
การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

เรียบเรียงข้อมูลโดย....ทีมบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 Website Risk Management Center
of Mahidol University

แนวปฏิบัตกิารเคล่ือนย้ายหรือส่งต่อ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(ส าหรับพื้นที่ศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขต) 
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แนวปฏิบัตกิารเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(ส าหรับพื้นท่ีศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขต) 

MUBCM-COVID-19:20200311



การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักศึกษา เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ประสาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) 
และ รถยนต์ส่วนกลางเคลื่อนย้าย

ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

และ หัวหน้าส่วนงาน

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และแจ้งผล
ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
ส่วนงาน หรือ MU Health

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยก และ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน 

ด าเนินการแจ้ง ผู้อ านวยการ         
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

อาจารย์ที่ปรึกษา/งานกิจการ

นักศึกษาส่วนงาน/หัวหน้า

ส่วนงาน ติดตามอาการ

นักเรียนหรือนักศึกษา

อย่างใกล้ชิด
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กรณมีีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่ศาลายา หรือ มีอาการนอกมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 5 กิโลเมตร

เมื่อนักศึกษาพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ
งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน 

ส าหรับนักศึกษาในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสาน MU Health โทร.02-849-4529-30

โรงพยาบาลในสังกัด มม.                      
ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา   
ไปยัง ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก (GJ) ประสาน 
1.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 

(ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ) 
2.นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล

(รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

ประสานรถยนต์ส่วนกลาง
ในเวลาราชการ
คุณไพรัช  แดงเอม 
(หัวหน้างานบริการกลางและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี)
นอกเวลาราชการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
กองภายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.02-441-4400

MUBCM-COVID-19:20200311



หัวหน้าส่วนงาน
รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และ                                   
แจ้งผลไปยังหัวหน้าส่วนงาน

โรงพยาบาลในสังกัด มม. ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
• ส่วนงานในพ้ืนที่บางกอกน้อย

ไปยัง รพ.ศิริราช (SI) ประสาน 
นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์    
(ผอ. รพ.ศิริราช)   

• ส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท   
ไปยัง รพ.รามาธิบดี (RA) ประสาน 
1. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 

(ผอ. รพ.รามาธิบดี)
2. ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 

(รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี)
3. คุณถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ 

(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รพ.รามาธิบดี)

4. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 
(รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ รพ.รามาธิบด)ี

• วิทยาเขตกาญจนบุรี
ไปยัง   รพ.ไทรโยค   

• วิทยาเขตนครสวรรค์
ไปยัง   รพ.สวรรค์ประชารักษ์

• วิทยาเขตอ านาจเจริญ
ไปยัง  รพ.อ านาจเจริญ

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน
ประสานรพ.ในสังกัด

ส่วนงาน/หน่วยงาน
เคลื่อนย้ายนักศึกษา            

ไปยังโรงพยาบาลที่ได้
ประสานเคลื่อนย้ายไว้

เมื่อนักศึกษาพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ

งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยก และ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

อาจารย์ที่ปรึกษา/งานกิจการ

นักศึกษาส่วนงาน/หัวหน้า

ส่วนงาน ติดตามอาการ

นักเรียนหรือนักศึกษา

อย่างใกล้ชิด
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การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักศึกษา เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

แจ้งต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ
งานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน

ส าหรับนักศึกษาในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสานรพ. ตามข้อตกลงของแต่ละพ้ืนที่

กรณีมีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท วิทยาเขต
MUBCM-COVID-19:20200311



ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ประสาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) 
และ รถยนต์ส่วนกลางเคลื่อนย้าย

ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

และ หัวหน้าส่วนงาน

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และแจ้งผล
ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร

จัดการความเสี่ยง

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

หรือ MU Health
แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยกและ

แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน

ด าเนินการแจ้ง ผู้อ านวยการ         
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

/หัวหน้าส่วนงาน ติดตาม

อ า ก า ร บุ ค ล า ก ร      

อย่างใกล้ชิด

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ บุคลากร เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
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เมื่อบุคลากรพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

ส าหรับบุคลากรในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสาน MU Health โทร.02-849-4529-30

โรงพยาบาลในสังกัด มม.                      
ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา   
ไปยัง ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก (GJ) ประสาน 
1.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 

(ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ) 
2.นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล

(รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ)

ประสานรถยนต์ส่วนกลาง
ในเวลาราชการ
คุณไพรัช  แดงเอม 
(หัวหน้างานบริการกลางและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบด)ี
นอกเวลาราชการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
กองภายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.02-441-4400

กรณมีีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่ศาลายา หรือ มีอาการนอกมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 5 กิโลเมตรMUBCM-COVID-19:20200311



หัวหน้าส่วนงาน
รายงานสถานการณ์และข้อมูล ต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

โทร.098-091-1998

รพ.ในสังกัด มม.

ตรวจวินิจฉัย และ                                   
แจ้งผลไปยังหัวหน้าส่วนงาน

การ
เคลื่อนย้าย

ส่งต่อ

หัวหน้าส่วนงาน
ประสานรพ.ในสังกัด

ส่วนงาน/หน่วยงาน
เคลื่อนย้ายบุคลากร 

ไปยังโรงพยาบาลที่ได้
ประสานเคลื่อนย้ายไว้

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

แยกผู้ป่วยรอในห้องพยาบาลแยกและ
แจ้งหัวหน้าส่วนงานทันที

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

/หัวหน้าส่วนงาน ติดตาม

อ า ก า ร บุ ค ล า ก ร      

อย่างใกล้ชิด
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โรงพยาบาลในสังกัด มม. ตามข้อตกลงร่วมกัน คือ
• ส่วนงานในพ้ืนที่บางกอกน้อย

ไปยัง รพ.ศิริราช (SI) ประสาน 
นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์    
(ผอ. รพ.ศิริราช)   

• ส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท   
ไปยัง รพ.รามาธิบดี (RA) ประสาน 
1. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 

(ผอ. รพ.รามาธิบดี)
2. ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ 

(รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี)
3. คุณถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ 

(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รพ.รามาธิบดี)

4. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 
(รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ รพ.รามาธิบด)ี

• วิทยาเขตกาญจนบุรี
ไปยัง   รพ.ไทรโยค   

• วิทยาเขตนครสวรรค์
ไปยัง   รพ.สวรรค์ประชารักษ์

• วิทยาเขตอ านาจเจริญ
ไปยัง  รพ.อ านาจเจริญ

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ บุคลากร เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

เมื่อบุคลากรพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยงและ     
มีอาการไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ

แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ               
งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน

ส าหรับบุคลากรในสังกัดพื้นที่อ่ืน 
ประสานรพ.ตามข้อตกลงของแต่ละพ้ืนที่

กรณีมีอาการเมื่ออยู่ในพื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท วิทยาเขต
MUBCM-COVID-19:20200311
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มหาวิทยาลัยมหดิล



แจ้งประชาสัมพนัธ์สถานการณแ์ละการป้องกัน
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป       
มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mahidol.ac.th/th/covid-19
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แจ้งกรณีที่มีข้อสงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล             

โทรศัพท์ 02-849-6150, 02-849-6152-5

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติตน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การติดตามข่าวสาร

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 1422

murmc@mahidol.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/rm/covid-19_of_mahidol

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวัง นักศึกษา ม.มหิดล
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health)             
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล      โทรศัพท์ 02-849-4529-30 
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Thank You
Risk Management Center 
Mahidol University 

Website Risk Management Center
of Mahidol University


