ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติของกองบริหารงานวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ก าลั ง ทวี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ขยายวงกว้ า งไปทั่ ว โลก
และพบการติดเชื้อแพร่กระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด อีกทั้งมีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายของผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสดังกล่าว และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างผูป้ ฏิบัติงาน และเพื่อให้การบริหารกิจการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ที่ 1271/2563 ลงวั นที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอานาจให้ รองอธิก ารบดี รัก ษาการแทน
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
และช่วยกากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงออกแนวปฏิบัติดังนี้
ข้อ 1 มาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงาน
(1) ให้ผอู้ านวยการ และหัวหน้างาน มาปฏิบัติงานตามปกติ หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ
ได้ตลอดเวลา
(2) ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยให้หัวหน้างานแต่ละงาน
พิจารณาสลับบุคลากรให้มาปฏิบัติงาน งานละ 2 คนต่อวันทาการ หรือเท่าที่จาเป็น และต้องพร้อมรับการ
ติดต่อหรือสั่งการหรือเรียกตัวจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษา
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
(3) ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของบุคลากร ให้หัวหน้างานจัดการวางแผน
กาหนดงานและมอบหมายงานเป็นรายวันหรือรายสัป ดาห์ โดยกากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
ของงานที่ มอบหมายอย่ างต่อเนื่อ ง เพื่อให้งานมีผลสัม ฤทธิ์เ ทีย บเคีย งได้กั บ การปฏิบั ติง านภายใน
หน่วยงาน และให้รายงานต่อผู้อานวยการเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) ให้จานวนวัน...

-2(4) ให้จานวนวันและเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของบุคลากร มีจานวน
เท่ากับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยในช่วงที่ปฏิบัติ ณ สถานที่พักอาศัยบุคลากรไม่ต้องลงเวลา
ปฏิบัติงาน แต่ให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางต่าง ๆ แทน
ข้อ 2 มาตรการจากัดการเข้าใช้พ้ืนที่ทาการ
(1) ให้ปิดพืน้ ที่บริการทีม่ ีความเสี่ยงภายในสานักงานตามที่เห็นสมควร
(2) จัดให้มีจุดให้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ให้กับบุคลากรของหน่วยงานและผูม้ ารับบริการ
ข้อ 3 มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และลดการเคลื่อนย้ายคน
(1) งดหรือเลื่อนการประชุม กิจกรรม ที่มีคนรวมกันเป็น จานวนมาก กรณีมีความจาเป็น
ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารประชุ มผ่ านระบบออนไลน์ หรื อผ่ านสื่ อและช่ องทางอื่ น ๆ แทน กรณี มี ค วามจ าเป็ น
ต้องจัดประชุมที่มีลักษณะพบปะกัน เพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease) 2019 (COVID-19)) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การคัด
กรองตรวจวั ด ไข้ผู้เ ข้าร่ว มประชุม การจัดแอลกอฮอลล์ หรือ เจลล้างมือไว้บริเวณหน้า ห้องประชุม
สาหรับบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างกั น
ประมาณ 1 – 2 เมตร เพื่อเป็นการลดความแออัดในห้องประชุม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากาก
อนามัย รวมทั้งทาความสะอาดห้องประชุมทั้งก่อนและหลังใช้ห้องประชุม
(2) ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมตัว ชุมชนหรือการชุมนุมที่มี
คนเป็นจานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนเสิรต์ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ตลาด และงานสังสรรค์ เป็นต้น
(3) ให้บุคลากรปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยเฉพาะ
การเว้นระยะห่างระหว่างกั นอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่พบปะกันโดยไม่จาเป็น หลีกเลี่ยง การพูดคุย
ใกล้ ชิ ด กั บ กลุ่ ม เสี่ ย ง และผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ไม่ ใ ช้ ลิ ฟ ท์ พ ร้ อ มกั น จ านวนหลายคน ไม่ รั บ ประทานอาหาร
และใช้ภาชนะร่วมกับผูอ้ ื่น ไม่ใช้ของใช้สว่ นตัวร่วมกับผูอ้ ื่น เป็นต้น
(4) ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางและสัญจรที่ไม่จาเป็น งดการเดินทางไปยังจังหวัด
และพืน้ ที่ที่มกี ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) เช่น พืน้ ที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หากบุคลากรมีความจาเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และกลับมายังจังหวัด พะเยา
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรแจ้ง แก่ผู้อานวยการ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มหาวิทยาลัย
เพื่อจัดส่งให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอ และให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อ
แยกตัว เอง รวมทั้งสั งเกตอาการไข้ อาการไอ หรืออาการทางเดินหายใจ หากมีอาการสุ่มเสี่ย งให้
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในพืน้ ที่ทันที
ข้อ 4 มาตรการ...

-3ข้อ 4 มาตรการการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลและ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
(1) บุคลากรที่มอี าการป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดทั่วไป หรือไข้หวัดใหญ่ขอให้แยกตัวออกจาก
ผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนหมู่มาก หากมีอาการสุ่มเสี่ยงคล้ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อ
เป็นวงกว้างสาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สงสัย หรือกั งวลว่าจะติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19
(Coronavirus Disease 2019) ควรประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ด้วยการทาแบบทดสอบคัดกรอง
ตนเอง ซึ่งจัดทาโดยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์ รวมถึงแอปพลิเคชัน แบบทดสอบคัดกรองตนเอง
สาหรับผูส้ งสัยที่จะติดเชื้อไวรัส COVID–19 http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php
(2) ให้บุคลากรป้องกันตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) โดยหมั่นล้า งมือให้ สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ า
และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัย
ทีส่ ะอาดตลอดเวลาและเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มคี นอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
(3) ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ไมโครโฟน และเครื่อง
คอมพิ วเตอร์ เป็ นต้ น หากมี ความจ าเป็ นต้ องใช้ งานต่ อจากผู้ อื่ น ควรน าส าลีชุ บ แอลกอฮอล์ 70%
เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน
ข้อ 5 เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ขอให้ บุ ค ลากรติ ด ตามสถานการณ์
การระบาดของโรค คาแนะนา หรือ แนวทางการปฏิบัติตนได้จากเว็บ ไซต์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไ ข
ปั ญ หาจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด –19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))
ที่ www.up.ac.th อย่างสม่าเสมอ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

