เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
....................................
ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 ให้ส่วนงานที่มีความพร้อมเชิงพื้นที่และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เปิดพื้นที่ให้บุคลากรและนักศึกษากลับเข้า
ปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการอบรมทางวิชาการได้ ประกอบกับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คณะวิทยาศาสตร์
พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวิทยาเขตพญาไท และวิทยา
เขตศาลายา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
โดยแนวทางการปฏิบัตินี้ เน้นที่การประเมินความเสี่ยงเป็นสำคัญ และบุคลากรต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ หรืองดการทำงานในพื้นที่ และ
ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องหากพบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะฯ ให้
ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้น
ไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่
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กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบท+ายประกาศคณะวิทยาศาสตร5
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2564
แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ภายใต+สถานการณ5โควิค-19*
1. หลักการในการดำเนินการ
1.1. สร&างความปลอดภัยในการทำงานในคณะวิทยาศาสตร=ภายใต&สถานการณ=การระบาดของโรค COVID-19
1.2. อยูKภายใต&ระเบียบข&อบังคับของมหาวิทยาลัย และประกาศของราชการในเขตพื้นที่
1.3. อยูKบนหลักการทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่เปWนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.4. สามารถดำเนินการปฏิบัติได&จริง สอดคล&องกับนโยบายและระบบการทำงานแตKละภาคสKวน
1.5. วางแผนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานแบKงเปWนระยะตKาง ๆ และมีความยืดหยุKน สามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ=ได&อยKางเหมาะสม
1.6. สนับสนุนการทำงานแบบผสมผสาน เพื่อสร&างความสมดุลของการทำงานในอนาคต
2. เงื่อนไขของแนวปฏิบัติ
2.1. แนวปฏิบัตินี้อยูKภายใต&เงื่อนไขของประกาศผKอนคลายการควบคุมการแพรKระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและมหาวิทยาลัย หากกฎหมายหรือระเบียบข&อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง ให&แนว
ปฏิบัตินปี้ รับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2.2. ยึดหลักการตามกฎหมาย ระเบียบข&อบังคับและแนวปฏิบัติตามหลักวิชาการเปWนสำคัญ
2.3. มุKงเน&นการประเมินความเสี่ยงเปWนสำคัญ วางแผนให&ครอบคลุมในทุกมิติ แตKละบุคคล พื้นที่ หนKวยงาน หรือ
สถานการณ= และอาจมีมาตรการที่เข&มงวดเพิ่มขึ้นได&
2.4. ผู&เข&าปฏิบัติงานต&องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อยKางเครKงครัด หากไมKสามารถทำได&หรือมีความเสี่ยงที่จะปฏิบัติ
ตามไมKได& ให&หลีกเลี่ยงการเข&าพื้นที่หรืองดทำกิจกรรมในพื้นที่

*

ข&อสรุปจากการประชุมรKวมระหวKาง คณะกรรมการการเฝdาระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
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ระยะที่ 1 (6 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564)
เน&นงานสำคัญเรKงดKวนและวางแผนในการทำงานแบบผสมผสาน
แนวทาง: เตรียมพร&อม ซ&อมวินัย ประยุกต= และเตรียมขยายผล
3. ด+านนโยบายและแนวทางบริหารจัดการโดยรวม
3.1 หัวหน&าห&องปฏิบัติการรKวมกับหัวหน&าภาควิชา หรือหัวหน&าหนKวยงาน เปWนผู&รับผิดชอบและดำเนินการบริหาร
ในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางในการดำเนินงานวิจัยในสถานการณ=การระบาดของโรค COVID19 ตามหลักวิชาการ ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ บุคคลที่เกี่ยวข&อง รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยให&มีการ
วิเคราะห=ผลการดำเนินการและปรับปรุงพัฒนาเปWนระยะๆ
3.2 หัวหน&าห&องปฏิบัติการรKวมกับหัวหน&าภาควิชา หรือหัวหน&าหนKวยงานให&พิจารณาลำดับความสำคัญของการเข&า
พื้นทีต่ ามปkจจัยตKาง ๆ ดังนี้
3.2.1. ภาระงาน งานวิจัยที่สำคัญเรKงดKวน เชKน งานวิจัยที่เกี่ยวข&องกับระบบสาธารณสุข งานวิจัยที่ได&รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจำเปWนต&องรายงานตามกำหนด มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายอยKางยิ่ง งานวิจัยที่
ต&องดำเนินการตKอเนื่อง เชKน เกี่ยวกับสัตว=ทดลอง งานวิจัยที่กำลังแก&ไข manuscript ที่มีกรอบเวลา
กำหนด และงานวิจัยของนักศึกษาที่ใกล&จบการศึกษา หรือขอขยายระยะเวลาในการศึกษา ไมKเปWน
งานวิจัยที่เริ่มต&นใหมKเพราะอาจจะเสี่ยงตKอการถูกระงับการใช&พื้นที่เนื่องจากการระบาดระลอกใหมK
3.2.2. บุคคล ผู&ที่เข&าพื้นที่ต&องมีความพร&อมด&านสุขภาพ ด&านการเดินทาง ด&านการปฏิบัติงาน ด&านคKาใช&จKาย
และยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได&
3.2.3. สถานที่ จำกัดตามพื้นที่สKวนบุคคลในแตKละห&อง และพิจารณาถึงพื้นที่ในสKวนกลางที่ใช&รKวมกัน
โครงสร&างทางวิศวกรรม อุปกรณ=เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ=ปdองกันภัยสKวนบุคคล ต&องเหมาะสม
กับจำนวนคนที่เข&าพื้นที่ โดยจำกัดจำนวนไมKเกิน 1 คนตKอพื้นที่ 15 ตารางเมตร หรือตามข&อ 4.2
3.3 จัดให&มีการลงนามเอกสารยินยอมและยอมรับความเสี่ยงที่จะขอเข&าพื้นที่ รับทราบแนวทางฯ และจะปฏิบัติตน
ตามหลักเกณฑ=การปdองกันการแพรKระบาดของโรค COVID-19 อยKางเครKงครัด ถ&าฝ{าฝ|น ยินยอมให&มีบทลงโทษ
ตามที่กำหนด
3.4 หากพบการติดเชื้อเกิดขึ้น จะมีมาตรการโต&ตอบภาวะฉุกเฉินและการจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เชKน การ
รายงานการตรวจพบไปยังผู&บังคับบัญชาตามลำดับในทันที แจ&งไปยังผู&ที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการสัมผัส
ใกล&ชิด กักตัวบุคคลที่เกี่ยวข&องในที่พัก ป}ดพื้นที่นั้นชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและจำกัดการเข&าออกพื้นที่
ใกล&เคียง
3.5 คณะวิทยาศาสตร= จะสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
3.5.1 ให&คำปรึกษาในด&านวิชาการ แนวทางปฏิบัติเพื่อปdองกันการติดเชื้อ การจัดการอบรมแกKบุคลากรและ
นักศึกษา โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถติดตKอได&ที่งานวิจัย
3.5.2 ให&คำปรึกษาเมื่อเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแนวทางการดูแลหลังจากการติดเชื้อแล&ว โดยทีม
แพทย=ในคณะ และมี home isolation kit สำหรับบุคลากร นักศึกษาและคนในครอบครัว สามารถ
ติดตKอได&ที่งานแพทย=ฯ และงานบริหารฯ
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4. ด+านสถานที่
4.1 ประตูเข&า-ออกอาคารเป}ดและมีเจ&าหน&าทีร่ ักษาความปลอดภัย เฉพาะด&านหน&าอาคารเคมี (C) อาคารปรี
คลินิก (Pr) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (K) สำหรับอาคารชีววิทยาใหมK (N) เป}ดเฉพาะเวลา 8.30-16.30 น. สKวนอาคาร
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT) อาคารสัตว=ทดลอง (AL) อาคารเอนกประสงค= (M) ประตูขึ้นลงที่จอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ
และอาคารอเนกประสงค= (M) ให&ใช&บัตรประจำตัวเป}ดประตู ทั้งนี้ มีกล&องวงจรป}ดควบคุมดูแลทั่วพื้นที่คณะ
วิทยาศาสตร= โดยจะต&องเปWนผู&ที่ได&รับอนุญาตให&เข&าปฏิบัตงิ านในพื้นที่เทKานั้น
4.2 ภาควิชา/หนKวยงาน วางแผนจัดทำ zoning และมาตรการ bubble and seal แบKงตามพื้นที่ความ
รับผิดชอบและการใช&พื้นที่ใกล&เคียงรKวมกัน โดยปรับพื้นที่สKวนกลางให&สามารถสร&าง bubble and seal รKวมกันได&อยKาง
เหมาะสมและถูกต&องตามหลักวิชาการ โดยจำกัดบุคคลเข&าทำงานได&ไมKเกินห&องละ 2 คนในแตKละชKวงเวลา หรือตาม
จำนวนทางเดินที่แยกเส&นทางของแตKละคน และเว&นระยะหKางกัน 2 เมตรได&
4.3 มาตรการในการเข&าพื้นที่อาคารสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร= จะต&องดำเนินการ ดังนี้
4.3.1 กรอกคำขอเข&าอาคาร โดยใช& Google form https://forms.gle/w11YM625PMk1Ueme8 ที่ใช&อยูK
ในปkจจุบัน ภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห=กKอนหน&า และได&รับการอนุมัติจากคณบดี/รองคณบดี/
หัวหน&าภาควิชา ภายในวันศุกร= เพื่อเข&าอาคารได&ตั้งแตKวันจันทร=ถึงวันอาทิตย=ถัดไป
4.3.2 วิเคราะห=ความเสี่ยงสKวนบุคคล โดยใช& Google form https://forms.gle/iR8UpSTEbDYhowPy6 ทุก
วันกXอนที่จะออกจากที่พัก โดยจะได&รับอีเมลตอบกลับซึ่งต&องนำมาแสดงกKอนเข&าอาคาร
4.3.2.1 ถ&าความเสี่ยงต่ำ (ไมKมีอาการ และตอบ “ไมKใชK” ทุกข&อ) สามารถเข&าอาคารในคณะ
วิทยาศาสตร= พญาไท ได&
4.3.2.2 ถ&าความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป (มีอาการ รKวมกับ เข&าไปอยูKในสถานที่เสี่ยง หรือใกล&ชิดคนใน
กลุKมเสี่ยง ติดเชื้อหรือมีบุคคลใกล&ชิดเปWนผู&ป{วยยังไมKครบ 14 วัน) ให&พิจารณา WFH หรือ
ประเมินรKวมกับหัวหน&าหนKวยงานหรือผู&บังคับบัญชาขั้นต&นในการอนุญาตให&เข&าพื้นที่อาคาร
4.3.3 ผู&ได&รับอนุมัติตามข&อ 4.3.1 จะต&องกรอกหมายเลขโทรศัพท=ทลี่ ิงก=
https://science.mahidol.ac.th/sosd/scan/ และ (1) แสดงหน&าจอซึ่งได&รับการอนุมัติ (2) แสดง
หน&าจออีเมลในข&อ 4.3.2 พร&อมกับ (3) ยืนยันตัวบุคคลโดยแสดงบัตรประจำตัวของตนเองที่ตรงกับ
หลักฐานข&างต&น ให&เจ&าหน&าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบกKอนเข&าอาคาร
4.3.4 สำหรับอาคารที่ไมKมเี จ&าหน&าที่รักษาความปลอดภัย ให&หัวหน&าภาควิชา/หนKวยงาน สามารถตรวจสอบ
การเข&าออกได&กับรายชื่อที่ขออนุญาตและรายชื่อที่เข&าอาคาร
4.4 ห&องหรือพื้นที่เป}ดให&ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T สKวนพื้นที่ป}ดหรือห&องป}ด ควรมี directional airflow ที่เหมาะสมมากที่สุดหรือมี air change rate/hour (ACH) อยKางน&อย 4 เทKา หรือทุก ๆ 15 นาที
4.5 สำหรับห&องป}ดที่มีระบบระบายอากาศสKวนกลาง แนะนำให&มีการติดตั้ง HEPA filter และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเปWนประจำ หรือติดตั้ง filter ที่ได&มาตรฐานกับเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการแพรKกระจายของเชื้อโรค
4.6 สำหรับห&องป}ดที่มีระบบระบายปรับอากาศแบบแยก แนะนำให&มีการติดตั้ง Air purifier และหมั่นทำความ
สะอาดอยKางถูกต&องเปWนประจำ หรือห&องใดมีตู&ชีวนิรภัย BSC ให&เป}ดการทำงานตลอดระยะเวลาที่มีคนอยูKในห&อง
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4.7 ให&กินอาหารนอกอาคาร ในที่โลKง หรือถ&าเปWนในอาคารจะต&องมีห&องแยกเปWนสัดสKวน โดยให&อยูKตามลำพัง ครั้ง
ละ 1 คนเทKานั้น และต&องทำความสะอาดกKอนและหลังใช&ทุกครั้ง เว&นระยะเวลาหKางกันระหวKางผู&ใช&พื้นที่อยKางน&อย 10
นาที ขยะที่เกิดขึ้นให&มีการทิ้งอยKางเหมาะสม นำไปทิ้งนอกห&องหรือนอกอาคาร เนื่องจากจะมีการเก็บขยะน&อยลง และ
ถ&าเปWนขยะที่ปนเป|£อนเสมหะ น้ำมูกหรือละอองสารคัดหลั่งให&ทิ้งในถังขยะติดเชือ้ (งานบริหารฯ จัดกลKองสีแดงรับขยะติด
เชื้อ โดยเฉพาะหน&ากากอนามัยใช&แล&ว ที่ห&องโถงชั้น 1 ของทุกอาคาร)
4.8 จัดให&มกี ารทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรKวมด&วยตนเอง โดยเฉพาะตำแหนKงที่อาจมีกิจกรรมใช&รKวมกันบKอยครั้ง
(งานบริหารฯ จัดอKางล&างมือ สบูK และเจลแอลกอฮอล=ไว&ในจุดทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ภาควิชา/หนKวยงานอาจจัดอุปกรณ=
เพิ่มเติมตามดุลยพินิจ)
4.9 แมKบ&านที่ผKานการอบรมแล&ว จะทำความสะอาดและเก็บขยะตามจุดที่จัดไว& และมีรอบเวลาที่กำหนดชัดเจน
4.10 หากมีขยะติดเชื้อจากห&องปฏิบัติการในปริมาณมาก หรือบKอยครั้ง หนKวยงานต&องจัดให&มีเจ&าหน&าที่ที่ผKานการ
อบรม biosafety ประสานงานกับเจ&าหน&าทีท่ ี่เกี่ยวข&อง เพื่อจัดการขยะเหลKานั้นอยKางเหมาะสม
4.11 คณะวิทยาศาสตร=จะจัดพื้นทีน่ ั่งรอบบริเวณอาคาร ให&ใช&ประโยชน=อยKางคุ&มคKา กระจายพื้นที่แบบเว&น
ระยะหKางเพื่อลดความแออัด กรุณาใช&พื้นที่ด&วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการปdองกันการระบาด
4.12 พื้นที่โรงอาหาร – เป}ดให&นั่งรับประทานได&ไมKเกิน 75% และดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T
4.13 การจัดสKงพัสดุและการรับสKงอาหารแบบ delivery ให&รับ-สKงได&ภายนอกอาคารเทKานั้น
4.14 ประตูเข&า-ออกคณะ สำหรับรถยนต=เป}ดเฉพาะประตู 1 และสำหรับคนเดินผKานเป}ดเฉพาะประตู 1, 3, 6
5. ด+านบุคคล
5.1 ผู&ปฏิบัติงานควรมีความรู&และทักษะเกี่ยวกับการปdองกันตนเองจากการติดเชื้อ สามารถแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบตนเองและสKวนรวมได& หรือผKานการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ผKานการ
เรียนรายวิชา SCID518
5.2 มีการประเมินความเสี่ยงด&านบุคคล สถานที่และกิจกรรมการทำงาน กKอนเข&าปฏิบัติงานและได&รับการอนุมัติ
จากหัวหน&างาน
5.3 เปWนผู&ที่มีสุขภาพสมบูรณ= ไมKมีอาการผิดปกติ ได&รับวัคซีนแล&ว อยKางน&อย 1 เข็ม (ในเดือนกันยายน และครบ
2 เข็มในเดือนตุลาคม 2564)
5.4 เปWนผู&พำนักตามลำพังและเดินทางโดยรถสKวนตัว หรือทางเท&า ต&องไมKใช&บริการระบบขนสKงสาธารณะที่ไมKมี
การปdองกันโรคระบาด
5.4.1 กรณีเดินทางด&วยพาหนะสKวนตัว พยายามหลีกเลี่ยงการแวะหรือเข&าชุมชน
5.4.2 หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือสาธารณะเฉพาะที่มีการเว&นระยะหKาง 1-2 เมตรและปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H
5.5 มีของใช&สKวนตัวและอุปกรณ=ปdองกันภัยสKวนบุคคลเปWนของตนเองและใช&ได&อยKางถูกต&องตามหลักวิชาการ
5.6 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว&อยKางเครKงครัดตลอดการอยูKในอาคารและดำเนินกิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่ขออนุญาตเทKานั้น หากฝ{าฝ|นจะไมKได&รับอนุญาตให&เข&ามาในพื้นที่อีกอยKางน&อย 14 วัน โดยคณบดี/รอง
คณบดี/หัวหน&าภาควิชา จะเปWนผู&ควบคุมดูแล
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6. แนวปฏิบัติ
6.1 การขอเข&าพื้นที่ให&อ&างถึงกิจกรรมที่มีความจำเปWนเรKงดKวนเทKานั้น ให&เน&นที่ทำงานแบบ work from home
6.2 ต&องมีการวางแผนงานที่ลดเวลาอยูKในอาคารให&มากที่สุดและพบเจอผูอ& ื่นน&อยที่สุด ลดการเดินทางเข&าออก
หรือลดการอยูKในพื้นที่สKวนกลางโดยไมKจำเปWน
6.3 มีตารางเวลาการทำงานเปWนเอกสารชัดเจน สKงให&หัวหน&าภาควิชา/หนKวยงานลKวงหน&ากKอนวันศุกร= เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติเข&าพื้นที่
6.4 ปฏิบัติตาม D-M-H-T-T เว&นระยะหKาง 2 เมตรระหวKางบุคคลตลอดเวลาในพื้นที่คณะ
6.5 สวมหน&ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูKในพื้นที่ นอกจากนี้ถ&าอยูKในพืน้ ที่เสี่ยงหรือไมKมีเครื่องมือปdองกันทาง
วิศวกรรมที่เหมาะสม หรือมีคนในพื้นที่มากขึ้น ให&พิจารณาสวมใสKหน&ากาก N95 ต&อง fit check กKอนใช&และ
สวมใสKให&ถูกต&องตามหลักวิชาการ
6.6 ล&างมือบKอย ๆ หรือใช&แอลกอฮอล=หรือน้ำยาฆKาเชื้อที่เหมาะสมทั้งในพื้นที่สKวนตัวและพื้นที่สKวนกลางที่ใช&
รKวมกับผูอ& ื่น
6.7 ไมKเดินออกนอกพื้นที่สKวนบุคคลโดยไมKจำเปWนหรือลดการเคลื่อนที่ให&ได&มากที่สุด หากจำเปWนต&องออกนอก
พื้นทีท่ ี่ได&ขออนุญาตไว& ให&มีการจดบันทึกข&อมูล เพื่อรายงานตKอผู&บังคับบัญชา
6.8 ไมKมีการรวมหมูKกันทำกิจกรรมรKวมกันเกิน 25 คน นอกจากได&รับอนุญาตจากหนKวยงานปกครองสKวนท&องถิ่น
และเมื่อมีบุคคลอื่นอยูKด&วย ห&ามเป}ดหน&ากากอนามัยโดยเด็ดขาด
6.9 ห&ามรับประทานอาหารรKวมกันในห&องเดียวกันในเวลาเดียวกัน
6.10 ไมKใช&สิ่งของรKวมกัน ถ&ามีความจำเปWนต&องมีการทำความสะอาดกKอนและหลังใช&ทุกครั้ง
6.11 รับผิดชอบจัดการทำความสะอาดพื้นที่และขยะที่เกิดขึ้นด&วยตัวเอง แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป
7. ด+านอื่น ๆ
7.1 จะมีการพิจารณาปรับมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัตติ ามระดับการติดเชื้อของหนKวยงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร= แบKงออกเปWน 3 ระดับ ดังนี้
ก. ระดับ น&อย กรณีที่พบอัตราผู&ติดเชื้อ น&อยกวKาหรือเทKากับ 5 % ของผู&ปฏิบัติงานทั้งหมด
ข. ระดับ ปานกลาง กรณีที่พบอัตราผู&ติดเชื้อ มากกวKา 5 % ของผู&ปฏิบัติงานทั้งหมด
ค. ระดับ มาก กรณีที่พบผู&ติดเชื้อตามเกณฑ= 2 ใน 3 ข&อ ดังนี้
1. อัตราผู&ติดเชื้อมากกวKา ร&อยละ 10 ของผู&ปฏิบัติงานทั้งหมด
2. จำนวนผู&ติดเชื้อในคณะวิทยาศาสตร= มากกวKา 100 คนขึ้นไป
3. พบการติดเชื้อในผู&ปฏิบัติงานตKอเนื่องนานกวKา 14 วัน ใน 28 วัน
7.2 ในกรณีที่มีปkญหาการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานนี้ ให&คณบดีเปWนผู&วินิจฉัยสั่งการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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เอกสารอ+างอิงและข+อมูลเพิ่มเติม
•
•
•
•
•
•

https://mahidol.ac.th/th/announcement-covid19/
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxODg2Mg==
https://ddc.moph.go.th/doe/publishinfo.php?info
https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/BBS_Final_02.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html#section3
https://www.k-state.edu/covid-19/return/unit-plans/research.html
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