ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้น
มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-14 วันกว่าจะเริ่มมีอาการป่ วยเป็นไข้ การระบาดของเชื้อ
ไวรัสนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่าง ๆ
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี มีค วามห่ว งใยสถานการณ์ดัง กล่า ว ดังนั้น
เพื่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควร
ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทาง
กลับประเทศไทย ขอให้ คณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิชาติดต่อกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเพื่อแจ้งกำหนด
กลับเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิชาควรจัดการสอนเสริม
ให้กับนักศึกษาหลังจากถึงกำหนดกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติ
2. สำหรั บ นั กศึ ก ษาจี น ที่ พ ำนั ก ในประเทศไทยและไม่ ได้ เดิ น ทางกลั บ ประเทศจี น ในช่ ว ง
ระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้คณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิชาประสานกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติด
เชื้อดังกล่าว หากนักศึกษาได้พบปะกับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน ขอให้นักศึกษาแจ้งให้
คณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิชารับทราบทันที
3. ในกรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยเฉพาะประเทศจีน ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคในขณะนี้ ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มดังกล่าว
หยุดเรียน หยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการ
ขาดเรียนหรือขาดการปฏิบั ติงานและไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้ ให้ แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้ คณะ/
สถาบั น /สำนัก หรือภาควิช ารับ ทราบ โดยให้ คณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิช าส่งข้อมูล นักศึกษาและ
บุคลากรกลุ่มดังกล่าวมายัง กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์
0-2470-8441-6 และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด
4. นัก ศึก ษาหรือ บุค ลากรที่เดิน ทางกลับ ถึง ประเทศไทย ถ้า มีอ าการไข้ มีอ าการระบบ
ทางเดิน หายใจ เช่น ไอ เจ็บ คอ มีน ้ำ มูก หายใจเหนื่อ ยหอบ ภายใน 14 วัน นับ จากที่เ ดิน ทางถึง
ประเทศไทย ให้ส วมหน้า กากอนามัย แล้ว ล้างมือ จากนั้นรีบไปพบแพทย์ ที่กลุ่มงานบริการสุขภาพและ
อนามั ยหรื อโรงพยาบาลตามสิ ทธิ พร้ อมทั ้ง แจ้ง ประวัต ิก ารเดิน ทาง เนื ่อ งจากมีโ อกาสติด เชื ้อ ไวรัส
COVID-19 ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
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5. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจควรรายงานให้
ภาควิช าหรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น ทราบ ควรไปพบแพทย์ ที่ ก ลุ่ ม งานบริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย หรื อ
โรงพยาบาลตามสิทธิ ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป
6. ในกรณีที่นั กศึกษาหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยัง ต่างประเทศที่มีการระบาดของไวรัส
ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
หรือมีมลภาวะ ไม่อยู่ใกล้ ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไป
ตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
7. ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี นักศึกษาและบุคลากรควรจะดูแล
สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนี้
• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หลี กเลี่ยงการไปโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดโดยไม่จำเป็น
• การไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
• สวมใส่ ห น้ ากากอนามั ย หมั่น ล้ างมื อให้ ส ะอาดอยู่เสมอด้ วยน้ ำ และสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)
• รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
• เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก
8. มหาวิทยาลัยฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความ
ร่วมมือจากคณะ/สถาบัน/สำนัก หรือภาควิชา และนักศึกษา ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของ
ไวรัส
ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
ได้จ ากเว็บ ไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php และขอให้
คณะ/สถาบัน /สำนัก หรือภาควิช ารายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อร่วมกัน
ควบคุมสถานการณ์นี้ โดยขอให้จัดส่งข้อมูล ไปที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8441-6
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

