
แผนการรับมือสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
ศูนย์สัตว์ทดลอง ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฉบับที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2563 
 
กรณีที่ 1 มหาวิทยาลัยยังสามารถให้เข้าพื้นที่ได้ในกรณีที่จ าเป็น ใหด้ าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. อนุญาตให้เฉพาะผู้วิจัยโครงการที่ยังด าเนินการต่อเนื่องสามารถเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ต้อง
ด าเนินการคัดกรองโรคตามข้อปฏิบัติของศูนย์สัตว์ทดลองอย่างเคร่งครัด 

2. เจ้าหน้าทีศู่นย์สัตว์ทดลอง ด าเนินการ ดังนี้ 
งาน/ระยะเวลาแผน แผน 1 เดือน 

(24 มี.ค.-30 เม.ย.) 
3 เดือน 

(30 มี.ค.-30 มิ.ย.) 
6 เดือน 

(30 มี.ค.-30 ก.ย.) 
1. กลุ่มงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตวแพทย์ เข้าดูแลสุขภาพ

สัตว์ทดลอง อย่างน้อย 1 ครั้ง/
สัปดาห ์

นักวิชาการสัตวบาล สลับหมุนเวียน 
เข้าเลี้ยงดูแลสัตว์ 2-3 วัน/สัปดาห ์ 

สัตวแพทย์ เข้าดูแลสุขภาพ
สัตว์ทดลอง อย่างน้อย 1 ครั้ง/

สัปดาห ์
นักวิชาการสัตวบาล สลับหมุนเวียน 
เข้าเลี้ยงดูแลสัตว์ 2-3 วัน/สัปดาห ์

สัตวแพทย์ เข้าดูแลสุขภาพ
สัตว์ทดลอง อย่างน้อย 1 ครั้ง/

สัปดาห ์
นักวิชาการสัตวบาล สลับหมุนเวียน 
เข้าเลี้ยงดูแลสัตว์ 2-3 วัน/สัปดาห ์

2. กลุ่มงานควบคุมคณุภาพ นักวิทยาศาสตร์ สลับหมุนเวียนเขา้
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/สัปดาห ์

นักวิทยาศาสตร์ สลับหมุนเวียนเขา้
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/สัปดาห ์

นักวิทยาศาสตร์ สลับหมุนเวียนเขา้
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/สัปดาห ์

3. กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เข้า
ปฏิบัติงาน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ

หากไม่มเีอกสารเข้าใหม่ให้
ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from 

home) และรายงานผลการ
ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่

ผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เข้า
ปฏิบัติงาน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ

หากไม่มเีอกสารเข้าใหม่ให้
ปฏิบัติงานท่ีพัก (Work from 
home) และรายงานผลการ

ด าเนนิงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่
ผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เข้า
ปฏิบัติงาน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ

หากไม่มเีอกสารเข้าใหม่ให้
ปฏิบัติงานท่ีพัก (Work from 
home) และรายงานผลการ

ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่
ผู้บังคับบัญชา 

4. พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานห้องปฏิบัติงาน สลับกันเข้า
ปฏิบัติงาน คนละสัปดาห ์

พนักงานห้องปฏิบัติงาน สลับกันเข้า
ปฏิบัติงาน คนละสัปดาห ์

พนักงานห้องปฏิบัติงาน สลับกันเข้า
ปฏิบัติงาน คนละสัปดาห ์

5. การใหบ้ริการของศูนย์
สัตว์ทดลอง 

ให้บริการเฉพาะโครงการเดมิที่
ด าเนินการต่อเนื่อง โดยไม่อนุญาต
ให้ด าเนินการสั่งสัตว์ทดลองเพิ่มเตมิ

ในโครงการที่มีด าเนินการอยู ่
และไม่รับบริการโครงการใหม่
เพิ่มเตมิในระยะเวลาดังกล่าว 

ให้บริการเฉพาะโครงการเดมิที่
ด าเนินการต่อเนื่อง โดยไม่อนุญาต
ให้ด าเนินการสั่งสัตว์ทดลองเพิ่มเตมิ

ในโครงการที่มีด าเนินการอยู ่
และไม่รับบริการโครงการใหม่
เพิ่มเตมิในระยะเวลาดังกล่าว 

ให้บริการเฉพาะโครงการเดมิที่
ด าเนินการต่อเนื่อง โดยไม่อนุญาต
ให้ด าเนินการสั่งสัตว์ทดลองเพิ่มเตมิ

ในโครงการที่มีด าเนินการอยู ่
และไม่รับบริการโครงการใหม่
เพิ่มเตมิในระยะเวลาดังกล่าว 

6. การดูแลอาคารและ
เครื่องมือ 

นักวิทยาศาสตร์ดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือตามเวรที่เข้าปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์ และวิศวกรดูแลอาคาร
ตามแผนการด าเนินงานของวิศวกร 

นักวิทยาศาสตร์ดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือตามเวรที่เข้าปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์ และวิศวกรดูแลอาคาร
ตามแผนการด าเนินงานของวิศวกร 

นักวิทยาศาสตร์ดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือตามเวรที่เข้าปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์ และวิศวกรดูแลอาคาร
ตามแผนการด าเนินงานของวิศวกร 

หมายเหตุ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในท่ีพัก (Work from home) ให้ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการ
ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่ผูบ้ังคับบัญชา 
 



กรณีที่ 2 รัฐบาลสั่งประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกเคหะสถานในเวลาค่ าคืน ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. อนุญาตให้เฉพาะผู้วิจัยโครงการที่ยังด าเนินการต่อเนื่องสามารถเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ต้องด าเนินการ
คัดกรองโรคตามข้อปฏิบัติของศูนย์สัตว์ทดลองอย่างเคร่งครัด โดยให้ปฏิบัติงานในเวลา 10.00- 15.00 
น. เท่านั้น 

2. ให้ลดระยะเวลาท างานทุกกลุ่มงาน  โดยผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ให้เข้างานภายในเวลา 10.00 น. และ
เลิกงานภายใน 15.00 น.  

3. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลอง เข้าปฏิบัติงานเป็นไปตาม กรณีท่ี 1  
 
กรณีที่ 3 รัฐบาลสั่งประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกเคหะทุกเวลา (Shutdown) 
กรณีที่ 3.1 : ในกรณีที่บุคคลที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยยังคงสามารถเดินทางมาที่ศูนย์สัตว์ทดลองได้ 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ไม่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าภายในอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. แจ้งผู้วิจัยโดยสอบถามความสมัครใจของผู้วิจัยว่าจะด าเนินการยุติโครงการ หรือประสงค์จะ

ด าเนินการเลี้ยงสัตว์ทดลองต่อไปได้ ทั้งนี้จะไม่ให้มีการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง  
3. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีพักอาศัยภายใน มธ. เข้ามาดูแลสัตว์ทดลองได้ โดยด าเนินการเลี้ยงสัตว์เท่านั้น  
4. ให้ด าเนินการยุติการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองทุกโครงการ  
5. ศูนย์สัตว์ทดลองฯ จัดให้มีมาตรการเยียวยาลดค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลองลง 50% จากค่าบริการ

ปกติ ในโครงการที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ทดลอง (Holding) ไว้ในช่วงระหว่างที่ไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองได้ 

6. ให้ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางรังสีเป็นการชั่วคราว 
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลอง ด าเนินการ ดังนี้ 

 
งาน/ระยะเวลาแผน แผน 1 เดือน 

 
3 เดือน 6 เดือน 

1. กลุ่มงานเลี้ยง
สัตว์ทดลอง 

2. กลุ่มงานควบคุม
คุณภาพ 

เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 
สลับหมุนเวียนเข้าเลีย้งดูแล
สัตว์ทดลอง วันละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 
สลับหมุนเวียนเข้าเลีย้งดูแล
สัตว์ทดลอง วันละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 
สลับหมุนเวียนเข้าเลีย้งดูแล
สัตว์ทดลอง วันละ 1 ครั้ง 

3. กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานในท่ีพัก (Work from 

home) และรายงานผลการ
ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่

ผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานในท่ีพัก (Work from 

home) และรายงานผลการ
ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่

ผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานในท่ีพัก (Work from 

home) และรายงานผลการ
ด าเนินงานสัปดาหล์ะ 1 ครั้งแก่

ผู้บังคับบัญชา 
4. พนักงาน

ห้องปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 

สลับหมุนเวียนเข้าท าความสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 

สลับหมุนเวียนเข้าท าความสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีที่พักอาศัยภายใน มธ. 

สลับหมุนเวียนเข้าท าความสะอาด 



วันเว้นวัน วันเว้นวัน วันเว้นวัน 
5. การให้บริการของ

ศูนย์สัตว์ทดลอง 
ไม่อนุญาตให้ด าเนินการปฏิบัติการ

กับสัตว์ทุกโครงการ 
โดยศูนยฯ์ จะให้บริการเลี้ยงเฉพาะ
โครงการที่ประสงค์จะด าเนินการ

เลี้ยง (Holding) เท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ด าเนินการปฏิบัติการ
กับสัตว์ทุกโครงการ 

โดยศูนยฯ์ จะให้บริการเลี้ยงเฉพาะ
โครงการที่ประสงค์จะด าเนินการ

เลี้ยง (Holding) เท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ด าเนินการปฏิบัติการ
กับสัตว์ทุกโครงการ 

โดยศูนยฯ์ จะให้บริการเลี้ยงเฉพาะ
โครงการที่ประสงค์จะด าเนินการ

เลี้ยง (Holding) เทา่นั้น 
6. การดูแลอาคารและ

เครื่องมือ 
นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่พื้นที่

ได้ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และใช้
เครื่องมือท่ีให้เฉพาะบริการเลี้ยง

สัตว์ทดลองเท่านั้น 
 และวิศวกรดูแลอาคารตามแผนการ

ด าเนินงานของวิศวกร 

นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่พื้นที่
ได้ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และใช้
เครื่องมือท่ีให้เฉพาะบริการเลี้ยง

สัตว์ทดลองเท่านั้น 
 และวิศวกรดูแลอาคารตามแผนการ

ด าเนินงานของวิศวกร 

นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่พื้นที่
ได้ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และใช้
เครื่องมือท่ีให้เฉพาะบริการเลี้ยง

สัตว์ทดลองเท่านั้น 
 และวิศวกรดูแลอาคารตามแผนการ

ด าเนินงานของวิศวกร 
 
กรณีที่ 3.2 : ในกรณีที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์
สัตว์ทดลองได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยุติการเลี้ยง และการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองทุกโครงการ 
2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าด าเนินการการุณฆาตสัตว์ทดลองทุกโครงการ และด าเนินการ

จัดการกรงและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองให้เรียบร้อย 
3. ให้วิศวกรด าเนินการปิดระบบปรับอากาศของอาคารศูนย์สัตว์ทดลองทั้งหมด โดยยังคงระบบไฟฟ้าไว้

ส าหรับการแช่ซากสัตว์ทดลอง 
 
 
 
กรณีที่ 4 หากพบเจ้าหน้าที่เข้าข่ายต้องสงสัยและพบการตรวจพบเป็นโรคระบาด Covid-19 ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พบการตรวจเป็นโรค ต้องถูกกักตัวตามข้อปฏิบัติของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ กรณีท่ี 3.2 
 
 

 
 


