
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 

เรื่อง  แนวทางการทำงานตามมาตรการเฝ@าระวังการระบาดระลอกใหมDของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ2ใหมD 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) 

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

  ตามที่ คณะทันตแพทยศาสตร2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 ไดZออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ

สอน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563   เนื่องดZวยขณะนี้มีจำนวนผูZติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ2ใหมD 2019 (COVID-19)  ในประเทศ

เพิ่มขึ้นอยDางตDอเนื่อง และแพรDกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดตDาง ๆ ทางศูนย2บริหารสถานการณ2โควิด 19 (ศบค)  และสาธารณสุขจังหวัด

สงขลาไดZออกประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เพิ่มขึ้น จึงตZองมีมาตรการป@องกันการแพรDระบาด เพื่อป@องกันผลกระทบตDอสุขภาพ

ของนักศึกษา บุคลากร และผู Zมารับบริการที ่โรงพยาบาลทันตกรรม และเพื ่อใหZการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร2 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2เปgนไปดZวยความเรียบรZอย จึงมีประกาศแนวทางปฏิบัติเพิ่มดังนี ้

 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

1. การเรียนการสอนภาคบรรยายในชั้นเรียนและการสอบ ใหZใชZวิธีออนไลน2ตามนโยบายมหาวิทยาลัย จนกวDาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

2. การเรียนการสอนในหZองปฏิบัติการและภาคสนาม ดำเนินไปตามปกติไดZ โดยเนZนการคัดกรองตั้งแตDเขZาคณะฯ เนZนการป@องกันสDวน

บุคคลที่เครDงครัด  

3. การเรียนการสอนในคลินิก ดำเนินการตามปกติ ขอใหZนักศึกษาคัดกรอง สอบถามประวัติเสี่ยงซ้ำอีกครั้งกDอนรักษา และปฏิบัติตาม

แนวทางประกาศของทางโรงพยาบาลทันตกรรม  

 

การเรียนการสอนหลังปริญญา 

1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใหZเปลี่ยนมาเปgนการเรียนออนไลน2 ตั้งแตDวันศุกร2ที่ 25 ธันวาคม 2563 เปgนตZนไป จนกวDาจะมีคำสั่ง

เปลี่ยนแปลง 

2 การลงปฏิบัติงานในคลินิก ดำเนินการตามปกติ ขอใหZนักศึกษาคัดกรอง สอบถามประวัติเสี่ยงซ้ำอีกครั้งกDอนรักษา และปฏิบัติตาม

แนวทางประกาศของทางโรงพยาบาลทันตกรรม 

3. การมาทำงานในหZองปฏิบัติการหรือศูนย2วิจัยกลางสามารถทำไดZ โดยเนZน social distancing และการป@องกันสDวนบุคคลที่เครDงครัด  

 

นักเรียนผู8ช:วยทันตแพทย?  

1. ปฏิบัติงานคลินิกตามปกติ เนZนการป@องกันตามแนวปฏิบัติ 

 

แนวทางการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานของนักศึกษา  

1. นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่กลับจากพื้นที่สีสZม ตZองรายงานตัวที่กิจการนักศึกษา [คุณวรรณรี (พี่เกด)] และตZอง self monitoring เปgน

เวลา 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง 



2. นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่กลับจากพื้นที่สีแดง ตZองกักตัวเปgนเวลา 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง ตZองรายงานตัวที่กิจการ

นักศึกษา และปฏิบัตติามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ตZองกักตัวที่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดใหZ รายงานใน PSU Care ในชDวงเวลาที่กักตัวทุก

วัน ตามเอกสารแนบ (รายชื่อพื้นที่สีแดง 11 จังหวัด ตามประกาศ วันที่ 2 มกราคม 2564 ของสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไดZแกD 

สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ จันทบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธานี และตั้งแต่วันที่ 4 

มกราคม 2564 ศบค. ประกาศเพิ่มพื้นที่สีแดงรวม 28 จังหวัด ดังนี้ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ลพบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กรุงเทพฯ)  

 

แนวทางการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานของอาจารย?และบุคลากร 

 

1. อาจารย2และบุคลากรที่กลับจากพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) ใหZอิงตามระยะเวลาการประกาศในแตDละชDวง  

          วันที่ 2 มกราคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อพื้นที่สีแดง 11 จังหวัด ดังนี้ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี 

กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ จันทบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธาน ี

          ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ศบค. ประกาศเพิ่มพื้นที่สีแดงรวม 28 จังหวัด ดังนี้ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สระแก้ว ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กรุงเทพฯ 

ดังนั้น การปฏิบัติตนแบDงเปgน 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 หากพื้นที่ที่ทDานเดินทางไปถูกประกาศเปgนพื้นที่สีแดงในวันที่ทDานเดินทาง หรือกDอนทDานเดินทาง เมื่อกลับมาสงขลา 

ทDานตZองหยุดงานและแยกตัวเอง 14 วัน (Self-quarantine) โดยคิดเปgนวันลา (ลากิจ หรือ ลาพักผDอน) นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

1.2 หากพื้นที่ที่ทDานเดินทางไป ในวันเดินทางเปgนพื้นที่สีเขียว สีเหลือง สีสZม แตDถูกปรับเปgนพื้นที่สีแดงภายหลัง เมื่อ

กลับมาสงขลา ทDานตZองหยุดงานและแยกตัวเอง 14 วัน (Self-quarantine) นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง โดยปฏิบัติงานที่บZาน 

(Work from Home) ทั ้งนี ้ในกรณีที่ล ักษณะงานไมDสามารถดำเนินการดZวยการปฏิบัติงานที ่บ Zาน (Work from Home) ขอใหZ

หนDวยงาน/สาขา พิจารณากระจายงานภายในหนDวยงาน หรือ นำหารือคณบดีหากมีขZอขัดขZอง 

2. กรณีผูZที่สัมผัส ใกลZชิดกับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง ขอใหZรายงานตัวกับคุณรัชดา ตันติสารศาสน2 (Line ID; Ratchada.t  มือถือ 

064-1615535 หรือ โทรศัพท2 074-287637) และปฏิบัติตนเชDนเดียวกับขZอ 1.1 หรือ 1.2   

3. โดยผูZที่ปฏิบัติงานที่บZาน (Work from Home) จะไมDไดZรับอนุญาตใหZเดินทางไปพื้นที่อื่น หรือ กลับภูมิลำเนาเดิม และใหZปฏิบัติตาม

ประกาศของรัฐบาล เรื่องมาตรการการรักษาระยะหDางทางสังคม (social distancing) อยDางเครDงครัด หZามไปในที่ที่มีคนพลุกพลDาน มี

เอกสารแนบ 

4. ใหZหัวหนZาหนDวยงานจัดตารางการทำงาน ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานที่บZานของบุคลากร โดยตZองสามารถติดตDอ เขZารDวม

ประชุม หารือโดยใชZเครื่องมือออนไลน2ไดZตลอดเวลาทำการ  และในกรณีที่มีความจำเปgนเรDงดDวน ผูZปฏิบัติงานที่บZานตZองพรZอมหรือสามารถ

เดินทางเขZามาปฏิบัติงานที่คณะฯ ไดZทันที สDวนกลุDมที่มาปฏิบัติงานที่คณะทันตแพทยศาสตร2ใหZปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามมาตรการรักษา

ระยะหDางทางสังคมโดยเครDงครัด 

5. บุคลากรที่ตZองทำงานเกี่ยวกับผูZป�วย ใหZปฏิบัติตามเวรทีไ่ดZรบัมอบหมายจากรองคณบดีฝ�ายโรงพยาบาล ใหZสามารถทำงานไดZตามภาวการณ2

ป�จจุบัน 

6. การใหZการบริการดZานทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร2 ในเวลาราชการ (จันทร2ถึงศุกร2 เวลา 8.30 น. - 16.00 

น.) ใหZปฏิบัติการตามประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง



ขZอกำหนดในการใหZการรักษาทางทันตกรรมและป@องกันการแพรDระบาดระลอกใหมDของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ 2ใหมD 2019 

(COVID-19)  

7. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร2และการประชุมของหนDวยงาน ใหZดำเนินการประชุมผDานเครือขDายออนไลน2  

8 . ใหZอาจารย2  บุคลากร และนักศึกษาทุกคนใหZขZอมูลตามความเปgนจริง ไมDป�ดบังขZอมูลซึ่งอาจสDงผลกระทบตDอเพื่อนรDวมงานและ

องค2กร และใหZปฏิบัติตามคำแนะนำอยDางเครDงครัด  ตั้งแตDวันที่  3 มกราคม 2564  เปgนตZนไป 

 

   ขอขอบคุณความรDวมมือรDวมใจของบุคลากรทุกทDานที่จะสDงผลการดำเนินการของคณะฯ ในสภาวการณ2ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลานี้ สDงผลกระทบตDอทุกภาคสDวนและบุคลากรทุกทDาน  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแตDบัดนี้เปgนตZนไปจนกวDาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 

 

                           ประกาศ  ณ  วันที่ 3 มกราคม 2564  

 

 

 

              (รองศาสตราจารย2 ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล) 

            คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร2 

 





 


