
 
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 (ฉบับที่ ๘) 

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

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ระบาด

ครอบคลุมทั้งประเทศในขณะนี้ ขอให้บุคลากร นักศกึษา และบุคคลภายนอกปฏิบัติตามประกาศฉบับปัจจุบันของจังหวัด

สงขลา ลงทะเบียนในเวบไซต์ http//arrival.songkhla.care/  และปฏิบัติตนตามมาตรการ “D-M-H-T-T” โดยเครง่ครัด 

ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกเลิกประกาศ ฉบับที่ ๗ และ

กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ดังนี้    

 
แนวทางสำหรับบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
 
๑. บุคลากรผู้เดินทางมาจากพื้นที่เส่ียง ตามประกาศของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี สระแก้ว ระยอง นนทบุร ี ภูเก็ต นครปฐม 
นครราชสีมา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุร ีขอนแก่น นราธิวาส (รายช่ือจังหวัด ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทัง้จังหวัด
ตามประกาศเพิ่มเติมตามสถานการณ์) หรือมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เส่ียง หรือบุคลากรที่มี
ประวัติเกี่ยวข้องกับ Timeline  ของผู้ติดเช้ือ ภายใน ๑๔ วันทีผ่่านมา ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ ขอให้้บุคลากรกักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine: HQ)  และแยกจากผู้อื่นเป็น
ระยะเวลา ๑๔ วัน กอ่นเข้ามาทำงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ หากมีอาการขอให้ไปรับการตรวจ COVID-๑๙  และกัก
ตัวจนครบ ๑๔ วัน โดยแจ้งหัวหน้างานให้ทราบด้วย 

๑.๒ ในระหว่างที่ HQ บุคลากรจะได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้า และต้องส่งรายงานการทำงานแก่
หัวหน้าทุกวัน และขอให้หัวหน้าส่งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ขอให้ท่านงดการ
ออกไปในสถานที่เส่ียง เนื่องจาก ท่านต้องกลับมาปฏิบัติงาน และให้บุคลากรอีกทีม Work From Home โดยมีจัดกลุ่ม
ทำงานสองกลุ่ม รายละเอียดตามที่หัวหน้าส่วนงานกำหนด 

 
 
 

  



-๒- 

 
๑.๓ ห้ามบุคลากรเดินทางไปในพื้นที่เส่ียง แต่หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ต้องขอ

อนุมัติการเดินทางโดยตรงกับคณบดี และเมื่อกลับมา ขอให้ HQ และลากิจ หรือลาพักผ่อน ๑๔ วัน และแจ้งการเดินทางไป
และกลับเข้ามาปฏิบัติงานล่วงหน้ากับคุณรัชดา ตันติสารศาสน์ โทร. ๐๖-๔๑๖๑-๕๕๓๓ หรือ ๐-๗๔๒๘-๗๖๓๗ ด้วย 

 
๒.  กรณีบุคลากรเดินทางซึ่งมีต้นทางมาจากพื้นที่ นอกเหนือจากข้อ ๑  ให้ปฏิบัตติามประกาศ ดังนี้  

๒.๑ ให้แจ้งการกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ล่วงหน้ากับคุณรัชดา ตันติสารศาสน์ เพื่อเป็นข้อมูล และ
ประเมินความเส่ียงตามแบบฟอร์มที่หัวหน้างานให้กรอก  

โดยผู้ที่มีลักษณะต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ของการแยกตัว (Self-quarantine: 
SQ) ได้แก่ มาจากพื้นที่สีส้ม หรือ มีการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถสาธารณะ หรือมีการเข้าร่วมชุมนุมใน
ที่แออัด ทั้งนี้การ SQ ขอให้ท่านหลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น งดการเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่นเป็นเวลา ๑๔ วัน แตห่ากท่านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ขอให้ลากิจ หรือลาพักผ่อนได้ 

๒.๒ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข “D-M-H-T-T” โดยดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด  
 

แนวทางสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่องานในคณะทันตแพทยศาสตร์  
 
๑. บุคคลภายนอกผู ้ เด ินทางมาจากพื ้นท ี ่ เส ี ่ยง ตามประกาศของจ ังหว ัดสงขลา ได ้แก ่  จ ังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี สระแก้ว ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต 
นครปฐม นครราชสีมา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี ขอนแก่น นราธิวาส (รายช่ือจังหวัด ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้ง
จังหวัดตามประกาศเพิ่มเติมตามสถานการณ์)  หรือบุคลากรที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ Timeline  ของผู้ติดเช้ือ ภายใน ๑๔ 
วันที่ผ่านมา ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาติดต่องาน  โดยติดต่อล่วงหน้าที่คุณรัชดา ตันติสารศาสน์  
๑.๒  เมื่อมาถึง ให้รายงานตัวกับคุณรัชดา ตันติสารศาสน์ และให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home 

Quarantine) หรือ โรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ก่อนเข้ามาติดต่อในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ หรือหากไม่ต้องการกักตัวต้องนำหนังสือรับรองผลการตรวจโรค COVID-๑๙ ซึ่งมีผลการตรวจไม่เกิน 
๗๒ ช่ัวโมง นับแต่เวลาออกเดินทางและมาถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาแสดงแก่คุณรัช
ดา ตันติสารศาสน์  

๑.๓  ให้หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผู้อื่น ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข “D-M-H-T-T” โดยเคร่งครดั 
ให้ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนพื้นที่ที่มาติดต่อเท่านั้น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยเร็ว  
  



-๓- 

๒.  กรณีผู้เดินทางซึ่งมีต้นทางมาจากพื้นทีน่อกเหนือจากข้อ ๑  ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสงขลา
ฉบับที่เป็นปัจจุบันอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้  

๒.๑ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๑ และเมื่อมาถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้รายงานตัวกับคุณรัชดา ตันติสารศาสน์ ให้
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่อยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุข “D-M-H-T-T” โดยเคร่งครัด และปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนพื้นที่ที่มาติดต่อเท่านั้น เมือ่เสร็จภารกิจแล้วให้
เดินทางกลับ  

๒.๒ หากท่านมีความเส่ียง มีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ แสบคอ ปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กล่ิน มีผ่ืนคัน ตาแดง 
และมีประวัติสัมผัสผู้มีความเสี่ยง หรือเคยไปในสถานที่เสี่ยง มีคนรวมตัวจำนวนมาก และสถานที่เป็นต้นเหตุของการ
ระบาด ใน ๑๔ วัน ก่อนที่จะมาคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อ ๑.๒ 

 
แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ระหวา่งวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑. การเรียนการสอนในคลินิก 

๑.๑ ระดับปริญญาตรี งดการเรียนการสอนในคลินิก ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่หากขาดการ

รักษาต่อเนื่องจะเป็นผลเสีย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้นิเทศงาน และแจ้งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาเพื่อ

พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

๑.๒ ระดับหลังปริญญา งดการเรียนการสอนในคลินิก ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่หากขาดการ

รักษาต่อเนื่องจะเป็นผลเสียทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์เจ้าของเคสพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

๒. การบรรยาย สัมมนา กิจกรรมกลุ่ม ให้ใช้รูปแบบออนไลน์ 

๓.  งดการฝึกหรอืการสอบในห้องปฏิบัติการ  หรือห้องวิจัย ยกเว้นกรณีที่จะเกิดผลกระทบต่อการเรียนของ

นักศึกษาทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์เจ้าของวิชา และนำแจ้งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา หรือรองคณบดีฝ่าย

การศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

๔. การวิจัย ให้งดงานวิจัยที่มีการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร การมา

ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยกลางสามารถทำได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแจ้งรองคณบดี

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ เพื่อทราบ 

๕. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบอื่น  ๆ  ให้งดการจัดสอบในห้องสอบ

ทุกรายวิชา โดยให้ผู้สอนพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการสอบและการวัดผลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทดแทนการ

สอบรูปแบบเดิม เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด 

(reflection) เป็นต้น 

 

 

 



-๔- 

๖. ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตัวโดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด กรณีนักศึกษาเดินทางกลับมาจาก

พื้นที่เส่ียงสูง หรือใกล้ผู้ติดเช้ือจะต้องมีการกักตัวตามประกาศของกรมควบคุมโรค ฝ่ายการศึกษาแนะนำให้นักศึกษา

ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเล่ียงการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี ้หากเกิดเหตุที่ทำให้ต้องกักตัว ซึ่งจะทำให้นักศึกษา

ไม่สามารถปฏิบัติงานในคลินิกได้ในช่วงที่คณะกลับมาให้บริการ จะถือเป็นความรับผิดชอบของตัวนักศึกษาเอง และไม่

สามารถขอชดเชยคาบคลินิกได้ 

   

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

เพื่อให้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถให้บริการทาง
ทันตกรรมได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ป่วย บุคลากร และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-๑๙  จึงขอกำหนด
แนวทางปฏิบัติและให้บริการ ดังนี้  

 
๑. ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน และผู้ป่วยนัดหมายที่จำเป็นต้องได้รับการ

รักษาต่อเนื่อง  
๒. งดให้การรักษาทันตกรรม ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ COVID-๑๙ หรือเกี่ยวข้องกับประวัติใน Timeline ของผู้

ติดเชื้อ หรือผู้ที่มาจากหรือมีบุคคลใกล้ชิดในบ้านมาจากพื้นที่จังหวัดสีแดง (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี สระแก้ว ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต นครปฐม รวมทั้งจังหวัดตามประกาศเพิ่มเติม
ตามสถานการณ์) 

๓. เข้มงวดในการคัดกรองอาการ ซักประวัติความเสี่ยงของผู้ป่วยและผู้ติดตาม (อนุญาตให้ผู้ติดตาม  ๑ 
คน เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่จำเป็น เช่น เด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือ) ไม่ให้เข้าอาคารโรงพยาบาล 
หากมีอาการ อาการแสดง หรือประวัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  

๓.๑  มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไข้ 
๓.๒  มีอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้

กล่ิน ล้ินไม่รับรส หายใจเร็วเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง มีผ่ืนคัน 
๓.๓  มีประวัติเส่ียงสัมผัสผู้ป่วย COVID-๑๙ หรือสัมผัสพื้นที่เส่ียงสูง ตามข้อ ๒  

๔. กรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินทางทันตกรรม ของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงในข้อ ๒ และ ๓  ให้รายงานคุณรัชดา ตันติ
สารศาสน์ ๗๖๓๗, ๗๖๓๓ หรือ Line ID ; ratchada.t หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านการบริการ 
หรือ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม  

๕. ให้การรักษาเน้นที่ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ใช้เวลาน้อยและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  หากจำเป็นต้อง
ให้การรักษาฟุ้งกระจาย ให้ใช้ High Power Suction ของยูนติทำฟันลดการฟุ้งกระจายให้มากที่สุด  

 
 

 



 

-๕- 

 
๖. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายการเชื้อ  COVID-๑๙    

การคัดกรอง การเตรียมความพร้อมบุคลากร การจัดการบริเวณให้การรักษาและส่ิงแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเตรียม
ความพร้อมระบบบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (QR code ท้ายเอกสาร) หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และความจำเป็น 

๗. เข้มงวดแนวทางการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม ให้ถือปฏิบัติการป้องกันโดยเคร่งครัด เช่น ให้บ้วนปากด้วย
น้ำยาฆ่าเช้ือก่อนการรักษา ใส่เส้ือกาวน์ยาว สวมหมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัยชีลขอบ ใส่ face shield ใช้ High power 
suction ดูดละอองฝอยให้เต็มประสิทธิภาพ ทำความสะอาดบริเวณให้การรักษาอย่างทั่วถึงก่อนและหลังให้การรักษา เป็นต้น 

๘. ให้ ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังเกตอาการ อาการแสดง และซักประวัติความเสี่ยงการติดเช้ือ 
COVID-๑๙ ก่อนให้การรักษาในผู้ป่วยซ้ำทุกราย เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่จะแพร่กระจายเช้ือภายในโรงพยาบาล ทันตกรรม  

๙. ผู้ป่วยที่นัดหมาย ให้ยืนยันการนัดหมาย โดยการสอบถามอาการและซักประวัติสัมผัสบุคคลหรือพื้นที่เส่ียง
ติดเช้ือ COVID-๑๙  หากเข้าข่ายความเส่ียงให้เล่ือนนัดเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๔ วัน หรือจนกว่าจะไม่มีความเส่ียง 

๑๐. ขอให้บุคลากรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ล้างมือสม่ำเสมอ ทำความสะอาด
บริเวณทำงานบ่อย ๆ และรักษาระยะห่าง (D-M-H-T-T )โดยเคร่งครัด  
 

ผู้ติดเช้ือที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จและไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เป็นผลให้

เช้ือโรคแพร่ออกไป อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เมษายน   ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์


