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คู่มือการจัดการ

ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร
COVID-19



การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิดโรค COVID–19 เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด
มาก่อนว่าจะเกิดการระบาดในวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการเสียชีวิตนับแสนคน และมี
ผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว ประเทศ และโลก 

อย่างไรก็ตาม เรื่องการป้องกันและควบคุมการได้รับเชื้อไวรัสนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ ยิง่เป็นการด�าเนนิการในระดบัสถานประกอบกจิการด้วยแล้ว ถอืว่าอยูใ่นขอบเขตที่
สามารถท�าได้ไม่ยาก เพราะองค์ความรูใ้นเรือ่งการป้องกนัและควบคมุไม่ได้อาศยัเทคโนโลยี
ขั้นสูงแต่อย่างใด ความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะป้องกันให้ลูกจ้างปลอดภัยจากการ
รับสัมผัสได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของนายจ้าง ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และลูกจ้างที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่ได้มีการเสนอแนะไว้ในคู่มือนี้

คู่มือการจัดการ COVID–19 ส�าหรับสถานประกอบกิจการ ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ ถือ
เป็นความภาคภมูใิจของสมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน (ส.อ.ป.)  ทีจ่ะ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้
ได้มีแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่จะน�าไปประยุกต์เพื่อท�าให้ผู้ท�างานในสถานประกอบกิจการนั้น ๆ 
ปลอดภัยจากภัยของเชื้อไวรัสนี้ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากผู้เขียนที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ ซึง่ส.อ.ป.ขอขอบคณุเป็นอย่างสูงมา ณ ทีน่ี้

คู่มือที่จัดท�าขึ้นนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับวิช าชีพ 
และผูท้ีร่บัผดิชอบในเรือ่งน้ี ได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการก�าหนดมาตรการป้องกนัและ
ควบคมุไม่ให้ลกูจ้างเกิดการตดิเชือ้หรอืได้รบัเชือ้เข้าสูร่่างกาย ไปจนถึงแนวทางทีค่วรด�าเนนิ
การเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นในสถานประกอบกิจการ

เนื้อหาที่น�าเสนอในแต่ละหัวข้อ มีลักษณะเป็นเอกเทศของหัวข้อนั้น ๆ ผู้ที่ต้องการ
ศกึษาหรอืต้องการท�าในเรือ่งใด กส็ามารถศกึษาหวัข้อนัน้ ๆ  ได้ทนัท ีไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษา
หรืออ่านไปทีละหัวข้อ อย่างไรก็ตามหัวข้อต่าง ๆ  เหล่านี้ก็มีความเกี่ยวโยง สัมพันธ์กัน เริ่ม
ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดการติดเชื้อ ไปจนถึงว่าเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องท�าอะไรและอย่างไร

ในโอกาสนี้ ส.อ.ป.ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสถานประกอบกิจการต่าง ๆ 
ทีผู่เ้ขยีนได้น�าภาพต่าง ๆ  มาเผยแพร่ในแต่ละหัวข้อ นับเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดทีีทุ่กหน่วยงานได้
ร่วมกันท�ากิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม โดยเฉพาะในภาวะที่เผชิญกับปัญหาจากไวรัสนี้

รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา 
นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน (ส.อ.ป.) 

13 เมษายน 2563

ค�ำน�ำ



1.  รศ.สราวุธ สุธรรมาสา    นายกสมาคมส.อ.ป.

2.  นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
   เซอร์วิส จ�ากัด

3.  นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด 

4.  ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.  นายวรากร เดชะ         บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด มหาชน

6.  นายวีริศ จิรไชยภาส บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

7.  นางสาวทิพวรรณ อังศิริ    บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด มหาชน

8.  นายชลาธิป อินทรมารุต บริษัท อาร์ทิเลีย คอร์เนอร์สโตน จ�ากัด

9.  นายธีระพงษ์ รักษาสังข์     บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โค๊ดเต็ด โปรดักส์ จ�ากัด

10.  นางสาวมาริสา พูลพลบ     บริษัท เซฟตี้ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

11.  นายสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย  บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จ�ากัด มหาชน

12.  นายวิทยา ธาตุบุรมย์       บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

13.  ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

14. นายคณาธิศ เกิดคล้าย ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

15. นางสาวอรอนงค์ เกตุจ�านงค์ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

16. คุณนันท์นภัส สาระโภค  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจดัท�ำคู่มอื

ออกแบบปก/รูปเล่ม: นำยสมพร  มีเครือ



นายวีริศ  จิรไชยภาส   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

นายชลาธิป  อินทรมารุต       บริษัท อาร์ทิเลีย คอร์เนอร์สโตน จ�ากัด

นางสาวทิพวรรณ  อังศิริ        บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด มหาชน

นางสาวณัฐนิชา   ทองอ่วม     ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

นายสิงหนาท  เมตตาคุณ       บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล  
  เซอร์วิส จ�ากัด

นายชูศิลป์  นกเด่น           บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล  
  เซอร์วิส จ�ากัด

นางสาวดวงนภา  จันทิมา       บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล  
  เซอร์วิส จ�ากัด

นายณัฐธัญ  ละอองทอง       บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นายเทพพร  เจริญรอย        บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นางสาวพรทิพย์  สารเชื้อ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นางทิพรดา  ประสิทธิแพทย์   บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล  
  เซอร์วิส จ�ากัด

นายวัฒนา  พรหมลาย   บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นางจุฑารัตน์  ไชยมงคล     บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นางสาวพัสราพร  ไพรวัลย์     ทีมงาน safety free zone

นายสุรสิทธิ์  พลศิลป์          ทีมงาน safety free zone

คณะผู้เขยีนและเรยีบเรียงคู่มอื
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7 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

1. ความรู้ทั่วไป 
โรคโควดิ-19 คือ โรคทีม่สีาเหตุจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ซ่ึงพบเป็นครัง้แรกใน

เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ซึ่ง
ความหมาย “CO” มาจากค�าว่า Corona, “VI” มาจาก Virus, และ “D” มาจาก 
Disease โดยก่อนหน้านี้ เรียกโรคดังกล่าวว่า “โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” หรือ  
“2019-nCoV” ต่อมาองค์การอนามยัโลกประกาศชือ่ทีเ่ป็นทางการส�าหรบัใช้เรยีกโรค ทางเดนิ
หายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 
2563

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
COVID-19
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8 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

โรคโควดิ-19 จดัอยูใ่นตระกลูของเชือ้ไวรสัโคโรนาซึง่ประกอบด้วยเชือ้ไวรสัโคโรนาหลาย
ชนิดที่ก่อโรคในคนได้ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดา เช่น Coronavirus OC43 HKU1 และ 229E เป็น
ชนิดก่อโรคหวัด (Common cold) แต่อาจก่อโรคทางเดินหายใจส่วนล่างรุนแรงได้ในกลุ่มผู้ป่วย
เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ส่วนไวรัส Coronavirus NL63 เป็นเชื้อที่ก่อโรคหลอดลมฝอยอักเสบ 
(Bronchiolitis) ในเด็ก จนถึงไวรัสที่สามารถก่อโรคทางเดินหายใจรุนแรง เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ก่อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS-CoV) 
หรือ เชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory 
Syndrome: SARS)

ผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรัส โควดิ-19 ประมาณร้อยละ 80 ไม่มอีาการและอาการแสดงใด ๆ  ส�าหรบั
ผูท้ีต่ดิเชือ้จะแสดงอาการเร่ิมแรก คอื มไีข้ ปวดเมือ่ย ครัน่เนือ้ครัน่ตวั ไอแห้งๆ บางครัง้มเีสมหะ 
ถ้าอาการรุนแรง จะมีไข้สูงขึ้น การหายใจจะมีอาการเหนื่อยหอบ หรือหายใจล�าบากเนื่องจาก
ปอดอักเสบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกโรคโควิด-19

1) ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาจากการติดเช้ือไวรัสนี้ ท�าให้เกิดผู้ป่วยจ�านวนมาก 
ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 พบว่ามีจ�านวนผู้ป่วย
ทั้งสิ้นประมาณ 1,699,595 คน และจ�านวนผู้เสียชีวิต 106,138 คน 

2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่กระจายสามารถผ่านจากคนสู่คน มี
การติดเชื้อเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วมาก ท�าให้หลาย ๆ ประเทศ ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้น 
เช่น การกกัตวัผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัน้ีหรอืสงสัยว่าอาจมโีอกาสติดเชือ้ เป็นระยะเวลา 14 วนั การห้าม
เดนิทางออกจากพืน้ที ่การปิดสถานทีท่ีม่คีนจ�านวนมากมาร่วมกจิกรรม เช่นสวนสาธารณะ ห้าง
สรรพสินค้า ร้านอาหาร ท�าบริษัท ห้างร้าน และพ่อค้าแม่ค้าจ�านวนมากไม่สามารถท�าธุรกิจได้ 
ส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ และต่อเศรษฐกิจโลก 

3) ผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ เมื่อพิจารณาในระดับสถานประกอบกิจการ 
พบว่าผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ เช่น ผลติภาพการผลติทีล่ดลงเนือ่งจากจ�านวนลกูจ้างทีล่ดลง หรือ
เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการท�างานเป็น Work from Home และการลดก�าลังการผลิตเนื่องมา 
จากยอดการสั่งซ้ือที่ลดลงเป็นจ�านวนมาก รวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อการจัดสถานที่ท�างาน 
สถานทีพ่กัผ่อน โรงอาหารให้เอือ้ต่อการป้องกนัการแพร่กระจายและการสมัผสักบัเชือ้ไวรัส ฯลฯ
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2. เส้นทางที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย 
ถงึแม้ว่าในขณะทีจ่ดัท�าคูม่อืการจัดการ COVID-19 ส�าหรบัสถานประกอบกจิการ มีข่าว

จากบางหน่วยงานของต่างประเทศว่าการติดเช้ือ COVID-19 น้ี อาจติดต่อได้ในลกัษณะ Airborne 
คอืไวรัสนีแ้พร่กระจายในอากาศ และคนหายใจเข้าสู่ร่างกายได้กต็าม แต่ในขณะนีอ้งค์การอนามยั
โลก (WHO) และศนูย์ควบคุมโรคแห่งสหรฐัอเมรกิา (CDC) ยงัคงยนืยนัว่าการได้รบัเชือ้ดงักล่าว 
เข้าสู่ร่างกายนั้น ยังไม่เกิดขึ้นในเส้นทางการเป็น Airborne คือการหายใจไวรัสในอากาศเข้า 
สู่ร่างกาย ยกเว้นกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้อุปกรณ์ท�าให้เกิดละอองเท่านั้น

1 เส้นทางจากการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) ของผู้ติดเชื้อ (Direct 
Droplet Transmission)

เส้นทางนี้ เกิดข้ึนจากการที่ตัวเราไปอยู่ใกล้ชิด (ในระยะน้อยกว่า 2 เมตร) กับ 
ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีเช้ือโควิด-19 เมื่อคนเหล่าน้ีไอ จาม ออกมา ก็จะมีฝอยละอองประมาณ  
3,000 หยดต่อการไอหรือจาม 1 ครั้ง ก็ท�าให้เราที่อยู่ใกล้ได้รับฝอยละอองเข้าสู่ร่างกายทาง
จมูก เช่นนี้เรียกเป็นการสัมผัสหรือได้รับโดยตรง จนท�าให้เกิดการสัมผัสเชื้อขึ้น นอกจากนี้ 
ฝอยละอองดังกล่าว ก็อาจไปติดกับมือ ผิวหน้า แขน หรือติดกับพื้นโต๊ เก้าอี้ ฯลฯ ท�าให้หาก
มือเราไปสัมผัสตามที่กล่าว แล้วมาเช็ดหน้า เช็ดตา เช็ดปาก ก็จะมีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับ
เชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายได้ เรียกการได้รับแบบนี้ว่าการได้รับโดยอ้อม (อ่านข้อ 2 ต่อไป)

2. เส้นทางการสัมผัสเชื้อแบบทางอ้อม (Indirect Transmission)

เส้นทางนีเ้กิดขึน้จากการสมัผสักบัฝอยละอองสารคดัหลัง่จากผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
ที่เกาะอยู่ตามวัสดุที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ  
เช่น ประตู ลูกบิด โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลิฟท์ พื้น เสื้อผ้า และร่างกาย เช่น การสัมผัสมือ 
หยอกล้อ สัมผัสตัวซึ่งกันและกัน



การสัมผัส การกอด อยู่ในที่แออัด
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3. บทบาทนายจ้างและผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทบาทขอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ COVID-19 ภายใน

สถานประกอบกิจการ 

1. บทบำทนำยจ้ำง

บทบาทที่ส�าคัญและชัดเจนมากของนายจ้าง คือ 

◆	 การประกาศนโยบาย แนวทาง และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ
เชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบกิจการ

◆	 การก�าหนดนโยบายการท�างานทีบ่้าน และนโยบายการลาเนื่องจากการถูกกักตัว
ด้วยเหตุการสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยติดเชื้อ

◆	 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตามมาตรการที่ภาครัฐก�าหนด

◆	 ดูแลสวัสดิการของลูกจ้าง มาตรการการรักษา เยียวยา และลดผลกระทบเพื่อไม่
ให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบทั้งชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสังคมในการท�างาน

◆	 พิจารณาการจัดท�าแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan; BCP) เพื่อ
เตรียมความพร้อม

2. บทบำทของผู้บริหำร เช่น ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือแผนกต่ำงๆ

◆	 เป็นผู้น�าด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ได้แก่ การล้างมืออย่างถูกวิธี การสวม
หน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย 1 เมตร การท�าความ
สะอาดพื้นที่การท�างานของตนเอง เป็นต้น

◆	 การก�าหนดแนวทางการท�างานที่บ้าน และแนวทางการลาเนื่องจากการถูกกักตัว
ด้วยเหตุการสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยติดเชื้อ
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◆	  น�าแนวทางและมาตรการต่าง ๆ  ทีน่ายจ้างก�าหนดมาส่ือสารกบัผู้ใต้บังคับบญัชา
ให้ชัดเจน เข้าใจ และทั่วถึง

◆	 ประเมินความเส่ียงภายในหน่วยงานหรือแผนกที่รับผิดชอบร่วมกับหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับวิชาชีพ หรือแพทย์/พยาบาล (หากมี) ว่าแผนก
ของตนเองมโีอกาสได้รบัเชือ้จากช่องทางใดได้บ้าง และด�าเนินการแก้ไขหรอืป้องกนัให้ช่องทาง
เหล่านั้นไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อมายังผู้ปฏิบัติงานได้ตามหลักการควบคุมอันตราย ได้แก่ 

2.1 การจัดการทางหลักวิศวกรรม เช่น 

✤	 การระบายอากาศให้ความดันภายในห้องเป็นลบ (Negative Pressure) 

✤	 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มี HEPA Filter เพื่อลดปริมาณเชื้อโรค 
ขนาดเล็กในอากาศ

✤	 ล้างกรองเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ได้มีอากาศหมุนเวียนที่สะอาดมากขึ้น

2.2 การจัดการทางบริหารจัดการ เช่น 

✤	 พิจารณา Work from Home ในส่วนงานที่สามารถท�างานที่บ้านได้ 

✤	 วางแผนการผลติใหม่(ถ้าท�าได้) หรอืต่อรองกบัลกูค้าขอลดรอบการส่งสนิค้า 
พิจารณาลดจ�านวนคน ลดจ�านวนแผนกที่ต้องมาท�างาน ลดระยะเวลาในการท�างาน สลับคน
มาท�างาน หรือหยุดกิจการชั่วคราว 14-21 วัน ในช่วงที่เชื้อระบาดรุนแรง 

✤	 วางแผนการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ส�าหรับภายใน
แผนกและบุคคลภายนอกแผนกที่ต้องเข้ามาภายในพื้นที่ 

✤	 วางแผนและก�าหนดให้ทุกคนท�าความสะอาดพื้นที่ภายในแผนก 

2.3 การจัดการที่ตัวบุคคล เช่น 

✤	 บังคับให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 

✤	 สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ท�างาน

3.  บทบำทของหัวหน้ำงำน หรือผู้ควบคุมงำน

◆	 เป็นผู้น�าด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ได้แก่ การล้างมืออย่างถูกวิธี การสวม
หน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย 1 เมตร การท�าความ
สะอาดพื้นที่การท�างานของตนเอง เป็นต้น

◆	 สอนสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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◆	  ร่วมกับผู้บริหารประเมินความเสี่ยง และด�าเนินการควบคุม ลดความเสี่ยงตาม
ที่วางแผนไว้

◆	 หลีกเล่ียงการออกค�าส่ังให้ลกูจ้างเดนิทางไปปฏบิติังานในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดหรอื
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกิดการระบาด ตามประกาศของบริษัท แต่กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นให้หวัหน้างาน
ร่วมกับหน่วยงานบุคคลพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ในการอนุมัติให้พนักงานเดิน
ทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวนั้น

◆	 ให้หัวหน้างานพิจารณาความเสี่ยงของพนักงานและครอบครัวก่อนอนุมัติการลา
หยุดพักผ่อนประจ�าปี โดยเฉพาะการลาเพือ่เดนิทางไปหรอืเดนิทางผ่าน (Transit) ประเทศหรอื
พืน้ทีท่ี่มกีารระบาดหรอืมคีวามเส่ียงทีจ่ะเกิดการระบาด ตามทีบ่รษัิท หรอืหน่วยงานรฐัประกาศ
ให้ทราบ หากลูกจ้างฝ่าฝืนโดยการไม่แจ้งการเดินทาง หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัท ถือว่า 
เป็นการกระท�าที่ผิดวินัยร้ายแรง และจะพิจารณาด�าเนินการตามข้อบังคับการท�างาน และข้อ
ก�าหนดของบริษัท ที่เกี่ยวข้องต่อไป

◆	 หัวหน้างานเมื่อทราบ ต้องด�าเนินการให้พนักงานผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ลูกจ้างหรือบุคคลที่สงสัยว่าจะติดเชื้อท่านนั้น ได้แก่ ผู้ที่ท�างานด้วยกัน ผู้ที่มีการพูดคุย ผู้ที่
รับประทานอาหารร่วมกัน สังเกตอาการของตน สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ หากมี
อาการไข้ ให้รบีพบแพทย์และแจ้งหน่วยงานบุคคลและผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพและอาชีวอนามยั
ได้รบัทราบ ขณะเดยีวกันให้ตดิตามข่าวของพนกังานหรอืบคุคลทีส่งสยัว่าจะตดิเชือ้ หากพบว่า
พนักงานหรือบคุคลทีส่งสยัว่าจะตดิเชือ้มอีาการป่วยให้ลกูจ้างกลุม่นีข้ออนญุาตหวัหน้างาน เพือ่ 
Work from Home ตามแนวทางที่บริษัท ประกาศให้ทราบ

◆	 หัวหน้างาน ติดตามข่าวของลูกจ้างในการดูแลตนเองหรือบุคคลที่สงสัยว่าจะ
ติดเชื้อ หากพบว่าลูกจ้างหรือบุคคลที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ มีอาการป่วย เช่น มีไข้ 37.5 องศา
เซลเซียส ไอ เจ็บคอ ให้ส่ังงดเข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของบริษัท เป็นการชั่วคราวและ 
ให้แจ้งหน่วยงานบุคคลทันที เพื่อเข้าสู่มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

◆	 ก�ากับ ควบคุม ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ 
ผู้บริหารและบริษัทก�าหนด โดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การไม่ใช้มือที่ยังไม่ได้
ท�าความสะอาดมาสัมผัสใบหน้า ดวงตา ปาก จมูก และการล้างมือบ่อย ๆ 

◆	 รายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรณีสงสัยว่าพนักงานอาจ 
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
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4.  บทบำทของพนักงำน

◆	 รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมืออย่างถูกวิธี สวมหน้ากากอนามัย / หน้า 
กากผ้าเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และท�าความสะอาดพื้นท่ีการท�างาน
ของตนเอง

◆	 ให้ความร่วมมือ และปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทก�าหนด

◆	 ไม่น�าตนเองไปพื้นท่ีเส่ียงที่มีการแพร่ระบาดเช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ ผับ บาร์ ตลาด งานประเพณีต่างๆ เป็นต้น 

◆	 ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น ดื่มน�้าแก้วเดียวกัน ช้อนคันเดียวกัน ช้อนกลาง 
เป็นต้น

◆	 หลีกเล่ียงการสมัผสัหรอืคลกุคลกัีบบคุคลอ่ืน เช่น การจบัมอื การโอบกอด เป็นต้น

◆	  เน้นดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ หรือหลังจากการหยิบ
จับสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น

◆	 เมือ่กลับถึงทีพ่กัอาศยั อาบน�า้ช�าระล้างร่างกายก่อน และแยกเส้ือผ้าซกัทนัที หลงั
จากกลับมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

◆	 ลูกจ้างต้องระบุเหตุผลและความจ�าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ประเทศที่ไป 
และผ่าน (Transit) และสถานทีพ่กัช่วงทีข่อลาหยดุให้หวัหน้างานหรือหน่วยงานบคุคลรบัทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�าการ

◆	 สังเกตอาการของตัวเอง หากทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น มีไข้ 37.5 องศา
เซลเซียส ไอ เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งหัวหน้างาน หรือหน่วยงานบุคคลทันที เพื่อเข้า
สู่มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 ต่อไป

✤	  ไม่ปกปิดข้อมูลแก่บริษัท หากไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด หรือสัมผัส
กลุ่มเสี่ยงคนที่ติดเชื้อ

✤	  ยอมรับกฎ กติกา ปฎิบัติตามแนวทางและมาตรการตามที่บริษัทก�าหนด
อย่างเคร่งครัด

4. บทบาทเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน ระดับ
วิชาชีพ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�างาน ระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ในวิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งเสนอแนะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ 



สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน (ส.อ.ป.)

14 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ท�าการเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท�างานต่อ
นายจ้าง การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการ
ท�างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน 
ระดับวิชาชีพ จึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดท�าแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส�าหรับองค์กรเพื่อน�าเสนอต่อนายจ้าง โดยประกอบด้วยแนวทางดังนี้ 

1. กำรชี้บ่งอันตรำย ประเมินกลุ่ม Low-Medium-High Risk 

จะต้องพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรทุกคน 
โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

1.  พนักงานจะได้รับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากที่ไหน อย่างไร ภายใน
สถานประกอบกิจการ 

✤	 พื้นที่สาธารณะ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน

✤	 ผู้ป่วยหรือพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

2.  พนักงานได้รับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากที่บ้านและชุมชน

3.  ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะส่วนบุคคล เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้ตั้งครรภ์ 
เป็นต้น

ทั้งนี้การแบ่งระดับความเส่ียงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแบ่งเป็น 
4 ระดับดังนี้

1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very High Exposure Risk) ได้แก่ กลุ่มที่มีการ
สมัผสัทีท่ราบชดัเจนหรอืสงสยัว่าได้รบัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จากแหล่งแพร่เชือ้โดยตรง
จากการให้การรักษาทางการแพทย์ พนักงานกลุ่มนี้ได้แก่ พนักงานด้านการแพทย์ เช่น หมอ 
พยาบาล เป็นต้น
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2. ความเสี่ยงระดับสูง (High Exposure Risk) ได้แก่ กลุ่มที่มีการสัมผัสที่ทราบ
ชัดเจนหรือสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหล่งแพร่เชื้อโดยตรง พนักงาน
กลุ่มนี้ได้แก่ พนักงานด้านการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล ที่เข้าไปในสนับสนุนการรักษาใน

ห้องผู้ป่วย เป็นต้น

3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Exposure Risk) ได้แก่ พนักงานที่มี
โอกาสสมัผสักบับคุคลทีติ่ดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในระยะห่างไม่เกนิ 2 เมตร เช่น การสัมผัส
กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นต้น หรือมีโอกาสได้รับเชื้อจาก
การท�างานในพื้นที่แออัด หรือมีพนักงานเป็นจ�านวนมาก เช่น ในส�านักงาน ในไลน์การผลิต 
เป็นต้น

4. ความเสี่ยงต�่า (Lower Exposure Risk) ได้แก่ พนักงานที่ไม่ได้มีการสัมผัส
กับบุคคลที่ป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. กำรจัดท�ำแผนป้องกันและตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

แผนป้องกนัและตอบสนองต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะต้องพจิารณาให้เหมาะ
สมกับระดับของความเสี่ยงของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรทุกคน โดยมีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้

โดยมีมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ดังนี้

1. จัดท�ามาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น การป้องกัน
การติดเชื้อของพนักงานโดยมุ่งเน้นที่มาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยการน�าระบบการสร้าง
สุขอนามัยที่ดีและวิธีการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย

 1.1 ส่งเสริมให้มกีารล้างมอือย่างสม�า่เสมอ และจัดเตรยีมสถานทีล้่างมอืส�าหรบั
พนักงาน ลูกค้า และผู้เยี่ยมชม หากไม่สามารถจัดเตรียมที่ล้างมือได้ให้จัดหาเจลล้างมือ 
แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70%

 1.2 ส่งเสริมให้พนักงานอยู่ที่บ้านหากพบว่าไม่สบาย

 1.3 ส่งเสริมวิธีปฏิบัติกรณีที่ไอและจามอย่างถูกต้อง

 1.4 จดัเตรยีมกระดาษช�าระและถงัขยะทีเ่พยีงพอส�าหรบัพนกังาน ลกูค้า และ
ผู้เยี่ยมชม

 1.5 เสนอผู ้บริหารในการก�าหนดนโยบายการท�างานผ่านระบบสื่อสาร 
(Telecommuting)เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างพนักงานซึ่งจะท�าให้เกิดความปลอดภัยจากการ 
ติดเชื้อ
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 1.6 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานไม่ใช้อุปกรณ์ส�านักงานร่วมกัน เช่น โทรศัพท์ 
โต๊ะ หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ของพนักงานคนอื่น ซึ่งง่ายต่อการได้รับเชื้อ 

 1.7 การท�าความสะอาดพืน้ทีท่�างาน พืน้ผิวสัมผัสต่างๆ อุปกรณ์ในการท�างาน
อย่างสม�่าเสมอ

2. น�าเสนอนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการชี้บ่งและแยกตัวบุคคลที่ป่วย

 2.1 ท�าการชี้บ่งและแยกตัวผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อทันที

 2.2 ให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

 2.3 จัดท�าระบบการรายงานการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของพนักงาน

 2.4 จ�ากัดการติดเชื้อโดยให้พนักงานที่มีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 สวมใส่หน้ากากอนามัย และให้แยกตัวเองอยู่ในที่พักอาศัยของตน

 2.5 ปกป้องพนักงานจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยใช้หลักวิศวกรรม การบริหารจัดการ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยรักษา 
ระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

3. กำรสื่อสำรเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

1. ให้พนักงานที่ป่วยพักอยู่ที่บ้าน 

2. พนักงานทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนที่บ้านในกรณีที่ป่วย

3. มีนโยบายที่อนุญาตให้พนักงานดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคคลในครอบครัวได้ในภาวะ 
ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4. ท�าการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในช่วงที ่
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4. กำรควบคุมสถำนที่ปฏิบัติงำน

1. การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controls)

✤	 การติดตั้งระบบ Air Filter

✤	 การเพิ่มการระบายอากาศในสถานที่ท�างาน

✤	 การติดตั้งม่านกั้นต่างๆ เพื่อป้องกันละอองจากการไอและจาม
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✤	 มีระบบ Drive-through ส�าหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

✤	 การจัดห้องที่มีแรงดันเป็นลบ (Negative pressure ventilation) ส�าหรับห้อง
เพื่อใช้ในการแยกตัวพนักงาน

2. การบริหารจัดการ (Administrative Controls)

✤	 การส่งเสริมให้พนักงานที่ป่วยอยู่ที่บ้าน

✤	 ลดการสัมผัสระหว่างพนักงาน ลูกค้า โดยเปลี่ยนเป็นการประชุมทางไกล 
แทน

✤	 ลดการท�างานของคนในองค์กรโดยจัดตารางการท�างานใหม่

✤	 จัดท�าแผนการสื่อสารในกรณีฉุกเฉินจากโรคระบาด

✤	 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

✤	 ส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเน้นการล้างมือบ่อย ๆ

3. อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment :PPE)

✤	 การเลือกอุปกรณ์ PPE จะต้องขึ้นอยู่กับอันตรายที่พนักงานได้รับสัมผัส

✤	 สามารถใส่ได้กระชับและมีการทดสอบความกระชับอย่างสม�่าเสมอ

✤	 มีการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา

5. การประเมินสุขภาพตนเอง 
ส�าหรับผูท้ีส่งสยัว่าตนเองตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่ สามารถประเมนิสขุภาพ

ตนเอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง เพ่ือประเมนิระดบัความเสีย่งของการตดิเชือ้โรคไวรัส
โคโรนา 2019 หรือไม่ โดยการตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในค�าถามต่อไปนี้
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ในช่วง 14 วันก่อนหน้า ท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
ไม่ ดังนี้

1. ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นท่ีที่มีรายงานการระบาดต่อเน่ืองของโควิด-19  
ใน 14 วันที่ผ่านมา (พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน 
สหรฐัอเมรกิา สวติเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญีปุ่น่ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวเีดน องักฤษ เยอรมนี 
ออสเตรยี เบลเยยีม มาเลเซีย แคนาดา โปรตุเกส บราซลิ เช็กเกยี อิสราเอล ออสเตรเลยี เกาะ
ไอร์แลนด์ ปากสีถาน ตรุกี ชลิ ีลกัเซมเบิร์ก เอกวาดอร์ กรซี ฟินแลนด์ ฯลฯ และจังหวดัต่าง ๆ   
ที่รัฐบาลประกาศ)

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

2. ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสใกล้ชิด 
หมายถึง ได้สนทนากันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร และนานมากกว่า 5 นาที หรือถูกไอ/จามใส่
โดยไม่มีการป้องกันเช่นใส่หน้ากากอนามัย

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

3. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรค

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค 
(พื้นที่ระบาดระบุไว้ด้านบน)

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

5. เป็นบคุลากรทางการแพทย์หรอืสาธารณสขุ ทีส่มัผสักบัผูป่้วยเข้าเกณฑ์สอบสวน

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

6. มีไข้สูง 37.5 องศา ขึ้นไป หรือรู้สึกว่ามีไข้ หรือไม่

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)

7. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

✤	 ไอ

✤	 มีน�้ามูก

✤	 เจ็บคอ

✤	 หายใจล�าบาก หอบเหนื่อย

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)
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8. ในสถานทีท่่านทีไ่ปประจ�า คนทีส่นทิใกล้ชดิกบัท่าน มอีาการ ไข้ ไอ น�า้มกู เสมหะ 
มากกว่า 5 คน พร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาภายใน 1 สัปดาห์หรือไม่

✤	 (ใช่/ไม่ใช่)กร

หากมีค�าตอบว่า “ใช่” ก็หมายถึงว่ามีความเสี่ยงที่ต้องปรึกษากับผู้รับผิดชอบด้าน
สุขภาพในสถานประกอบกิจการต่อไป

6. การสื่อสารความเสี่ยงกับลูกจ้าง 

1. Social Distancing 

ค�าว่า Social Distancing หมายถึง การเว้นระยะห่างจากคนอ่ืนๆ รวมไปถึงคนใน
ครอบครัว และลดกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจ�านวนมาก เพ่ือลดการแพร่
กระจายของโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยแยกตัวเองอยู่ภายใน
บ้านหรือที่พักในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น 

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคใด ๆ ก็ควรทิ้งระยะห่างทางสังคมในการอยู่
ร่วมกันในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ บริษัทขนาดใหญ่ งานอีเวนต์ 
หรือพื้นที่ใด ๆ  ก็ตามที่มีผู้คนมาอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก เพราะจัดเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการระบาดของโรคติดต่อได้
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2. แนวทำงป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019สำยพันธุ์ใหม่ ด้วยหลักกำร 
Social Distancing

◆	 หลกีเลีย่งการใกล้ชดิกบัผูป่้วยทีม่อีาการไอ 
จาม น�้ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

◆	 เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล ทีป่ลอดภยัคอื 
6 ฟุต หรือ 2 เมตร (อย่างน้อยที่สุด 1 เมตร) เพราะ
เป็นระยะปลอดภัยที่ฝอยละอองน�้าลายไม่กระเด็นถึงคู่
สนทนา ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องคุยกันแบบใกล้ ๆ  ก็ต้อง
ใช้หน้ากากอนามัย

◆	 ล้างมือให้สม�่าเสมอด้วยสบู่ โดยใช้เวลา
ฟอกสบู่นานไม่ต�่ากว่า 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล ์
เจลล้างมือ ที่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่
ต�่ากว่า 70% (ไม่ผสมน�้า)

◆	 งดจับตา จมูก ปาก และข้าวของเครื่องใช้
ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ ขณะ
ที่ไม่ได้ล้างมือ 

◆	 กรณีที่ต้องใช้กระดาษช�าระหรือทิชชู่ขณะ
ไอหรือจาม รวมถึงการทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ม้วนพับ
แล้วใส่ในถุงขยะที่ปิดสนิท เพ่ือป้องการเช้ือโรคแพร่
กระจาย หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดทันที
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◆	 หลีกเล่ียงสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพ
สนิค้า โรงภาพยนตร์ สนามกฬีา รวมไปถงึเลีย่งกจิกรรม
ที่มีคนแออัด เช่น งานอีเวนต์ ประชุม สัมมนา หรืองาน
คอนเสิร์ต เป็นต้น

◆	 ลดการประชุมกันในห้องท่ีมีเก้าอี้จ�านวน
มากเรียงติดกัน ถ้าต้องประชุมควรเว้นระยะห่างตาม
ที่ก�าหนดคืออย่างน้อย 1 เมตร หรือแนะน�าให้ใช้การ
ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางออนไลน์
อื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

◆	 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในท่ี
สาธารณะ หากจ�าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (ซึ่งไม่
ควรอย่างยิ่ง) จะต้องป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมากที่สุด 
สวมหน้ากากให้คลุมปิดจมูก ปาก คาง และให้ขยับให้
พอดีกับใบหน้า 

       

◆	 ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด 
และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงส่ิงท่ีมีคนจับบ่อยคร้ัง 
เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตู
ในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน�้า ราวบันได ฯลฯ 

  

◆	 หลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารในร้าน
ที่มีคนจ�านวนมาก แนะน�าให้สั่งกลับบ้าน ถ้าต้องรับ
ประทานทีร้่าน ควรเว้นทีน่ัง่ให้ห่างจากบคุคลอืน่ หรอืท�า
อาหารรับประทานเองที่บ้าน เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ดแูลตวัเองและป้องกันเชือ้จากบคุคลภายนอกครอบครวั
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◆	  ในสถานประกอบการหรือบางบริษัทลด
การเข้างานในออฟฟิศ โดยให้ท�างานที่บ้าน Work from 
Home และติดต่อท�างานผ่านระบบออนไลน์

7. การจัดการลูกจ้างก่อนเข้าสถานที่ท�างาน 
◆	 นายจ้างควรจัดให้มีการคัดกรองการมาจากพื้นที่เส่ียงของพนักงาน อาทิ  

ต่างประเทศ พื้นที่เสี่ยงในประเทศ (สนามมวย,โรงมหรสพ,สถานที่บริการต่างๆ) เป็นต้น

◆	 นายจ้างควรสนับสนุนให้มีการก�าหนดนโยบาย Work from Home และมีการ
สนับสนุนให้มีการท�างานทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 

◆	 นายจ้างควรส่งเสรมิพนกังานไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึง่เป็นแหล่งแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคได้ง่าย  

◆	 นายจ้างควรมีการจัดรถรับส่งพนักงานโดยค�านึงถึงระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร

◆	 นายจ้างควรให้พนักงานมกีารคดักรองตนเอง เบ้ืองต้นด้วยการ
วัดอุณหภูมิร่างกาย (ไม่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือไม่มีอาการโรค 
ก่อนขึ้นรถบริการของสถานประกอบการและให้พนักงานหยุดพักผ่อนหาก
มีข้อบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19

◆	 นายจ้างควรจัดให้มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริการ และ
หน้ากากบริการ เมื่อใช้รถบริการของสถานประกอบการ

◆	 นายจ้างควรจัดการให้มีความถึ่ในการท�าความสะอาด
รถบริการของสถานประกอบการ

8. การจัดการลูกจ้างระหว่างการท�างาน 
◆	 นายจ้างควรตรวจสอบให้ม ี“การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล” 

หรือ “Social Distancing” ในระยะ 1-2 เมตร ในสถานประกอบการ 
  

◆	 นายจ้างควรตรวจสอบให้มัน่ใจว่าพนกังานสวมใส่หน้ากากเพือ่
ป้องกันฝอยละอองขนาดใหญ่ (Droplet) ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้ามัสลนิ หรอื 
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask)
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◆	 นายจ้างควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามสุข
อนามัยที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคลในสถานที่ท�างาน พื้นที่
รับประทานอาหาร และพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของพนักงาน   

◆	 นายจ้างควรก�าหนดมาตรการให้ลูกจ้างท�าความสะอาดพื้นที่
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ อุปกรณ์การท�างานส่วนตัว เช่น โต๊ะ โทรศัพท์ และ
อุปกรณ์ในการท�างานต่าง ๆ

◆	 นายจ้างควรก�ากับดูแลให้มีการรักษา 5ส ในพื้นที่อย่าง 
ต่อเนื่อง  

◆	 หากลูกจ้างมีไข้ระหว่างวัน นายจ้างควรมีมาตรการในการส่ง
ต่อพนักงานไปพักผ่อนในกรณีที่เจ็บป่วยปกติ และมีมาตรการน�าพนักงาน
ที่สงสัยว่าจะป่วยจาก COVID-19 ส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งควรจัดหาพื้นที่
พักรอรถพยาบาลที่ปลอดภัยและไม่ท�าให้เกิดการแพร่กระจายโรคได ้

 

9. การจัดการลูกจ้างภายหลังการเลิกงาน 
◆	 นายจ้างควรก�าหนดมาตรการให้ลูกจ้างท�าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิด

ชอบหลังเลิกงาน

◆	 นายจ้างควรจดัมาตรการด้านสขุอนามยั เช่น การถอดชดุปฏบิติังานเพ่ือท�าความ
สะอาดเพื่อลดโอกาสในการน�าเชื้อไปปนเปื้อนกับผู้อยู่อาศัยร่วมกัน

◆	 นายจ้างควรมีขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
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◆	 นายจ้างควรจดัท�าระบบการรายงานผลสขุภาพของพนักงาน หากมไีข้หรืออาการ
โรค หลังจากเลิกงานไปแล้ว และควรมีระบบการรายงานการเจ็บป่วยมายังหัวหน้างาน

◆	 นายจ้างควรจัดท�าระบบการรายงานการเดินทางของพนักงานกรณีเดินทางไป 
ต่างจังหวัด หรือ การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เพื่อสามารถสอบกลับได้หากพบการเจ็บป่วยหรือ
การติด Covid-19 ในภายหลัง

10. การจัดสถานที่ท�างานเพื่อการป้องกันการรับสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ในห้องส�ำนักงำน 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้พนักงาน ท�างานแบบ Work From Home ได้ บริษัท 
ควรมีการจัดการภายในส�านักงาน ดังนี้ 

1. ปรับระยะ หรือเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะท�างานของพนักงาน อย่างน้อย 1 เมตร 

2. กรณีที่ไม่สามารถปรับระยะห่าง หรือเว้นระยะได้ ควรใช้ฉากกั้นเพื่อลดการแพร่
กระจายและลดการสัมผัสระหว่างกัน 

3. กรณีที่ต้องมีการติดต่อระหว่างบุคคล ควรมีการก�าหนดระยะห่าง ไม่ให้ใกล้ชิด
กันเกินไป 

4. ควรใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือทุกคร้ังก่อนรับ-ส่งเอกสาร ส่ิงของ จากบุคคล
ภายนอก

5. เน้นการใช้อุปกรณ์ แก้วน�้า จาน ชาม ช้อน-ส้อม ของส่วนบุคคล ลดการใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน   

6. หมั่นท�าควรสะอาดพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ด้วยน�้ายาท�าความ
สะอาด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  หรือมากกว่า ในพื้นที่ที่มีการเข้าออกของบุคคลจ�านวนมาก 

7. ควรจ�ากัดทางเข้า-ออก ให้เป็นช่องทางเดียว ที่ประตูทางเข้า ปรับระบบจากการ
กดปุ่ม หรือ scan นิ้ว เป็นระบบ infrared เพื่อลดการสัมผัสกับปุ่มโดยตรง  พร้อมติดตั้งเจล
แอลลกอฮอลล้างมือก่อนเข้าส�านักงาน

8. ลดการจบั ผลกั หรือสมัผสัประตโูดยใช้มอื ใช้วธิกีารดันตวัเองแทนการผลกัประตู  
และเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดประตูเป็นประจ�า เช่น ทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น 

9. อปุกรณ์ทีค่วรเพ่ิมความถีใ่นการท�าความสะอาด ได้แก่ ราวบนัได ลูกบิดและบาน
ประตู ห้องน้า โต๊ะ เก้าอี้ จุดสแกนนิ้ว และตู้กดน�้าดื่มหน้างาน 



ตัวอย่างการติดตั้งเจล

แอลกอฮอลล้างมือ 

บริเวณทางเข้า
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10. ห้องน�้านอกจากการติดตั้งเจลหรือน�้ายาท�าความสะอาดแล้ว ควรเพิ่มการระบาย
อากาศ และเปิดประตูทางเข้า-ออกไว้ เพิ่มลดการสัมผัสจากการเปิดประตู

11. ส�าหรับการประชุม เน้นการใช้ Video Conference แทนการเข้ามาประชุมร่วม
กันในห้องประชุม

12. กรณีต้องใช้การประชุมในห้อง ควรลดจ�านวนผู้เข้าประชุม และใช้เวลาในห้อง
ประชุม ไม่เกินครั้งละ 1.5 ชั่วโมง  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะ
การนั่งอย่างน้อย 1 เมตร และหลังเลิกประชุม ควรท�าความสะอาดพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ 
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดทุกครั้ง   

ในโรงงำน 

ตัวอย่างปุ่มกดเพื่อปลดล็อกประตู

แบบสัมผัส

ตัวอย่างปุ่มกดเพื่อปลดล็อกประตู

แบบ Infrared

1. ให้พนักงานสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ท�างาน และงดการพูดคุยในพื้นที่

2. ก�าหนดมาตรการคดักรองด้วยการวดัอณุหภมูก่ิอนเข้าโรงงานทัง้พนกังาน คูธ่รุกจิ 
ลูกค้าและผู้มาตดิต่อโรงงานทุกคน  พร้อมก�าหนดให้ล้างมอืด้วยสบูเ่หลว น�า้ยาท�าความสะอาด 
หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงงาน

พนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่ส�านักงาน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  
(ด้วย Thermo / Infrared scanner) โดย

✤	 อณุหภมูไิม่เกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส จะได้รบัสต๊ิกเกอร์และผ่านเข้าอาคารได้

✤	 อณุหภมูเิกิน 37.5 องศาเซลเซยีส ต้องไปพบแพทย์ท่ีสถานพยาบาลโดยทนัที
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3. จัดพื้นที่รองรับ กรณีลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ ให้อยู่ในพื้นที่ที่ก�าหนดเท่านั้น  

4. พนักงาน และคู่ธุรกิจ  ให้ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่การท�างานของต�าแหน่งตนเอง 
ไม่ข้ามพื้นที่ท�างาน หากไม่จ�าเป็น 

5. ท�าความสะอาดอาคารสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ
เป็นประจ�า

6. จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดที่ก�าหนด และเตรียมสบู่เหลว น�้ายาท�าความสะอาด 
ในห้องพร้อม พร้อมก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องท�าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากห้องน�้า 

7. การจัดกิจกรรม Safety Talk หรือ Morning Talk  ให้พนักงานทุกเข้าร่วมสวม
ใส่หน้ากากผ้าทุกคน และรักษาระยะห่าง  หรือท�าเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ แทนที่จะท�ารวม
เป็นกลุ่มใหญ่ 

8. ลดหรืองดการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ที่เป็นการรวมคนจ�านวนมาก เน้นการ
สื่อสารหรือ อบรมแบบ Online แทน

9. สวมหน้ากากผ้า รกัษาระยะห่างในการท�างาน ในพืน้ทีส่่วนกลาง และล้างท�าความ
สะอาดมือเป็นประจ�า  

10. ก�าหนดมาตรการส�าหรับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงาน

✤	 ก�าหนดพนักงานผลิตเป็นชุด งดการสลับกะข้ามชุด หากคนขาด ให้คนใน
ชุดบริหารจัดการแทน

✤	 ก่อนรับส่งกะให้ท�าความสะอาดพื้นที่ และอุปกรณ์ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

✤	 การรับส่งกะให้ส่งข้อมูลทางไลน์ และให้ชุดเก่าออกจากพื้นที่ก่อนชุดใหม่จึง
เข้าท�างาน

✤	 ห้ามพนักงานควงกะ ย้ายกะโดยไม่ได้รับอนุญาต 

✤	 พิจารณาจัดคนที่เครื่องหยุดเป็นชุด 4 หรือชุด 5 ของเครื่องที่เดิน เพื่อเป็น
ก�าลังเสริม ทดแทนกรณีฉุกเฉิน

✤	 พิจารณาแยกพื้นที่จุดที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น ย้ายพนักงานโต๊ะตัดออกจาก
ห้องควบคุม ไปหน้าเครื่องแทน หรือแยกเส้นทางการเข้า-ออก เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัส



ตัวอย่างมาตรการและการสื่อสารให้กับผู้โดยสารลิฟท์
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ในลิฟท์ที่คนโดยสำร

1. แบ่งพื้นที่ภายในลิฟท์ โดยก�าหนดจ�านวนผู้โดยสารให้ชัดเจน เพื่อลดความแออัด

2. ใช้แผ่นพลาสตกิใส ปิดทบับรเิวณปุม่กดลิฟท์ เพ่ือลดการสมัผสักบันิว้มอืโดยตรง 
และช่วยให้ท�าความสะอาดพื้นผิวของปุ่มกด ได้ง่ายขึ้น 

3. ผู้โดยสารต้องสวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลา และงดการพูดคุยกันในลิฟท์

4. ใช้อุปกรณ์อื่นกดลิฟท์ แทนการใช้น้ิวมือกดที่ปุ่มลิฟท์โดยตรง เช่น ใช้มุมบัตร
พนักงานกด 

5. เพ่ิมความถีใ่นการท�าความสะอาดลฟิท์ ด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ โดยเฉพาะในชัว่โมงเร่ง
ด่วน ที่อาจต้องท�าความสะอาดทุก ๆ 30 นาที 

การปิดคลุมปุ่มกดลิฟท์ดวยแผ่นพลาสติก ช่วยให้ท�าความสะอาดได้ง่ายขึ้น
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11. การจัดสถานท่ีรับประทานอาหารเพื่อการป้องกัน
สัมผัสเชื้อ

สุขวิทยำของผู้ประกอบอำหำร

กำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบอำหำร

◆	 การใส่ - ถอด หน้ากากและการล้างมือที่ถูกต้อง

◆	 การท�าความสะอาด จัดเตรียมวัตถุดิบ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

✤	 กฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

✤	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและ 
ผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

✤	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_อณุหภูมิในการเก็บรกัษาอาหารสด พ.ศ.2561

กำรก�ำกบัดแูลผู้สมัผัสอำหำร

ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ 
ปรุง จ�าหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

◆	 ก่อนที่จะมีการปรุงอาหาร ควรตรวจสอบผู้สัมผัสอาหาร หากพบผู้สัมผัสอาหาร
มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที

◆	 ในขณะปฎิบัติงานผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากาก
ผ้า และถุงมือและมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล

◆	 ไม่สัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์  เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการ
สัมผัสเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้งแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น 
เขียง มีด ระหว่างอาหาร สุกและอาหารดิบ ส�าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกด้วย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา เซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที 

◆	 ส�าหรับอาหารปรุงส�าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง ใช้
อุปกรณ์ ส�าหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้าม
จับ ตก หล่นหรือ สัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ 

◆	 ผู้ปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ 
หน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร 
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◆	 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้า และ สบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าท�างาน ก่อนการเตรียมอาหาร 
ระหว่างและหลังปรุง อาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังท�าความ
สะอาด และหลังเข้าส้วม 

◆	 ท�าความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ 
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือส่ิงของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็น
ประจ�าทุกวัน

กำรควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอำคำรและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ที่มีอยู่ในสถำนที่ 
รับประทำนอำหำร

กำรท�ำควำมสะอำดห้องพักรับประทำนอำหำร

◆	 ห้องพักรับประทานอาหารควรท�าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่าง
สม�่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น 

◆	 ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหารบริเวณพื้นโต๊ะ ที่ น่ังบริเวณที่รับประทาน
อาหารให้สะอาด โดยท�าความสะอาดด้วยน�้าผงซักฟอกหรือน�้ายาท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อ  
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ายาฟอกขาว) เข้มข้น 1000 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้ 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน�้า 1 ลิตร) ตามจุดหรือบริเวณที่มี
การใช้ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้รับประทานอาหาร ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนผู้มาใช้บริการ

◆	 ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน�้ายาล้างจานให้
สะอาดโดยแช่ ภาชนะในน�้าร้อน 80 องศาเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(น�้ายาฟอกขาว) เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 
ครึ่งช้อนชาต่อน�้า 1 ลิตร) 1 นาที แล้ว ล้างน�้าให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร 
ห้ามใช้ผ้าเช็ค

◆	 ท�าความสะอาดห้องน�้า ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดช�าระ 
ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างลางมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด 
เป็นต้น รวมทั้งท�าความสะอาดก๊อกน�้าที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น�้ายาท�า
ความสะอาดและล้างด้วยน�้าให้สะอาด 

◆	 ห้องพักรับประทานอาหารต้องมีระบบระบายอากาศและควรมีการถ่ายเท
อากาศในอาคารที่เหมาะสม และท�าความสะอาดระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศ 
อย่างสม�่าเสมอ

◆	 กรณีที่มีเครื่องอบท�าความสะอาดภาชนะ และเครื่องอบช้อนฆ่าเชื้อ UV  
หมั่นตรวจสอบบ�ารุงรักษาเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
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30 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

กำรจัดสถำนที่นั่งส�ำหรับกำรรับประทำนอำหำร

การใช้มาตรการ Social distancing ในการจดัสถานทีน่ัง่รบัประทานอาหาร เพือ่เป็นการ
ลดความแออัด โดยมีหลักในการจัดดังนี้ 

กำรจดัสถำนท่ีทีเ่น้นมำตรกำร Social distancing

มาตรการ Social Distancing ตามข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ 
หรือ CDC ค�าว่า Social Distancing หมายถึง การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น การ
หลีกเล่ียงกิจกรรมทีม่คีนจ�านวนมากมารวมตัวกนั และการรกัษาระยะห่างจากผูอ้ืน่ประมาณ 2 
เมตร นอกจากนั้น เรายังต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ เพราะอาจเป็นการน�าเชื้อมาสู่
ตัวเอง หรืออาจเป็นการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ควรจัดโต๊ะและเก้าอี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
1- 2 เมตร เพราะเป็นระยะปลอดภยั ทีฝ่อยละอองน�า้ลายไม่กระเดน็ถึงกนั และถ้ามอืเราสมัผสั
ละออง เชือ้โรคทีอ่ยูต่ามโต๊ะ ส่ิงของ แล้วเผลอมาจับหน้ากเ็ป็นสาเหตุท�าให้ติดเชือ้โควดิ-19 ได้

◆	 ควรท�าสัญลักษณ์แสดงระยะห่างต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้โดยง่าย

◆	 สือ่สารให้พนกังานเข้าใจสญัลกัษณ์และให้เกดิความตระหนกัในการควบคมุระยะ
ห่าง

◆	 ตรวจสอบการใช้งานตามข้อก�าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ 

รูปภาพแสดงระยะห่างที่ปลอดภัย
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31 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

กำรบริหำรช่วงเวลำของกำรรับประทำนอำหำร

จากมาตรการของ Social Distancing จะท�าให้ปรมิาณพืน้ทีน่ั่งในการรับประทานอาหาร
ลดน้อยลงไปมาก ซึง่จะกระทบต่อการใช้งาน ดังนัน้ ต้องมมีาตรการจดัสรรเวลาพกัควบคูไ่ปด้วย 

◆	 จัดให้มีช่วงเวลาพักในแต่หน่วยงานให้มีเวลาพักที่ต่างกัน ให้เกิดการเหลื่อมเวลา
พัก

◆	 เพ่ิมช่วงเวลาพัก เช่น เดิม พักเวลา 12.00 - 13.00 น. อาจเปลี่ยนเป็น  
11.30 - 12.30 น. เพื่อให้มีที่นั่งเพียงพอต่อการใช้งาน 

◆	 ลดเวลาในการใช้พื้นที่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ที่นั่งให้พอเพียง

 

การเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย 1.50 เมตร พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ

การตรวจสอบการใช้งานของพนักงาน ตามข้อก�าหนด
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32 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

กำรจัดเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกของกำรใช้ห้องรับประทำนอำหำร

จดัให้ท่ีล้ำงมอื หรอืเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ำสูพ้ื่นท่ีห้องรับประทำนอำหำร

◆	 จัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ พร้อมด้วยวิธีการล้างมือที่ถูกต้องก่อนเข้าพื้นที่ห้อง
อาหาร 

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ทีม่ำใช้บริกำรโรงอำหำร หรือ ห้องพักรับประทำนอำหำร

◆	 หากมอีาการเจ็บป่วย เช่น มไีข้ ไอ จาม มนี�า้มกู หรือเหน่ือยหอบ ให้งดใช้บรกิาร

◆	 หลีกเลี่ยง การรับประทานอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก

◆	 ล้างมืออย่างสม�่าเสมอด้วยน�้าและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและออกจากห้อง
ส้วมทุกครั้ง

◆	 พนักงานต้องไม่ทานอาหารร่วมกัน ไม่ใช้ภาชนะส่วนตัวเช่น แก้ว ช้อน ร่วมกัน 
หมายเหตุ แนะน�าให้พนักงานน�าช้อนส่วนตัวมาเอง

◆	 จัดท�าเสียงตามสายเตือนก่อนเข้าห้องอาหาร
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33 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

12. การด�าเนินการ กรณีพบว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 
หรือ พนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กรณีที่ได้รับแจ้งว่ำ พนักงำนมีกำรสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

ผู้สัมผัส ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยแบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

◆	 ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย 

◆	 ผู้สัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มป่วย ในกลุ่มนี้
ยังแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ที่สัมผัสความเสี่ยงต�่า 

ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย 
ประกอบด้วย

✤	 ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที 
หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย

✤	 ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้อง
ปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มี
การป้องกัน

เมื่อส�ารวจแล้วพบว่าพนักงานเข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสควรหยุดงาน และอยู่บ้าน สังเกต
อาการ 14 วัน หลังสัมผัสแหล่งโรค หรือผู้ป่วย ปฏิบัติตาม ค�าแนะน�าการแยกสังเกตอาการ
ที่บ้าน (Home Quarantine) ในภาคผนวก

ผู้สัมผัสเสี่ยงต�่า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต�่าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ 
ผู้สัมผัสที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าว  ให้ด้าเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดิน
ทางไปในที่ที่มีคนจ้านวนมาก สังเกตอาการตนเอง (selfmonitoring) เป็นเวลา 14 วันหลัง
วันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย 2. หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสที่มี
ความเสี่ยงสูง

กรณีที่ได้รับแจ้งว่ำ พนักงำนป่วยเป็น COVID-19

ในกรณีที่สถานประกอบการพบหรือได้รับแจ้งจากพนักงานในสถานประกอบการป่วย
เป็นโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งในกรณทีีม่โีรคตดิต่ออนัตรายโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั หรอืโรคระบาดเกดิข้ึน พ.ศ. 2560 
โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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34 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

◆	 การแจ้งต่อเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ สงักดักรมควบคมุโรค หรอืเจ้าพนกังาน
ควบคุมโรคติดต่อ สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใน 3 ชั่วโมง  
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 (อ้างอิงตามหนังสือเวียน ที่ 
สธ 0410.7/ว220 เรื่องการแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคโควิด-19)

◆	 การแจ้งข้อมลู สถานประกอบการควรมกีารแต่งตัง้ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายในการแจ้ง
ให้ชัดเจน ว่าเป็นหน้าที่ของใคร หน่วยงานใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
จะมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พยาบาลของสถานประกอบการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แล้วแต่
สถานประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยแจ้งตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

✤	 แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

✤	 แจ้งทางโทรศัพท์ เช่น สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

✤	 แจ้งทางโทรสาร

✤	 แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

✤	 วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคก�าหนดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์การแจ้งนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ 
ต้องเฝ้าระวัง หรือ โรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 ส�าหรับรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่

✤	 ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ท�างานของตน

✤	 ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

✤	 ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน และอาการส�าคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19
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◆	 เมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) หรือผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) โรคโควิด-19 
จะต้องมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินอาการและตรวจจับผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้
อย่างรวดเร็ว การติดตามผู้สัมผัสสามารถด�าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาลของสถาน 
ประกอบการ (ถ้ามี) หรือบุคลากรที่มีความรู้ หรือ

✤	 ข้อมลูประวตัสิมัผสัในกรณขีองผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีร่ะบาด ขอให้เพิม่การ
ซักประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ประวัติการสัมผัสสัตว์และการเข้าโรงพยาบาลในระหว่างที่อยู่ใน
พื้นที่ระบาดด้วย

✤	  ในกรณีของผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด ให้เพิ่มการซัก
ประวัติการไปโรงพยาบาล (หรือท�างานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ) ในช่วง 14 วันก่อนป่วย

✤	 ส่วนประวัติสัมผัสอื่น ๆ  เช่น การคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยรายอื่น ๆ  ให้บรรยาย
อย่างละเอียด ตามวิธีการสอบสวนโรคทั่วไป (ได้แก่ ลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกับ 
ผูป่้วย ระยะเวลาของการมกีจิกรรมร่วมกนัในแต่ละครัง้ ความถีข่องการพบ/ท�ากจิกรรม ในช่วง  
14 วันก่อนป่วย)

น�าข้อมูลมา จัดท�าTimeline ในช่วง 14 วัน เพื่อ การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับ
ความเสี่ยง

◆	 น�าข้อมูลบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยมาจัดมาตรการป้องกันและควบคุม โดย 
จัดแสดงสถานะของแต่ละบุคคล พร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตนของพนักงานแต่ละกลุ่ม

 

สถานะ ค�าแนะน�า

Tier 0 ผู้ป่วยตรวจยืนยันID19

- เข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลและปฏิบัติตามค�า

แนะน�าของกรมควบคุมโรค 

Tier 1

ผู้ต้องสงสัยมีอาการไข้ 

(>37.5 C) ไอ จาม หอบ

เหนื่อยและมีประวัติเดินทาง

พื้นที่กลุ่มเสี่ยง

- ส่งต่อเพื่อท�าการตรวจการ

ติดเชื้อ COVID-19 

- Work at home 14 วัน  

- รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา 

หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 

พยาบาลประจ�าบริษัทฯ

Tier 2

ผู้สัมผัสใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้ชิด

กับ Tier 0 หรือ Tier 1 แต่

ยังไม่มีอาการป่วย

- Work at home 14 วัน 

- สังเกตอาการที่บ้าน ป้องกัน

โอกาสแพร่เชื้อ
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สถานะ ค�าแนะน�า

Tier 3.1

ผู้ต้องเฝ้าระวังคนที่เดินทาง

จากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด 

แต่ไม่มีอาการไข้ ไอ หายใจ

เหนื่อย

-  Work at home 14 วัน 

-  สังเกตอาการที่บ้าน ป้องกัน

โอกาสแพร่เชื้อ

Tier 3.1

ผู้ใกล้ชิดกลุ่มเฝ้าระวังคนที่อยู่

ใกล้กันกับ Tier 3.1 หรือคนที่

มีไข้ >37.5 C 

-  ท�างานได้ตามปกติ สวม 

-  หน้ากากอนามัย เว้นระยะ

ห่างจากผู้อื่น 1 เมตร 

-  ติดตามอาการคนกลุ่ม  

Tier 3.1 ต่อเนื่อง 14 วัน หาก

พบว่าคนกลุ่มนี้ป่วย ต้องราย

งานผุ้บังคับบัญชาทันที  

- กรณีมีไข้ไปพบแพทย์ทันที

Tier 4

กลุ่มผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีรายงาน ว่ามีผู้ติดเชื้อ แต่ ไม่ได้พักอาศัย

ในอาคารชุดเดียวกันหรือคลุกคลีกัน พิจารณารายกรณี ตาม

ลักษณะของสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น ๆ ผลประเมินความ

เสี่ยงต�่า ให้มาท�างานได้ปกติท�าการเก็บรายชื่อ ท�าข้อมูล

✤	 สอบสวนผู้สัมผัสทุกกลุ่ม เพ่ือประเมินความเส่ียง แนะน�าการปฏิบัติตนให้
แก่พนักงานแต่ละกลุ่ม 

✤	 ปิดกั้นพื้นที่ที่พนักงานผู้ป่วยปฏิบัติงาน ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

✤	 ท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ ปฏบิตัติามแนวทางการท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ในสถาน
ที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามเอกสารในภาคผนวก 

✤	 ส�าหรับพนกังานทีติ่ดเช้ือ และนอนรกัษาอยู่ทีส่ถานพยาบาล  สถานประกอบ
การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พยาบาล (ถ้ามี) หรือ เจ้าหน้าท่ีบุคคล หรืออาจมอบหมายให้ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หมั่นโทรซักถามอาการ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ต้องการ
เป็นระยะ ๆ 

✤	 เมื่อพนักงานรักษาหาเป็นปกติแล้ว ก่อนจะอนุญาตให้พนักงานที่เคยติดเชื้อ 
COVID-19 กลับเข้ามาปฏบิติังาน พนักงานน�าจะต้องน�าใบรบัรองแพทย์มายนืยนั และให้แพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ ประเมิน Fit to work ก่อนเริ่มงาน
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13. แหล่งข้อมูลและช่วยเหลือด้านสุขภาพกรณีมีปัญหา
เกี่ยวกับ COVID-19

◆	 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์สายด่วน 1422

 Website https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

 ให้ข้อมูลของสถานการณ์รายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดที่เป็นปัจจุบัน  
 รวมถึงแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ประเทศไทยด�าเนินการ

◆	 กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์0-2590-4000

 Websitehttps://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

 ให้ข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการดูแลสุขอนามัยทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ

◆	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข

 ดูเบอร์โทรแต่ละจังหวัดได้ที่ 

 https://www.moph.go.th/index.php/link_department

 เน้นให้ข้อมูลของกรมควบคุมโรค  สถานการณ์ของจังหวัด 

 กฎหมาย/ข้อบังคับของจังหวัด และค�าแนะน�าต่างๆ

◆	 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์สายด่วน 1323

 ให้ค�าปรึกษาสุขภาพจิต คลายความเครียด

◆	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โทรศัพท์สายด่วน 1669  

 กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  เช่น  ไข้สูง  เหนื่อยหอบมาก

◆	 ส�านักงานประกันสังคม

 โทรศัพท์สายด่วน  1506  Hot Line คลายกังวล

 ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิต่างๆของนายจ้างและลูกจ้าง  

 Websitehttps://www.sso.go.th
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14. เอกสารอ้างอิง
◆	 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.2020. คู่มือมาตรการและแนวทางในการ

ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

◆	 ส�านกัโรคตดิต่ออบุตัใิหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ.2019. คูม่อืการ
จัดท�าแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan ; BCP) เพื่อเตรียม

ความพร้อม : กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  

◆	 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เอกสารการสอน
ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

◆	 Occupational Safety and Health Administration. U.S. Department of Labor. 
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 ค้นคืนวันที่ 5 March 2020

◆	 World Health Organization. Getting your workplace ready for COVID-19 

ค้นคืนวันที่ 3 March 2020

15. ภาคผนวก

ค�ำแนะน�ำกำรแยกสังเกตอำกำรที่บ้ำน (Home Quarantine)

ผู ้ที่สัมผัสกับผู ้ป่วยติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ควรแยกเพื่อสังเกตอาการที่บ้านเป็น 
ระยะเวลา 14 วัน (ระยะฟักตัวของเชื้อโรค) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดย
แบ่งเป็นกรณีอยู่บ้านคนเดียว กรณีอยู่ในบ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น และกรณีอยู่
ในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์) ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังนี้

◆	 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้

✤	 มกีารแยกห้องนอนและห้องน�า้ของผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาจากพืน้ทีเ่ส่ียงออกจาก
สมาชิกอื่น ทั้งนี้ห้องพักควรมีลักษณะโปร่ง มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดเข้าถึงได้

✤	 มีการแยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน�้า) 
รวมทั้งให้แยกท�าความสะอาด

✤	 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส�าหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น 
หน้ากากอนามัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์



สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน (ส.อ.ป.)

39 คู่มือกำรจัดกำร COVID-19 ส�ำหรับสถำนประกอบกิจกำร

✤	 มอุีปกรณ์ส�าหรบัท�าความสะอาด เช่น ไม้ถพูืน้ ผ้าส�าหรบัเชด็ท�าความสะอาด 
ถุงมือ น�้ายาท�าความสะอาด สารฟอกขาว ถุงขยะ

◆	 การปฏบิตัตัิวของของผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่ง ระหว่างการแยกสงัเกตอาการ 
ณ ที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ก. กรณอียู่บ้ำนคนเดยีว

1. วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ
อาการทางเดนิหายใจ เช่น ไอ น�า้มกู เจ็บคอ หอบเหน่ือย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการ
เดินทาง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่อย่างน้อย 20 
วนิาท ีกรณไีม่มนี�า้และสบู่ ให้ลบูมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ีมคีวามเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปาก
จมกูด้วยกระดาษทชิชทูกุครัง้ทีไ่อจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิง้ทชิชูลงในถงุพลาสติกและปิดปาก
ถุงให้สนิทก่อนทิ้งหรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และท�าความสะอาดมือด้วย เจล
แอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน�้าและสบู่ทันที

3. แยกรบัประทานอาหาร หากมผู้ีจัดอาหาร หรอืส่ังอาหารจากแหล่งอืน่ ให้ก�าหนด
จุดรับอาหารเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด

4. กรณีจ�าเป็นต้องพบปะผูอ้ืน่ ให้ใช้หน้ากากอนามยั และรกัษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 
1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด

5. ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการน�าไปก�าจัดต่อไป

✤	 ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น 
ให้เก็บรวบรวมเป็นขยะทั่วไป

✤	 ขยะที่ปนเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู เป็นต้น

ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท�าลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และท�าลายเชื้อโดย
ราดด้วยน�้ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น�าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ภายหลังจัดการขยะ 
ให้ล้างมือด้วยน�้า และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

6. ท�าความสะอาด โถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน

7. งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
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ข. กรณต้ีองอยูบ้่ำนร่วมกบัครอบครวั/พักร่วมกบัผู้อืน่

 ข้อปฏิบัติตัวส�าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

1. วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วม
กับอาการทางเดินหายใจเช่น ไอ น�้ามูก เจ็บคอ หอบเหน่ือย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะ
ในการเดินทาง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดย 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้าและสบู่อย่างน้อย  
20 วินาที กรณีไม่มีน�้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% 
ปิดปากจมกูด้วยกระดาษทชิชทูกุครัง้ทีไ่อจาม โดยปิดถงึคาง แล้วทิง้ทชิชลูงในถงุพลาสติกและ
ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งหรือใช้แขนเส้ือปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และท�าความสะอาดมือ
ด้วย เจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน�้าและสบู่ทันที

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรค
เรื้อรังต่าง ๆ และควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้
เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด

4. ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เส้ือผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม 
ผ้าเช็ดตัว จาน ชามช้อ น แก้วน�้า หลอดดูดน�้า โทรศัพท์) รวมทั้งให้แยกท�าความสะอาด

5. จัดให้มีน�้าดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วม
กบัคนในครอบครวั ให้ตกัแบ่งอาหารมารบัประทานต่างหาก และเกบ็ล้างภาชนะด้วยน�า้ยาล้าง
จาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด

6. ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการน�าไปก�าจัดต่อไป

✤	 ขยะทัว่ไป (เช่น ถงุพลาสตกิ ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครัง้เดยีว ขวด เป็นต้น) 
ให้เก็บรวบรวมเป็นขยะทั่วไป

✤	 ขยะที่ปนเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู เป็นต้น ใน แต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท�าลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และท�าลายเชื้อ
โดยราดด้วย น�้ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น�าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ภายหลังจัดการ
ขยะ ให้ล้างมือด้วยน�้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

7. ให้แยกการใช้ห้องส้วมกับคนในครอบครัว หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็น
คนสุดท้าย และให้ท�าความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

8. กรณจี�าเป็นต้องพบปะผู้อืน่ ให้ใช้หน้ากากอนามยั หน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วให้ทิง้
ลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และท�าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน�้าและสบู่ทันที

9. งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
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ค. กำรปฏบิตัตัิวของคนในครอบครัว

1. ให้ทุกคนในบ้านดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและ
สบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน�้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 
อย่างน้อย 70% หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง และดูแลสุขภาพตนเอง

2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน�้า หลอดดูดน�้า) 
ไม่ดืม่น�า้และไม่รบัประทานอาหารส�ารับเดยีวกบัผู้ท่ีเดนิทางมาจากพืน้ท่ีเส่ียง และแยกท�าความ
สะอาด

3. เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท้ังหมดใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วใส่ลงถังเพื่อให้ 
อปท. เก็บขนน�าไปก�าจัดต่อไป

4. กรณใีช้ส้วมร่วมกนั ให้ระมดัระวงัจุดเส่ียงส�าคัญทีม่กีารสัมผัสร่วมกนั เช่น บรเิวณ
โถส้วมอ่างล้างมือ ก๊อกน�้า ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน�้าและสบู่ทุกครั้ง

5. บุคคลในครอบครัวหลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กลับมาจากพ้ืนที่ระบาด โดย
เฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน 
หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด หากจ�าเป็นให้ใช้หน้ากาก

6. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน 
หลังสัมผัสกับผู้ป่วย

7. คนในครอบครัวสามารถไปท�างาน เรียนหนังสือ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้
ข้อมูลกับสถานที่ท�างาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นก�าหนด

ง. กรณอีำศยัในอำคำรชดุ (หอพัก คอนโดมเินยีม อพำร์ตเมนท์)

มีค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

1. วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส  
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจเช่น ไอ น�้ามูก เจ็บคอ หอบเหน่ือยให้ไปให้ไปพบแพทย์ โดย
แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ท้ังนี้ ต้องไม่ใช้ 
รถสาธารณะในการเดินทาง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับ
อากาศ โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่อย่างน้อย 20 
วินาที กรณีไม่มีน�้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปาก
จมกูด้วยกระดาษทชิชทูกุครัง้ทีไ่อจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิง้ทชิชูลงในถงุพลาสติกและปิดปาก
ถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ท�าความสะอาดมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน�้าและสบู่ทันที
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3. หากมผีูจั้ดอาหาร หรอืสัง่อาหารจากแหล่งอืน่ ให้ก�าหนดจดุรบัอาหารเพือ่ป้องกัน
การสัมผัสใกล้ชิด เช่น แจ้งผู้ดูแลอาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร

4. ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถงัเพือ่ให้มกีารน�าไปก�าจดัต่อไป ขยะทัว่ไป 
(เช่น ถุงพลาสตกิ ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครัง้เดยีว ขวด เป็นต้น) ให้เกบ็รวบรวมเป็นขยะทัว่ไป

✤	 ขยะที่ปนเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท�าลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และท�าลายเชื้อ
โดยราดด้วยน�้ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น�าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ภายหลังจัดการ
ขยะให้ล้างมือด้วยน�้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

5. ท�าความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน

6. หลีกเล่ียงการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้อื่น เช่น ล้อบบี้ ลิฟท์ กรณีที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้
สั้นที่สุด หรือเลี่ยงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น รวมทั้งงดใช้บริการสันทนาการร่วม เช่น สระว่ายน�้า  
ห้องออกก�าลังกาย

7. งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ




