
 

ค ำแนะน ำด้ำนสำธำรณสุขส ำหรบัสถำนท่ีก่อสร้ำง และท่ีพกัคนงำนก่อสร้ำง 

ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 

1. ค ำแนะน ำส ำหรบันำยจ้ำง หรือผูร้บัผิดชอบดแูลคนงำนก่อสร้ำง 

ดา้นนโยบายและการปฏบิตัดิา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
- ก าหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยเพิม่ประเดน็การป้องโรคโควดิ 19 และออก

แนวทางปฏบิตั ิstandard safety operation procedure (SSOP) การป้องกนัโรคโควดิ 19 และ
สนบัสนุนใหค้นงานปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั 

- มอบหมายใหห้วัหน้างาน หรอืเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) จดัใหม้ ีsafety talk กบัคนงาน
เกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 ช่วงก่อนเขา้งานทุกวนั และมกีารก ากบัตดิตาม การปฏบิตัติาม
แนวทางการป้องกนัโรคโควดิ 19 สม ่าเสมอ 

- จดัหาหน้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยั และอุปกรณ์ป้องกนัตนเองขณะปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม 
และเพยีงพอ 

- เตรยีมวางแผนการปฏบิตักิาร และท าความเขา้ใจกบัคนงาน กรณีมผีูป่้วยยนืยนั เช่น จะ 
โยกยา้ย หรอื ใชพ้ืน้ทีใ่ด ในการแยกกกัผูส้มัผสัในครอบครวัของผูป่้วย ผูส้มัผสัเสีย่งสงูอื่น ๆ 
รวมถงึ ครอบครวั ของผูส้มัผสัเสีย่งสงู ระบบรองรบัการด ารงชวีติประจ าวนั ในระหว่างการกกัตวั 
การจ ากดัการเดนิทางเขา้ออก บา้นและพืน้ทีพ่กั หรอืการปิดพืน้ทีพ่กั และอพยพโยกยา้ยคนงาน
ทีไ่มป่่วย ในกรณีมกีารแพร่กระจายไปมากรวมถงึ การรบัผูป่้วยทีห่ายแลว้กลบัเขา้มาใชช้วีติ
ตามปกต ิ

ดา้นการบรหิารจดัการ 
- จดัใหม้กีารตรวจสอบ ลงชื่อคนงาน ผูเ้ขา้-ออก ทุกคน ทุกครัง้ มหีลกัฐานตรวจสอบไดทุ้กวนั 
-  จดัใหม้ชี่องทางเขา้สู่พืน้ทีก่่อสรา้งทางเดยีว ถา้จ าเป็นต้องมมีากกว่าหนึ่งช่องทาง ทุกช่องทาง

ตอ้งมผีูค้วบคุม 
- ควบคุม ดแูลสถานทีพ่กั บรเิวณทีท่ างานใหส้ะอาด ปลอดภยัและไมแ่ออดั 
- จดัหาสื่อความรู ้และขอ้มลูข่าวสาร เกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 และวธิป้ีองกนัตนเอง 



และครอบครวั ดว้ยภาษาทีค่นงานสามารถเขา้ใจได้ 
ดา้นการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและควบคุมโรค 

- จดัใหม้กีารคดักรองอุณหภูมริ่างกาย และการคดักรองเบือ้งตน้ โดยสงัเกตผูท้ีม่อีาการเจบ็ป่วย 
เช่น มไีขห้รอืมอุีณหภมูริา่งกายมากกว่า 37.5 ºC ไอ จาม มนี ้ามกู หรอืเหนื่อยหอบ ใหห้ยดุ
ปฏบิตังิาน และพาไปพบแพทยท์นัท ี

- หากพบผูม้อีาการไข ้ไอ เจบ็คอ มนี ้ามกู มากกว่า  3 คน ใหแ้จง้ โรงพยาบาล ศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุขในพืน้ที ่ทนัท ี

- ใหค้นงานทุกคนสวมใส่หน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานทีท่ างาน  
- ควบคุมใหเ้วน้ระยะห่างกนั ระหว่างท างานอย่างน้อย 2 เมตร 
- จดัใหม้ทีีล่า้งมอืพรอ้มสบู่ หรอืจดุบรกิารเจลแอลกอฮอล์ทีม่คีวามเขม้ขน้ไมต่ ่ากว่า 70% ส าหรบั

คนงาน อยา่งเพยีงพอ ทัง้ในพืน้ที ่บรเิวณก่อสรา้ง และทีพ่กัคนงาน 
- จดัใหม้ถีงัขยะทีม่ฝีาปิดมดิชดิ เพื่อทิง้หน้ากากอนามยัหรอืกระดาษทชิชู 

ดา้นการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและควบคุมโรค (ต่อ) 
- ดแูลใหม้กีารท าความสะอาด หอ้งน ้า หอ้งสว้ม และอาจใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ในจดุทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั 

เช่น ลกูบดิประตู ราวจบั สวติทไ์ฟ เป็นตน้ อยา่งสม ่าเสมอ 
- ดแูลไมใ่หม้นี ้าเสยี หรอืน ้าทีใ่ชแ้ลว้ เฉอะแฉะพืน้ทีโ่ดยรอบทีพ่กั 
- หากมกีารรบั-ส่ง พนกังาน ใหด้แูลดา้นความปลอดภยัของคนงาน เช่น จ ากดัจ านวนคนในรถรบั-

ส่ง ไมใ่หแ้ออดั จดัทีน่ัง่ไมใ่หห้นัหน้าเขา้หากนั และให้สวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั และ
หลกีเลีย่งการพดูคุยโดยไมจ่ าเป็น ตลอดระยะเวลาการเดนิทาง ควบคุมการเชด็ท าความสะอาด
รถรบั-สง่คนงาน โดยเน้นจุดสมัผสัรว่มดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ 

 

2. ค ำแนะน ำส ำหรบัคนงำนก่อสร้ำงและบคุคลในครอบครวั 

2.1 ตดิตามขอ้มลูข่าวสาร หาความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้โรคโควดิ-19 

2.2 งดกจิกรรมทีม่กีารรวมกลุ่ม การดื่ม หรอืเล่นสงัสรรค ์ในช่วงเวลาเลกิงาน หรอืวนัหยดุ 

2.3 ดแูลสุขภาพและป้องกนัการแพรก่ระจายโรค โดยสวมหน้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยั ทุก 

ครัง้ทีอ่อกนอกทีพ่กั ระหว่างเดนิทางไปสถานทีท่ างาน และไมน่ ามอืมาสมัผสัใบหน้า ตา จมกู ปาก โดยไม่ 



จ าเป็น ตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอยา่งน้อย 2 เมตร  ลา้งมอืบ่อยๆ กนิอาหารปรงุสุก สะอาด ไมใ่ช้

สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  

2.4 กรณีทีม่กีารปรงุประกอบอาหารในบรเิวณทีพ่กั ผูป้รงุประกอบอาหาร สวมหน้ากากขณะ 

ปรงุประกอบอาหาร ลา้งมอืดว้ยน ้าและสบู่ ทุกครัง้ก่อนหยบิหรอืจบัอาหาร ปกปิดอาหารใหส้ะอาดเสมอ ใช้

ถุงมอืและปากคบีหยบิจบัอาหาร และใชช้อ้นกลางส่วนตวั เมือ่ตอ้งรบัประทานรว่มกนัในครอบครวั ท าความ 

สะอาดบรเิวณจดุเสีย่งบ่อย ๆ เช่น หอ้งครวั โต๊ะอาหาร รวมถงึ ลา้งภาชนะอุปกรณ์หรอืสิง่ของเครือ่งใชใ้ห ้

สะอาดเป็นประจ าทุกวนั 

2.4 รวบรวมขยะทัว่ไปใส่ถุงขยะ มดัปากถุงใหแ้น่น และน าไปทิง้ในจดุรวบรวมขยะทีอ่งคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเตรยีมไว ้เพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 

2.5 หมัน่สงัเกตตนเองและบุคคลในครอบครวั หากมอีาการ ไข ้ไอ จาม มนี ้ามกู หรอืเหนื่อยหอบ 

ใหห้ยดุปฏบิตังิาน แจง้หวัหน้างานหรอืนายจา้ง และรบีไปพบแพทย์ 

3. ค ำแนะน ำส ำหรบั โรงพยำบำล 

           ๓.๑ จดัเจา้หน้าทีป่ระสานงานกบัผูป้ระกอบการ ผูค้วบคุมงาน 

           ๓.๒ ประเมนิความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

           ๓.๓ ไมค่วรอนุญาตใหค้นงานก่อสรา้งพกัในเขตพืน้ที ่โรงพยาบาล 

           ๓.๔ ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

************************** 



 



 


