


แนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในหน่วยงำน 

หรือกรณีเป็นผู้สัมผัสโรค 
--------------------------------------------------- 

 
ค ำนิยำม 
ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน หรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยสามารถประเมินระดับความ
เสี่ยง ได้ตามแผนภาพดังนี้ 

 

การประเมินความเสี่ยงของผู้สัมผัส 
1. ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในสถานที่และเวลาเดียวกัน     

โดยไม่มีการป้องกัน 
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในวันที่เริ่มป่วย หรือภายใน 3 วันก่อนมีอาการ 
- ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และทานอาหาร ดื่มสุรา อยู่ในสถานที่ระบบปิดร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้า

ข่าย (ผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก) / ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผลตรวจด้วย RT-PCR เป็นบวก) / 
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ใส่ PPE 

- ผู้ที่อยู่ใกล้ / พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยไอ จาม ใส่ 
- อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่ดี นานกว่า 30 นาท ี

2. ผู้สัมผัสความเสี่ยงต่่า (สีเหลือง) หมายถึง ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ 
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3. ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสโรค (สีเขียว) ไม่มีความเสี่ยง ได้แก่ 
- ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่่า 
- บุคลากรที่ไม่ได้ท่างานใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออยู่ห่างจากผู้ป่วยเป็นระยะทางเกินกว่า 1 เมตร ใน

สถานที่ที่มีการระบายอากาศดี 
- บุคลากรที่ไม่มีประวัติสัมผัสโรคจากชุมชน 

 
แนวปฏิบัติกรณีพบบุคลากรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน หรือเป็นผู้สัมผัสโรค 

 
1.   กรณีบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก) / ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผลตรวจด้วย      

RT-PCR เป็นบวก) ให้เข้าสู่กระบวนการรักษายังโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของตนเองทันที 
และโทรแจ้งสายด่วน สปสช. 1330 กด 14   

 

 
 

2.   กรณีบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (สีส้ม) 
          1. ให้บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยทันที โดยแสดงผลตรวจ ผู้ติด

เชื้อเข้าข่าย (ผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก) / ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผลตรวจด้วย RT-PCR เป็นบวก) 
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบตามล่าดับ และแจ้งข่าวให้บุคลากร

ของส่านักฯ ทราบ เพ่ือประเมินความเสี่ยงตนเอง 
3. ให้กักตัวที่บ้าน 7 วัน ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน และตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี ATK 

หรือ RT-PCR จ่านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย และให้
บุคลากรถือเป็นการ Work From Home    
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4. สังเกตอาการตนเอง 3 วัน  
    - ออกนอกบ้านเท่าท่ีจ่าเป็น 
    - หากไปท่างาน แยกพ้ืนที่กับผู้อ่ืน 
    - ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention  
    - เลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ 
    - เลี่ยงใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น 
    - ตรวจ ATK หรือ RT-PCR ครั้งที่ 2 วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย 

 

 
 

3.   กรณีบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่่า (สเีหลือง) 
1. ให้ปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ต้องกักตัวแต่ให้ยึดถือแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด  
2. ในระหว่าง 10 วัน ของการสัมผัสโรค ถ้ามีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ หรือ   

อาการอ่ืน ๆ ของ COVID-19 ให้บุคลากรนั้นไปรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และให้กักตัวใน
สถานที่ที่เหมาะสมระหว่างรอผลการตรวจ  

    2.1 กรณีท่ีผลตรวจเป็นลบ สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามหลักการ DMHTT และ 
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด  

    2.2 ถ้าผลตรวจเป็นบวก ให้เข้าสู่กระบวนการรักษายังโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของ
ตนเองทันที และโทรแจ้งสายด่วน สปสช. 1330 กด 14     
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4.   กรณีบุคลากรที่ไม่ได้สัมผัสโรค (สเีขียว) 
ให้ปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ต้องกักตัวและยึดถือแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

--------------------------------------------------- 
1. การลาเพื่อแยกตัวเอง (Self-Quarantine) / แยกกักตัวเอง (Self-isolation) 

 
กรณีการลา แนวปฏิบัติ สิทธิการลา ขั้นตอนการลา 

กรณีเดินทางกลับจาก
พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 
และมีประวัตสิัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ตดิเช้ือใน
พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 

เดินทางไปปฏิบตัิหน้าที่โดย
ไม่สามารถยกเลิกได ้

- หยุดงานและแยกตัวเอง 
(Self-Quarantine) เป็น
เวลา 7 วัน หรือ 

- Work Frome Home 
 

ไม่ถือเป็นวันลา 1. แจ้งผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
2. ผู้บังคับบญัชาช้ันต้นแจ้ง

รายชื่อบุคลากรพร้อม
หลักฐานประกอบ เสนอขอ
อนุมัติหยุดงานเพื่อกักตัวโดย
ไม่ถือเป็นวันลา  

เดินทางไปด้วยเหตผุลอื่น - หยุดงานและแยกตัวเอง 
(Self-Quarantine) เป็น
เวลา 7 วัน หรือ 

- Work Frome Home 

ใช้วันลากิจ หรือลา
พักผ่อน 

กรอกแบบฟอร์มการลาในระบบ 
CMU MIS 

เป็นผู้สมัผสัความเสีย่ง
สูง (สีส้ม)   

มีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้
ติดเชื้อเข้าข่าย (ผลตรวจ
ด้วย ATK เป็นบวก) / ผูต้ิด
เชื้อยืนยัน (ผลตรวจด้วย 
RT-PCR เป็นบวก)  

- แสดงผลตรวจ ผู้ติดเช้ือเข้า
ข่าย (ผลตรวจด้วย ATK 
เป็นบวก) / ผู้ติดเช้ือยืนยนั 
( ผลตรวจด้ วย  RT-PCR 
เป็นบวก) 

- หยุดงานและแยกตัวเอง 
(Self-Quarantine) / แยก
กักตัวเอง (Self-isolation) 
เป็นเวลา 7 วัน หรือ 

- Work Frome Home 

ไม่ถือเป็นวันลา 1. แจ้งผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
2. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นแจ้ง

รายชื่อบุคลากรพร้อม
หลักฐานประกอบ เสนอขอ
อนุมัติหยุดงานเพื่อกักตัวโดย
ไม่ถือเป็นวันลา  

เป็นผู้สมัผสัความเสีย่ง
ต่่า (สีเหลือง)   

มีประวัติใกล้ชิดผูส้ัมผัสเสี่ยง
สูงที่ยังตรวจไม่พบเช้ือ 

ให้ปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ให้ยึดถือแนวทาง DMHTT 
อย่างเคร่งครัด 

  

เป็นผู้ที่ไม่ได้สัมผสัโรค 
(สีเขียว) 

มีประวัติใกล้ชิดผูส้ัมผัสเสี่ยง
ต่่า 

ให้ปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ให้ยึดถือแนวทาง DMHTT 
อย่างเคร่งครัด 

  

 
2.  การลาเพื่อเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
กรณีการลา แนวปฏิบัติ สิทธิการลา ขั้นตอนการลา 

การลาเพื่อเข้ารับการ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 

เป็นผู้ตดิเช้ือเข้าข่าย (ผล
ตรวจด้วย ATK เป็นบวก) / 
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผลตรวจ
ด้วย RT-PCR เป็นบวก) /
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 

ให้เข้าสู่กระบวนการรักษายัง
โรงพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคมของตนเองทันที 
และโทรแจ้งสายด่วน สปสช. 
1330 กด 14   

ใช้วันลาป่วย 1. แจ้งผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
2. กรอกแบบฟอร์มการลาใน

ระบบ CMU MIS  
3. ท่าบันทึกข้อความรายงาน

การลาเพื่อเข้ารับการรักษา
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) พร้อมใบรับรอง
แพทย์เสนอหัวหน้าส่วนงาน 
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