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แผนปฏิบัติการปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรณี โรคติดตอ 
จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการปองกัน เฝาระวัง รองรับเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากโรคติดตอ ในท่ีนี้

หมายถึง โรคท่ีเกิดข้ึนในท้ังคนและสัตว สามารถแพรกระจายไปสูคนอ่ืนๆ ไดท้ังทางตรงและทางออม มีตัวนําเชื้อ
โรคเรียกวาพาหะนําโรค ท้ังการสัมผัสโดยตรง การสูดหายใจ การรับประทานอาหารท่ีปนเปอน และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตองออกประกาศแนวทางปฏิบัติ/มาตรการปองกัน เฝาระวัง และควบคุม ท้ังการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือปองกันการแพรระบาด และลดโอกาสติดเชื้อโรค 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติงาน ติดตองาน  

หรือมารับบริการภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร 
 1.2 เพ่ือใหบริการพ้ืนฐานของสํานักงานวิทยทรัพยากรดําเนินตอไปได ในชวงสํานักงานวิทยทรัพยากรตอง
ปดสถานท่ีทําการชั่วคราว  
          1.3 เพ่ือใหการเปดสถานท่ีทําการมีการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกันการติดเชื้อ และการแพรเชื้อในพ้ืนท่ีของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร  
 

2. ขอบเขต  
แผนปฏิบัติการปองกัน เฝาระวัง และรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณี โรคติดตอ ฉบับนี้ ใชสําหรับ “พ้ืนท่ี

สํานักงานวิทยทรัพยากร” เปนแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกร ไมขัดแยงหรือเปนไปตามประกาศ
แนวทางปฏิบัติ/มาตรการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมถึงประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมาชิก และบคุคลท่ีมาติดตองานในอาคาร และการใหบริการออนไลน 

 

3. คําจํากัดความ 
โรคติดตอ หมายถึง  โรคไขหวัดใหญสายพันธุตาง ๆ โรคซาส โรคไขหวัดนก 

โรคติดตอท่ีอุบัติใหม โรคอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดใน  
พรบ. โรคตดิตอ หรือประกาศกฎกระทรวง 

 ผูอํานวยการฝาย/ศูนย  หมายถึง  ผูบริหารหนวยงานภายในสํานักงานวิทยทรัพยากร 
ประกอบดวย  
1) ฝายบริหาร ท่ีตั้งสํานักงานของฝาย ณ ชั้นลอย 
สนับสนุนการดูแลพ้ืนท่ีสํานักงาน และพ้ืนท่ีใหบริการ
ในอาคาร ทุกชั้น 
2) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด ท่ีตั้งสํานักงาน
ของฝาย ณ ชั้น 1  
3) ฝายจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ีตั้งสํานักงานของ
ฝาย ณ ชั้น 5 ครอบคลมุพ้ืนท่ีใหบริการ ณ ชั้น 1 ชั้น 
2 ชั้น 4 ชั้น 5  
4) ฝายบริการขอมูลสารสนเทศ ท่ีตั้งสํานักงานของ
ฝาย ณ ชั้น 3 ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ ณ ชั้น 3 
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5) ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน ท่ีตั้งสํานักงานของศูนย ณ ชั้น 6 ครอบคลุม
พ้ืนท่ีใหบริการ ณ ชั้น 6 ชั้น 7 

ผูรับบริการ หมายถึง  ประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสมาชิกท่ี 
ประสงคเขาคนควาขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศท่ี 
สํานักงานวิทยทรัพยากรมีใหบริการ 

ประชาคมจุฬาลงกรณ หมายถึง  อาจารย นิสิต บุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย   
สมาชิก    หมายถึง  ประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บุคคลภายนอก 

สํานักงานวิทยทรัพยากร ไดแก บุคลากรจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยผูเกษียณอายุงาน  นิสิตเกาจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย   นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอ่ืน   และ 
บุคคลท่ัวไป 

บริษัทจัดการอาคาร หมายถึง  บริษัทภายนอกผูรับจางดูแลจัดการอาคาร   
ประจําอาคาร เชน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การ
ควบคุมการเขางานบริษัทคูสัญญา เปนตน 
ปฏิบัติงานในสวนของงานระบบกายภาพ 

 บริษัททําความสะอาด  หมายถึง  บริษัทภายนอกผูรับจางดูแลทําความสะอาด 
      ประจาํอาคาร ปฏิบัติงานในสวนของงานระบบกายภาพ 
 

4. ขอมูลท่ัวไป  
 สํานักงานวิทยทรัพยากร ใหบริการในนามหอสมุดสวนกลางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีชื่ออาคารวา 
“มหาธีรราชานุสรณ”  เปนอาคารเดี่ยวขนาด 9.5 ชั้น พ้ืนท่ี 19,115 ตารางเมตร ประกอบดวย พ้ืนท่ีสํานักงานกวา 
2,000 ตารางเมตร พ้ืนท่ีบริการกวา 7,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยท่ัวไป เปดทําการ ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 
8.00-21.00 น. เสาร-อาทิตย เวลา 9.00-18.00 น. และเปดบริการกรณีพิเศษ 24 ชั่วโมง ในแตละชวงการสอบ
ใหแกนิสิตในแตละภาคปการศึกษา  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ เชน 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ บริการตูน้ําดื่ม น้ําประปา ระบบปรับอากาศ ท่ีเปนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
(Central Air-conditioning System) โดยใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เปนแบบระบายความรอนดวยน้ํา เพ่ือ
สงไปยังเครื่องสงลมเย็น (Air Handing Unit) ท่ีกระจายความเย็นเขาสูตัวอาคาร เปนตน รองรับประชาคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาชิก (Membership) ท่ีเขา-ออกในอาคารจํานวนมาก เฉลี่ยวันละกวา 2,000 คน  
 

5. มาตรการดําเนินการ 

โดยรายละเอียดของแนวปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนดังตอไปนี้ เพ่ือใหบุคลากร และบริษัทผูรับจางท่ีเก่ียวของ ทราบ
บทบาทหนาท่ีทันทีท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเขาสูสถานการณฉุกเฉินนี้    
การฝกซอม สํานักงานวิทยทรัพยากรอาจกําหนดซักซอมแนวทางปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามนโยบายของ
ผูบริหาร ณ ขณะนั้น หรือตามความเหมาะสมของสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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5.1 มาตรการระดับ 1 หมายถึง มาตรการในสถานการณคลี่คลาย ท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเปดสถานท่ี
ทําการโดยเพ่ิมแนวปฏิบัติการดูแล เฝาระวัง ปองกันการติดเชื้อ และการแพรเชื้อในอาคารของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร  

5.2 มาตรการระดับ 2 หมายถึง มาตรการในสถานการณท่ีพบวามีการแพรระบาดของเชื้อโรคในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย ทําใหสํานักงานวิทยทรัพยากร ตองปดสถานท่ีทําการชั่วคราว ตามประกาศแนวทาง/มาตรการของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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5.1 มาตรการระดับ 1 เปนมาตรการในสถานการณคลี่คลาย ท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรเปดสถานท่ีทําการ 

ภายใตแนวปฏิบัติการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกันการติดเชื้อ และการแพรเชื้อในอาคารของสํานักงานวทิยทรัพยากร  
      

      แนวปฏิบัตเิพ่ือการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกันการติดเช้ือ และการแพรเช้ือ 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย/ศนูย ์

ผูอ้าํนวยการ 

แจง้ดาํเนินการมาตรการระดบั 1 

1) จัดสถานที่รองรับการตรวจหา

เชื้อเบื้องตนของบุคลากร อยาง

ถูกสุขลักษณะ 

2) จัดใหมีการทําความสะอาด

อุปกรณที่มี การสัม ผัสรวมกัน 

อยางสม่ําเสมอ ตลอดวัน  

เชน ลูกบิด/ท่ีจับประตู ราวบันได 

ปุมกดลิฟต  จุดน้ํ า ด่ืม อุปกรณ

คอมพิวเตอร/โตะเกาอี้ที่ใหบริการ 

เปนตน  

3)  จัดวางแอลกอฮอลลางมือ 

กระจายตามบริเวณพื้นที่สวนกลาง 

เ ช น  ห น า ลิ ฟ ต  โ ถ ง ท า ง เ ดิ น 

เคานเตอรบริการ เปนตน 

4) จัดใหมีการคัดแยกขยะที่อาจ

เสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน หนากาก

อนามัยท่ีใชแลว ควรกําจัดโดยนํา

หนากากอนามัยที่ใชแลวแยกใส

ถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนน เพื่อ

ปองกันการปนเปอนกับขยะอื่น 

เปนตน 

 

ผูป้ฏิบตัิงานดา้นระบบกายภาพ  

 

บคุลากร 

1 )  ประสานกับหน วยงานด าน

สาธารณสุขเพื่อจัดหาเวชภัณฑ ชุด

ตรวจ เชื้ อ  อุ ปกรณ /ป อ งกั น  ให

เพียงพอและพรอมใชในชวงปฏิบัติ

มาตรการ เชน แอลกอฮอลลางมือ 

หนากากอนามัย เปนตน 

2) เผยแพร ประชาสัมพันธใหความรู

กับบุคลากร และผูรับบริการ ในการ

ดูแลและปองกันตนเอง เพื่อไมให

เส่ียงตอการติดเชื้อ และเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน การใหความรูวิธีลาง

มือที่ถูกตอง เปนตน 

3) จัดใหมีการคัดกรอง และเฝาระวัง

อาการของบุคลากรที่มาทํางาน และ

ประชาคมจุฬาฯ หรือสมาชิกที่มาใช

บริการ หากพบผูมีอาการ ใหแนะนํา

ไปยังหนวยตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ 

ขณะนั้น และรายงาน ผูอํานวยการ 

ทราบ โดยเร็วที่สุด 

4) ควบคุมการปฏิบัติตามแนวทาง

ม า ต รก า รข อ งสํ า นั ก ง า นวิ ทย

ทรัพยากร และของมหาวิทยาลัย   

1) ตรวจคัดกรองหาเชื้อเบื้องตน

ตามมาตรการและเง่ือนไขของ

สํ า นั ก ง านวิทยท รัพย ากร  ณ 

ขณะนั้น 

2) ทําความสะอาดอุปกรณใน

งานสํานักงาน และอุปกรณใน

การใหบริการ อยางสม่ําเสมอ  

เชน คอมพิวเตอร คียบอรด ปาย

แนะนําบริการที่ตองมีการสัมผัส

รวมกัน เปนตน 

2) ดูแลและเฝาระวังตนเองไมให

เส่ียงตอการติดเชื้อโรค หรือเปน

พาหะนําโรค  

3) ปองกันการแพรกระจายของ

เชื้อใหผูอ่ืน เชน การสวมหนากาก

อนามัย ปดปากและจมูกเวลาไอ

หรือจาม ลางมือดวยน้ําสะอาด

หรือแอลกอฮอลลางมือบอย ๆ เปน

ตน 

4) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ

ของสํานักงานวิทยทรัพยากร  

5) ปฏิบัติตามมาตรการของ

มหาวิทยาลัย  

   

กําหนดมาตรการและเง่ือนไขความ

ปลอดภัยของบุคลากรจากการแพร

ระบาด ตามมาตรการสาธารณสุข 

หรือตามแนวทาง หลักเกณฑของ

กระทรวง อว อาทิ 

1) มาตรการคัดกรองเบื้องตน ให

บุคลากรทุกคนมีโอกาสไดรับการ

ตรวจหาเชื้อ เบื้องตน กอนเขา

ปฏิบัติหนาที่ นอกเหนือจากการ

ตรวจวัดไข 

2) มาตรการดานสังคม ใหบุคลากร 

รักษาระยะหาง 1-2 เมตร ขณะ

ใหบริการ เพื่อปองกันการใกลชิด

กับบุคคลอื่นที่อาจเปนกลุมเส่ียง 

3) มาตรการดานอนามัย

ส่ิงแวดลอม ใหบุคลากรเฝาระวัง

ตนเอง หมั่นลางมือดวยสบู เจล 

แอลกอฮอล การใชหนากาก

อนามัย การปฏิบัติตามขอมูล

ขาวสารของกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข  

4) มาตรการดานสุขลักษณะ  

สถานที่ และส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ใหมกีารจัดเตรียมสถานที่ 

พื้นที่ตาง ๆ ในอาคาร ที่ผานการ

ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ

ภายในตัวอาคาร เชน ลูกบิด ประตู 

ราวบันได สวิตซไฟ ปุมกดลิฟต 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อ ทกุ 2 ชัว่โมง 

หรือตามที่เหมาะสม  

5) มาตรการดานการติดตาม ดูแล 

ใหมีระบบติดตาม ดูแลบุคลากร

โดยผูอํานวยการฝาย/ศูนย กรณี มี

บุคลากรเดินทางกลับภูมิลําเนา 

ห รื อ  เ ดิ น ท า ง ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น

ตางจังหวัด ตางประเทศ  

 

ผูอ้าํนวยการ  
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5.2 มาตรการระดับ 2 เปนมาตรการในสถานการณท่ีสํานักงานวิทยทรัพยากรปดสถานท่ีทําการชั่วคราว 

ภายใตประกาศแนวทาง/มาตรการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

           แนวปฏิบัตเิพ่ือรับมือการแพรระบาดของเช้ือโรค  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ฝาย/ศูนย   จัดทําแผน BCP 

   หรือวิธีปฏิบัติเปนการเฉพาะ 

   โดยบุคลากรรับรูและปฏิบัติ    

   ผาน OAR’s Documents      

 

 

 

ผูอํานวยการ 

แจงดําเนินการมาตรการระดับ 2 

ส่ังปดบริการ 

ผูปฏิบัติงานส่ือสาร
องคกร 

1) ประชาสัมพันธ 
ผานชองทางส่ือสาร
ตาง ๆ ของสํานกังาน
วิทยทรัพยากร  
2) ติดตามประกาศ
ของจุฬาลงกรณมหา  
วิทยาลยั และรับคําสัง่
จากผูอํานวยการ หรือ
ผูอํานวยการฝาย
บริหาร เพื่อการ
เผยแพรขอมูล/ขาวสาร 
การดําเนินการของ
สํานักงานวิทย
ทรัพยากรใหบุคลากร 
และผูรับบริการทราบ  

ผูปฏิบัติงานระบบ
กายภาพ 

1) ปฏบิัติการฆาเชื้อ
และทําความสะอาด 
พ้ืนผิววัสดุ อุปกรณ 
สุขภัณฑ ทั้งหมด
ภายในอาคาร ชวง
สํานักงานวิทย
ทรัพยากรปดสถานที่
ทําการชั่วคราว  
กรณี มีการเขา-ออก
ของเจาหนาที ่ให
ปฏิบัติการฆาเชื้อและ
ทําความสะอาดซํ้า 
หลังการเขาพื้นที ่
2) จัดการขยะที่มี
ความเสี่ยง ตาม
แนวทางปฏบิัติของ
สวนงานที่รับผิดชอบใน
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระหวาง
ที่มหาวิทยาลัยปดทํา
การชั่วคราว 
3) พรอมติดตอและ
ประสานงานให
หนวยงาน/องคกรเขา
พนกําจัดเชื้อโรคใน
อาคาร                  

ผูอํานวยการ 

1) รับทราบแนวทาง
ปฏิบตัิ/มาตรการ ของ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อวาง
แนวทางกาํกับการ
ปฏิบัติงาน หรือดูแล
บุคลากร ภายใต
แนวทางปฏบิัติ/
มาตรการของ
มหาวิทยาลัย ณ 
ขณะนั้น                
2) คัดกรอง ขอมูล/
ขาวสารที่นาเชื่อถือ 
และขอเท็จจริง กอน
ส่ังการประชาสัมพันธ 
หรือเผยแพรขอมูล
ขาวสารออกสู
สาธารณะ   
3) วิเคราะห
สถานการณ เพื่อการ
ใหบริการในชวง
สํานักงานวิทย
ทรัพยากรปดสถานที่
ทําการชั่วคราว และ
เมื่อจะกลับมาเปดทาํ
การตามปกติ 

ผูอํานวยการฝายบริหาร 

1) ผูประสานงานหลัก
กับศูนยปฏบิัติการ
กลางของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เชน ฝาย
บริหาร หนวยงานดาน
สาธารณสุข/ดานการ
รักษาพยาบาล/คัดกรอง 
เชน โรงพยาบาลจุฬาฯ 
ศูนยบริการสุขภาพแหง
จุฬาฯ เปนตน 
2) ควบคุมการ
ปฏิบตัิงานระบบ
กายภาพ และงาน
สื่อสารองคกร 
3) รายงานการ
ดําเนินการของ
หนวยงานภายใน เสนอ
ผูอํานวยการ ทราบ 
เปนระยะ  
4) รับคําสั่งจาก
ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการฝาย/ศูนย 

1) ผูประสานงานหลัก
กับผูอํานวยการฝาย
บริหาร 
2) แจงขอมูลบุคลากร
ในฝาย/ศูนย ที่คาดวา 
อาจติดเชื้อหรือมีภาวะ
เสี่ยง ใหผูอํานวยการ
ฝายบริหาร ทราบ เพือ่
ประสานงานหลักกับ
ศูนยปฏิบัติการกลาง
ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
3) จัดทําแผนหรือวิธี
ปฏิบตัิเพ่ือการ
ใหบริการ* ขณะ
สํานักงานวิทย
ทรัพยากร ปดสถานที่
ทําการชั่วคราว ตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
4) ควบคุมบุคลากรใน
ฝาย/ศูนย ใหปฏิบัติ
ตามมาตรการของ
สํานักงานวิทย
ทรัพยากร  

บุคลากร 

1) แจงขอมูลภาวะ
เสี่ยงของตนเอง ให
ผูอํานวยการฝาย/ศูนย 
ทราบ โดยเร็วที่สุด  
2) ติดตาม และปฏบิัติ
ตามแนวทาง/
มาตรการของ
สํานักงานวิทย
ทรัพยากร อยาง
เครงครัด 
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6. แนวทางการใหบริการในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรค 
1) แนวปฏิบัติและมาตรการปองกันการแพรกระจายและแพรระบาดของเชื้อโรค     ท่ีจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อมิใหการแพรระบาดของเชื ้อโรค สงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน นิสิต 
บุคลากร ตลอดจนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเม่ือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประกาศแนวทางปฏิบัติ/
มาตรการออกมาใชแลว สํานักงานวิทยทรัพยากรจะกําหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการภายใตประกาศจุฬาฯ ณ ขณะนั้น 
 2) แนวปฏิบัติการเปดสถานท่ีทําการของสถาบันอุดมศึกษา ระดับพ้ืนท่ีคลี่คลาย ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรม หรือทํากิจกรรมอ่ืนใดท่ี
มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากใหสามารถใชอาคารของสถานศึกษาได โดยเปนไปตามหลักเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ณ ขณะนั้น 
 

7. การฟนฟู 
 ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคกลับเขาสูภาวะปกติ ผูบริหารสํานักงานวิทยทรัพยากรจะ
หารือสูแผนฟนฟู และมาตรการรองรับ อาทิ 

 1. ปฏิบัติการฟนฟูดานสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมท่ีอาจไดรับผลกระทบ ใหกลับคืนสูสภาพ
ตามสมควร และเปนไปตามมาตรการฟนฟูหรือเยียวยาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น 

           2. ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ/มาตรการปองกัน เฝาระวัง และการรับมือเพ่ือใหการ
ใหบริการเปนไปอยางเหมาะสมในแตละสถานการณของโรคอุบัติใหมใหดีข้ึน 

 

8. การชวยเหลือ 
 ใหการสนับสนุน จัดหา อุปกรณหรือชุดตรวจ ใหกับบุคลากร และในกรณีท่ีมีการตรวจพบเชื้อในตัว
บุคลากร หรือบุคลากรอยูในกลุมเสี่ยง สํานักงานวิทยทรัพยากร พรอมใหการประสานความชวยเหลือกับหนวยงาน
ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการของกรณีโรคติดตอ ณ ขณะนั้น 
 

9. การติดตอประสานงานหนวยงานภายใน/หนวยงานภายนอก 

 

ลําดับ 
 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 
 

บทบาทหนาที่/ความรวมมอื 
โทรศัพท  
หนวยงาน 

โทรศัพท  
มือถือ 

หนวยงานภายใน 
1 ผูอํานวยการสํานักงานวทิยทรัพยากร ส่ังการ รายงานผูบริหารมหาวทิยาลัย 82906 ขอมูล ณ 

ขณะนัน้ 
2 ผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
ควบคุมการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการ ระดับ
ฝาย/ศูนย 

82900 ขอมูล ณ 
ขณะนัน้ 

3 ผูปฏิบัติงานส่ือสารองคกร ประชาสัมพันธ ขอมูล/ขาวสาร ตามที่ไดรับส่ังการ 81927 ขอมูล ณ 
ขณะนัน้ 

4 ผูปฏิบัติงานดานระบบกายภาพ และบริษัทรับจาง
ประจําอาคาร 

รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการ 82910, 81925, 
82999 

ขอมูล ณ 
ขณะนัน้ 

5 บุคลากร รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางมาตรการอยางเครงครัด - - 

หนวยงานภายนอก 
1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตรวจคัดกรอง 0 2256 4000 - 

2 ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ตรวจคัดกรอง/หนากากอนามัย 0 2218 0568 - 

3 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตรวจหาเชื้อ 0 2218 1102 - 

4 โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เจลแอลกอฮอลลางมือ 0 2215 0871-7 - 

5 ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศปอส.)  

เจลแอลกอฮอลลางมือ  0 2218 5222 - 

6 สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดการขยะ / ส่ิงแวดลอม 0 2218 3006 - 

7 บริษัท ดีดี เนเจอร คอรปอเรชั่น จํากัด ฉีดพนยาฆาเชื้อโรคในอาคาร 0 2518 1881 - 
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