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แนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในหนว่ยงำน 

หรือกรณีเป็นผู้สัมผัสโรค 
 
ค ำนิยำม 
ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน หรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยสามารถประเมินระดับ 
ความเสี่ยง ได้ตามแผนภาพดังนี้  

 
 
กำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้สัมผัส 

1. ผู้สัมผัสควำมเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในสถานที่และเวลาเดียวกัน  
โดยไม่มีกำรป้องกัน 
 ผู้ที่อาศัยบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย 
 ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานเกิน 5 นาท ี
 ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย 
 อยู่ในสถานที่แออัด (poor ventilation) ร่วมกับผู้ป่วย ในระยะ 1 เมตร เกิน 15 นาท ี

2. ผู้สัมผัสควำมเสี่ยงต่ ำ (สีเหลือง) หมายถึง ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ 
3. บุคลำกรที่ไม่ได้สัมผัสโรค (สีเขียว) ไม่มีความเสี่ยง ได้แก่ 

 ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่่า 
 บุคลากรที่ไม่ได้ท่างานใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออยู่ห่างจากผู้ป่วยเป็นระยะทางเกินกว่า 1 เมตร  

ในสถานทีท่ี่มีการระบายอากาศดี 
 บุคลากรที่ไม่มีประวัติสัมผัสโรคจากชุมชน 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (1) 
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แนวปฏิบัติกรณีพบบุคลำกรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในหน่วยงำน หรือเป็นผู้สัมผัสโรค 

1. บุคลำกรทีอ่ยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (สีส้ม) 
1. ใหบุ้คลำกรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรำยงำนผู้บังคับบัญชำชั้นต้นทรำบโดยทันท ี 
2. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำที่เกี่ยวข้องทรำบตำมล ำดับ และแจ้งข่ำวให้บุคลำกร

ของคณะฯ ทรำบ เพื่อประเมินควำมเสี่ยงของตนเอง 
3. ให้ตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR จ ำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ D0, D7และ 

D13-14 หลังวันสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในกรณีการสัมผัสต่อเนื่องในเหตุการณ์หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
เดียวกัน หรือการสัมผัสโรคที่ไม่ต่อเนื่องกัน  โดยการสัมผัสแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 14 วัน  
ถ้ามีการสัมผัสผู้ป่วยครั้งเดียว การนับวันการตรวจหาเชื้อทั้งสามครั้ง ให้นับตั้งแต่วันที่มีการสัมผัส) 

4. ระหว่ำงรอผล ให้พักจำกกำรปฏิบัติงำน และกักตัวในสถำนที่ท่ีเหมำะสม 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นลบ หลังการตรวจครั้งแรก ให้กักตัวต่อจนครบ 14 วันหลังการสัมผัสครั้งสุดท้าย 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาตาม CPG การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 

และให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Test Report Form) ของ มช. 

 
5. ในระหว่ำงกำรกักตัว ถ้ามีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการอ่ืน ๆ ของ COVID-19 

ก่อนถึงวันที่ 14 ของการสัมผัสโรค ให้บุคลากรนั้นไปรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 
* กรณีบุคลำกร ให้ถือเป็นกำร Work from Home 

6. ถ้ำไม่มีอำกำรใด ๆ ให้ตรวจหำเชื้อ SARS-CoV-2 ซ้ ำอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 13–14 ของกำรสัมผัสโรค
ครั้งสุดท้ำย 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นลบ ให้กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาตาม CPG การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 

และให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Test Report Form) ของ มช. 

 
7. ในระหว่ำง 14 วัน หลังกำรสัมผัสโรค 

 ให้รายงานอาการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทุกวัน  
 ให้รายงานสุขภาพต่อเนื่อง 14 วัน ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK FOR COVID-19 

 
 ให้ลงทะเบียนผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 

 
 เม่ือพ้นระยะ 14 วันแล้ว ให้ปฏิบัติตนตำมค ำแนะน ำแบบ New Normal และ DMHTT  
(สวมหน้ำกำกตลอดเวลำที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ไม่รับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งพิจำรณำให้เลี่ยง  
กำรปฏิบัติงำนในลักษณะท่ีมีกำรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนอย่ำงใกล้ชิดเป็นเวลำนำน) 
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2. บุคลำกรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ ำ (สีเหลือง) 
 

1. ให้ปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ต้องกักตัวและยึดถือแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด 
(สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งพิจารณาให้เลี่ยง
การปฏิบัติงานในลักษณะที่มีการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน) 

2. ในระหว่าง 14 วันของการสัมผัสโรค ถ้ามีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการอ่ืน ๆ 
ของ COVID-19 ให้บุคลากรนั้นไปรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และให้กักตัวในสถานที่ 
ที่เหมาะสมระหว่างรอผลการตรวจ 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นลบ สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามหลักการ DMHTT และ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 
 กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ารับการรักษาตาม CPG การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 

และให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Test Report Form) ของ มช. 

 
 
 

3. บุคลำกรที่ไม่ได้สัมผัสโรค (สีเขียว) 
 

ให้ปฏิบัติงานตามปกติ และยึดหลักการป้องกันโรค DMHTT เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ 
(สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งพิจารณาให้เลี่ยงการ

ปฏิบัติงานในลักษณะที่มีการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน) 
 
 

แนวปฏิบัติกรณีผู้ที่เคยเป็น COVID-19 มำก่อน และหำยป่วยแล้วไม่เกิน 3 เดือน 
 

1. การตรวจหาเชื้อซ้่าในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย อาจพบ RNA ที่หลงเหลือจากการติดเชื้อครั้งแรก 
ไม่ได้แปลว่าเป็นการติดเชื้อครั้งใหม่ จึงไม่จ่าเป็นต้องท่าการตรวจหาเชื้อหลังสัมผัสในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

2. ให้ถือว่ามีภูมิคุ้มกันโรคแล้วระดับหนึ่ง จึงให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว และให้ปฏิบัติตน  
ตามหลัก DMHTT (สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้ง
พิจารณาให้เลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะที่มีการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน) 

3. ถ้ามีอาการไข้หรืออาการอ่ืน ๆ ให้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตามปกติตามหลักการดูแลรักษาผู้ป่ วย 
ที่มีอาการนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่หายจากโรคใหม่ ๆ อาจมีอาการไอ มีเสมหะหลงเหลือได้บ้าง  
อาการดังกล่าวนี้ไม่ใช่อาการที่แสดงว่าบุคคลนั้นก่าลังเป็น COVID-19 ในระยะ active 

4. หลังจากหายจาก COVID-19 แล้ว 3 - 6 เดือน อาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาใหม่ได้ บุคคลเหล่านี้จึงควร
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 จ่านวน 1 เข็ม ด้วยวัคซีน 
ชนิดใดก็ได้ 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำของบุคลำกร กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 
 

1. กำรลำเพื่อแยกตัวเอง (self-quarantine) / แยกกักตัวเอง (self-isolation) 

 กรณีกำรลำ แนวปฏิบัติ สิทธิกำรลำ ขั้นตอนกำรลำ 
กรณีเดินทำงกลับ
จำกพ้ืนที่เสี่ยง 

เดินทางไปปฏิบตัิหน้าที่  
โดยไม่สามารถยกเลิกได้ 

 หยุดงานและแยกตัวเอง (self-
quarantine) เป็นเวลา 7 วัน / 
14 วัน 

 Work From Home 

ไม่ถือเป็นวันลา 1. แจ้งผู้บังคับบัญชา  
(หัวหน้าภาควิชา / ศูนย์ / งาน) 
2. ผู้บังคับบัญชาแจ้งรายชื่อ
บุคลากร เพื่อประกอบการเสนอ
ขออนุมัติลาหยดุงานเพื่อกักตัว
โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เดินทางไปด้วยเหตผุลอื่น  หยุดงานและแยกตัวเอง  
(self-quarantine)  
เป็นเวลา 7 วัน / 14 วัน 

 Work From Home 

ใช้วันลากิจ หรือ
ลาพักผ่อน 

กรอกแบบฟอร์มการลา 
ในระบบ CMU MIS 

เป็นผู้ที่มีประวัติ
สัมผัสใกลช้ิด 
กับผู้ติดเชื้อและ/
หรือมีประวัติอยู่
ในสถำนที่เสี่ยง
ในช่วงวันและ
เวลำเดียวกับ 
ผู้ติดเชื้อ  
(กลุม่เสี่ยงสูง) 

เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง มีประวัติ
สัมผสัใกล้ชิดกับผู้ตดิเช้ือ 
และ/หรือมีประวัติอยู่ใน
สถานท่ีเสีย่งในช่วงวันและ
เวลาเดียวกับผูต้ิดเชื้อ 

 ใหห้ยุดงานและแยกตัวเอง 
(self-quarantine) เป็นเวลา
ตามความเห็นของแพทย์ หรือ
ข้อแนะน่าของหน่วยควบคุม
และป้องกันโรคติดเชื้อฯ 

 Work From Home 

ไม่ถือเป็นวันลา 1. แจ้งผู้บังคับบัญชา  
(หัวหน้าภาควิชา / ศูนย์ / งาน) 
2. ผู้บังคับบัญชาแจ้งรายชื่อ
บุคลากร เพื่อประกอบการเสนอ
ขออนุมัติลาหยดุงานเพื่อกักตัว
โดยไม่ถือเป็นวันลา 

 
 
2. กำรลำเพื่อเข้ำรับกำรรักษำโรค COVID-19 

 กรณีกำรลำ แนวปฏิบัติ สิทธิกำรลำ ขั้นตอนกำรลำ 
กำรลำเพ่ือเข้ำรับ
กำรรักษำโรค 
COVID-19 

ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ให้เข้าสู่กระบวนการรักษา ใช้วันลาป่วย 1. แจ้งผู้บังคับบัญชา  
(หัวหน้าภาควิชา / ศูนย์ / งาน) 
2. กรอกแบบฟอร์มการลา 
ในระบบ CMU MIS 
3. ท่าบันทึกข้อความ ใบลา 
พร้อมใบรับรองแพทย์ เสนอ
หัวหน้าส่วนงาน 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (2) 


