
  

  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

เรื่อง  มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
(ฉบับท่ี 4) 

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

  ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเน่ืองของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในหลายประเทศ และ          
ในบางประเทศมีการระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้
มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย                
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) เป็น
โรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ล าดับที่ 14 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุม            
การระบาดของโรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกมาตรการส าหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดังน้ี 
  1. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit)           
ไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเน่ือง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด  ตามประกาศ           
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
สิ ง ค โป ร์  ญี่ ปุ่ น  เก า ห ลี ใ ต้  อิ ต า ลี  แ ล ะ อิ ห ร่ า น  (ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ร า ย ชื่ อ ป ร ะ เท ศ ฯ  ไ ด้ ที่  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php) 

  2. ส าหรับผู้ที่เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (transit) พื้นที่ตามข้อ 1. และเดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ให้งดการมาปฏิบัติงานและการเข้าชั้นเรียน และ            
พ านักที่ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานหรือขาดเรียน และไม่นับ       
เป็นวันลา และให้ปฏิบัติตน ดังน้ี 

2.1  รายงานตัวโดยกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ผ่าน QR Code 

2.2  ท าการวัดอุณหภูมิวันละ 2 คร้ัง (เช้า-เย็น) ทุกวัน จนกว่าจะครบระยะเวลา        
14 วัน นับแต่วันที่ เดินทางเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  โดยแจ้งผ่าน QR code แบบ
ติดตามอาการประจ าวันส าหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.3  ให้งดการออกไปในที่ชุมชน หรือที่สาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจ านวนมาก งดการ
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และงดการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
แก้วน้ า ช้อนส้อม เป็นต้น 

2.4 ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่อย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะก่อนและหลังสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ตาหรือปาก  





QR Code รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบติดตามอาการประจ าวัน 

1. รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

2. แบบติดตามอาการประจ าวันส าหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                                

 - ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร สามารถติดต่อได้ที่ คณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 - ส าหรับนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุขภาพดี กองกิจการนักศึกษา               

    เบอร์โทร 02-696-6600-2  

    Facebook: Thammasat Well Being Center  

    Email: tuwellbeing@gmail.com        
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Thammasat University Notification 

on 
Measures and Recommendations on the Prevention and Control of Coronavirus 19 (COVID-

19) 
(No. 4) 

______________________________ 
 

Pursuant to the continued spread of Coronavirus 19 (COVID-19) in many countries, 

and the broad scope of infection in certain countries, on 24 February, 2020, the National 
Communicable Disease Committee approved, in principle, the draft Ministry of Public Health 
Notification on Name and Important Symptoms of Dangerous Contagious Diseases (No. 3), 
B.E. 2563, to which Coronavirus Disease 2019: COVID-19 is added as number 14 on the list 

of dangerous contagious diseases, under the Communicable Disease Act, B.E. 2558.  In 

order to implement precautions and control the spread of the disease, Thammasat University 
hereby issues the following measures to be observed by faculty, staff and students. 

1. Faculty, staff and students are requested to refrain from traveling to or transiting 
through areas with continued infections and areas where it is advised to avoid 
going into congested venues according to the Ministry of Public Health 
Department of Disease Control notification, namely The People’s Republic of 

China, Hong Kong, Macau, The Republic of China (Taiwan), Singapore, Japan, 

South Korea, Italy and Iran.  (Follow country updates at 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php) 
2. Those having traveled to or transited through the areas in 1. and having returned 

to Thailand from 13 February, 2020 onwards are requested to refrain from 
coming to work or to class and to remain in their residence for 14 days, for which 
they will not be considered absent from work or from class and absent days will 
not be counted as leave days.  In addition, they are requested to: 
2.1 Report themselves by filling in the Coronavirus 2019 monitoring form 

accessible through the attached QR code. 
2.2 Take temperature measurements twice a day (morning-evening) every day for 

14 days from the day of return to Thailand and submit a Daily Report for 
Thammasat University Students and Staff through the attached QR code. 

2.3 Refrain from going out to public places or places with many people, using 
public transportation, or sharing personal items such as handkerchiefs, 
towels, drinking glasses, forks and spoons, etc. with others.     

2.4 Regularly clean their hands with alcohol gel or soap and water, particularly 
before and after touching the face, nose, eye or mouth. 



2.5 In the event of having a fever �37.5 degrees Celsius and one of the symptoms 

(cough, running nose, sore throat, shortness of breath), they are requested to 

quickly see a doctor at the specific disease triage station (former Thai Military 

Bank building), Thammasat Hospital, tel. 02-926-9019. 
3. After 14 days of observation, those having traveled to or transited through the areas 

in 1. are requested to report back to work or to class by contacting the following 

offices during office hours, as specified by the university. 
- Ta Prachan, Primary Care Unit, Student Activities Building 3rd floor, tel. 02-613-

3961, 02-613-3958. 
- Rangsit Center, Health Promotion Unit, Specific Disease Triage Station (former 

Thai Military Bank building), Thammasat Hospital, tel. 02-926-9090 or SC building 

first aid room, 1st floor, room number 1062, tel. 02-696-6001, internal line 82-6600-
1. 

- Lampang Campus, first aid room, five-storey classroom building, 1st floor, room 

number 3101, tel. 054-237-999, internal line 84-5175. 
- Pattaya Campus, first aid room, Ror Sor Mor classroom building, 1st floor, tel. 038-

259-050 ext. 1200. 
 
     Given on 26 February, 2020 
 
 
 
    (Associate Professor Gasinee Witoonchart) 
        Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QR codes for Coronavirus 2019 monitoring form and daily report form 
1. Coronavirus 2019 monitoring form 

 
 

2. Daily Report Form for Thammasat University Staff and Students 

 
 
For inquiries, please contact the following offices: 

- Faculty members and staff may contact their faculty or agency. 
- Students may contact the Student Affairs Well Being Center, tel. 02-696-6600-

2 
Facebook: Thammasat Well Being Center 

Email: tuwellbeing@gmail.com 
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