ไปยัง ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก (GJ) ประสาน 
1.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 

(ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ) 
2.นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล

(รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

ประสานรถยนต์ส่วนกลาง
ในเวลาราชการ
คุณไพรัช  แดงเอม 
(หัวหน้างานบริการกลางและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบด)ี
นอกเวลาราชการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
กองภายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.02-441-4400

กรณมีีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่ศาลายา หรือ มีอาการนอกมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 5 กิโลเมตรMUBCM-COVID-19:20200311



การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียบเรียงข้อมูลโดย....ทีมบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

นิยามผู้ป่วย และ แนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัส
ตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และค าแนะน าในการปฏิบัติตน

(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
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นิยามผู้ป่วย และ แนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัส
ตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และค าแนะน าในการปฏิบัติตน

(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
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1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) พิจารณาจาก ประวัติเสี่ยง ร่วมกับ อาการ/อาการแสดง     
(อ้างอิงตารางนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ 

3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ 

4. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2     
โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง 

นิยามผู้ป่วย

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

MUBCM-COVID-19:20200304
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นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน (Closed contact definitions)

ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
1. ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย
2. ผู้สัมผัสท่ีอาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มป่วย 

• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ประกอบด้วย 
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือ มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย

โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 

- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ 

ร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกนิ 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 

• ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สมัผสัท่ีไม่เข้าเกณฑ์ผู้สมัผสัเสี่ยงสงู 

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304
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แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ

ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304
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แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ

ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

MUBCM-COVID-19:20200304
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ค าแนะน า ส าหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มคีวามเสี่ยงต่ า

1.ให้ด าเนินชีวิตตามปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจ านวนมาก 

สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วันหลังวันที่สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย 

2.หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ 
เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ให้ด าเนินการปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล หรือด าเนินการตรวจสอบโรคจาก
สถานพยาบาลที่เชื่อถือได้

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304
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ให้ผู้สัมผัสปฏิบัติดังนี้ 

• หยุดเรียน หยุดงาน และ พักอยู่กับบ้าน จนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส 

• ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 
• รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น เช่น แยกสถานที่ หรือ รับประทานต่างเวลากับผู้อื่น

• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ร่วมกับผู้อื่น 

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (1)

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

MUBCM-COVID-19:20200304
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• หากมีอาการไอ ให้
o สวมหน้ากากอนามัย หรือ
o ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง 

แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ 
o ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม 
o และ ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือ น้ าและสบู่ทันที

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (2)

MUBCM-COVID-19:20200304
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• เมื่ออยู่กับผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย และ อยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร
หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

• หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ 

• ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพ่ือลดการรับและแพร่เชื้อ 

• ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ า 
หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อนที่ อุณหภูมิน้ า 60-90 องศาเซลเซียล

• เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
หลังสัมผัสผู้ป่วย

อ้างอิงแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ค าแนะน าส าหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)   (3)

MUBCM-COVID-19:20200304
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มหาวิทยาลัยมหดิล



แจ้งประชาสัมพนัธ์สถานการณแ์ละการป้องกัน
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป       
มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mahidol.ac.th/th/covid-19
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แจ้งกรณีที่มีข้อสงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล             

โทรศัพท์ 02-849-6150, 02-849-6152-5

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติตน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การติดตามข่าวสาร

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 1422

murmc@mahidol.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/rm/covid-19_of_mahidol

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวัง นักศึกษา ม.มหิดล
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health)             
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล      โทรศัพท์ 02-849-4529-30 
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