คำแถลงของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล
เรื่อง ผลกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล
และกำรระงับกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ
(สำหรับใช้เพื่อกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมหิดล)
ตามที่ ได้มี คาแถลงของมหาวิท ยาลัยมหิดลเพื่อ แจ้ง ส่วนงานเป็นการภายในถึง ผลการตรวจสอบ
การคัดกรองนัก ศึก ษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขั้นตอน
ทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการและได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่ ง ในขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษาคนดั ง กล่ า วไว้ใน
การดู แ ลรั ก ษาเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลขอแจ้ ง ความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การ
ตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดาเนินการปิดพื้นที่การบริการ
ห้องเรียน รวมถึงสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทา
ความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกาจัดเชื้อ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยมหิดล จะทำกำรหยุดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมและ
กำรให้บริกำรอื่นๆ เพิ่มเติม ในระหว่ำงวันที่ 14-22 มีนำคม 2563 รวมถึงศูนย์ออกกาลังกาย SS Sports
Center และสระว่ายน้าสิริมงคล เพื่อดาเนินการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ การจัดการเรียน
การสอนส าหรับนัก ศึกษาจะมี การดาเนินการผ่านระบบออนไลน์หรือดาเนินการเรียนการสอนเพิ่มเติม ใน
ภายหลัง
2. จากการสอบสวนทางระบาดวิท ยา มหาวิท ยาลัยมหิดลได้ดาเนินการติดต่อผู้สัม ผัสใกล้ชิดกับ
นักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการยืนยัน
และครอบครัว เพื่อให้มาตรวจคัดกรองโดยวิธี Nasopharyngeal Swab และ RT-PCR โดยคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้คำดว่ำน่ำจะดำเนินกำรได้ครบถ้วนภำยในวันจันทร์ที่ 16 มีนำคม 2563
และจะรำยงำนผลภำยในวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 ทั้งนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกี ฬา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ด าเนิ น การแจ้ ง กลุ่ ม ผู้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด นั ก ศึ ก ษาให้ สั ง เกตดู อ าการอยู่ ที่ บ้ า น
(self-quarantine at home) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563
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(สำหรับใช้เพื่อกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมหิดล)
ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง มหำวิทยำลัยมหิดลขอประกำศระงับ
กำรเรียนกำรสอนในวิทยำเขตศำลำยำ ระหว่ำงกำรทำกำรตรวจและรอผลคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษำ
ระหว่ ำ งวั นที่ 16-20 มี นำคม 2563 ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ ส่ ว นงำนที่ มี ค วำมพร้ อ ม ให้ ส่ ว นงำนด ำเนิ น กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สำมำรถมำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยได้
สาหรับส่วนงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ให้แจ้ง
นักศึกษาถึงการปรับตารางการเรียนการสอนและการสอนชดเชยต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมหิดลเข้ำมำปฏิบัติงำนตำมปกติ เพื่อดำเนินกำรในกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อจัดกำรควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และในกรณีที่จำเป็นต้องทำงำนจำกที่บ้ำน
(work from home)
3. มหาวิท ยาลัยมหิดลได้เ ปิดช่อ งทางการสื่อสารให้นัก ศึก ษา บุคลากร และประชาชนภายนอก
สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูก ต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ MU Hotline
(โทร. 088 8747385) และ Facebook ของกองกิจการนักศึกษา และ Line Official (@mahidoluniversity)
ของงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
อนึ่ง มหำวิทยำลัยมหิดลจะแจ้งควำมคืบหน้ำ รวมถึงผลกำรคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษำ
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำต่อไป และขอให้หัวหน้ำส่วนงำน นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยมหิดลติดตำมสถำนกำรณ์และประกำศของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น.

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

