
                                                                                                                                           
       
 
 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฉบับที่ 2 

------------------------------------------- 
     

 ตามค าสั่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 130/2564 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการสื่อสารและการจัดการในสถานการณ์ COVID-19 และประกาศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติกรณี
พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งได้ก าหนดแนวปฏิบั ติและมีผล
บังคับใช้ไปแล้วนั้น  

 เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะท างานฯ จึงเสนอให้มีการปรับแนวปฏิบัติกรณีพบผู้
ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่คณะฯ ฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

เมื่อพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการยืนยันผลการพบเชื้อจากการตรวจหาเชื้อด้วย
ตนเอง Antigen Test Kit (ATK) ในพ้ืนที่คณะพาณิชย์ฯ คณะท างานฯ จะท าการสอบประวัติ และ timeline ของผู้
ติดเชื้อ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและจ าแนกบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งเป็นประเภทผู้มีความเสี่ยงสูงในวงที่ 1 
(ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ) และผู้มีความเสี่ยงในวงที่ 2 (ผู้สัมผัสหรือผู้ใกล้ชิดวงที่ 1) ตามแบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

1. กรณีเป็นผู้ติดเชื้อให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าสู่ระบบการรักษา เช่น สายด่วน 
สปสช. 1330 สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสายด่วน 1669 หรือระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) 
ไลน์ออฟฟิเชียล @nhso หรือลงทะเบียนเข้าระบบที่ https://crmsup.nhso.go.th ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ระบบการรักษา
แล้ว ขอให้แจ้งอาการหรือผลการรักษาต่อคณะท างานฯ ทุกๆ 5 วัน จนกว่าจะหายขาด และเมื่อพ้นก าหนดการ
รักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้ว ต้องตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) และมีผลเป็นลบ ก่อนรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ในกรณีต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานกับทีมอาสาสมัครของคณะฯ หรือ
ประสานงานผ่านคณะท างานโควิดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในวงที่ 1 ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine) เป็นเวลา 10 วันทันที นับตั้งแต่วันที่สัมผัส

ใกล้ชิดผู้ป่วยฯ โดยถือเป็นการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  
2.2 เมื่อหยุดพักสังเกตอาการครบ 5 วัน นับตั้งแต่วันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฯ ให้ท าการตรวจหา

เชื้อด้วยตนเอง (ATK) ครั้งที่ 1  

https://crmsup.nhso.go.th/
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     กรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก ให้เข้าท าการรักษาตามแนวทางกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้ตามข้อ 1. และให้รายงานผลการตรวจต่อคณะท างานฯ โดยเร็ว 

     กรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ ให้หยุดพักสังเกตอาการต่อไปจนครบ 10 วัน และให้รายงาน
ผลการตรวจต่อคณะท างานฯ โดยเร็ว 

2.3  เมื่อหยุดพักสังเกตอาการครบ 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฯ ให้ท าการ
ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ครั้งที่ 2 

 กรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก ให้เข้าท าการรักษาตามแนวทางกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้ตามข้อ 1. และให้รายงานผลการตรวจต่อคณะท างานฯ โดยเร็ว  

กรณีท่ีผลการตรวจเป็นลบ ให้รายงานผลการตรวจต่อคณะท างานฯ โดยเร็ว 
2.4  ผู้มีความเสี่ยงสูงในวงที่ 1 จะต้องท าการตรวจหาเชื้อจ านวน 2 ครั้ง ตามข้อก าหนด

ข้างต้น เนื่องจากความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม หากผู้มีความเสี่ยงสูงในวงที่ 1 ที่มีผลการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกเป็นลบ แต่ไม่ท าการตรวจหาเชื้อในครั้งที่ 
2 จะต้องหยุดพักสังเกตอาการต่อไปอีกเป็นเวลา 3 วัน โดยให้ถือว่าใช้สิทธิลาป่วย  

 หากมีอาการต้องสงสัยในระหว่างหยุดพักสังเกตอาการ เช่น มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว  หรือ
อาการอ่ืน ๆ ตามที่กรมควบคุมโรคให้ค าแนะน า ควรตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) โดยเร็วที่สุด 

3. กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยงในวงที่ 2 ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ให้หยุดพักสังเกตอาการ เป็นเวลา 5 วันทันที นับตั้งแต่วันที่สัมผัสผู้ใกล้ชิดวงที่ 1 โดยถือ

เป็นการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน  
3.2 หากมีความกังวลหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ ให้ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ตามความ

เหมาะสม หรือเมื่อหยุดพักสังเกตอาการครบ 5 วัน นับตั้งแตว่ันที่สัมผัสผู้ใกล้ชิดวงที่ 1   
 

ผู้มีความเสี่ยงสูงในวงที่ 1 (ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ) และผู้มีความเสี่ยงในวงที่ 2 (ผู้สัมผัสหรือผู้ใกล้ชิดวงที่ 
1) ซึ่งอยู่ระหว่างการหยุดพักสังเกตอาการ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากทีมอาสาสมัครของคณะฯ หรือ
ประสานงานผ่านคณะท างานโควิดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ ณ วันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

         (ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์) 
                                            คณบดี 
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