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ค�ำน�ำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส COVID-19
ซึ่งแพร่กระจายจากประเทศจีนไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงของ COVID-19
ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบระดับนานาชาติมากน้อยเพียงใด ทั้งสถานะของการการระบาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการ
ระบาดในวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตประจ�ำวัน เช่น การเดินทาง การค้า การท่องเที่ยว อาหาร
และเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจ ลูกจ้าง ลูกค้าและส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่นายจ้างทุกคนต้องวางแผนรับมือกับ COVID-19
กองโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินการเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับสถานประกอบการ อิงตามขั้นตอนของ The Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) และ International Labour Organization (ILO) ทีม่ พี นื้ ฐานของการป้องกันการ
ติดเชื้อแบบดั้งเดิมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่การควบคุมงานด้านวิศวกรรม การบริหาร การปฏิบัติงาน
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเพิ่มเติม แนวทางที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ เพือ่ ให้เกิดการวางแผนส�ำหรับนายจ้างและลูกจ้าง สามารถระบุระดับความเสีย่ ง
ในสถานที่ท�ำงาน และสามารถก�ำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและปฏิบัติงานเหมาะสมในบริบทของการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค�ำแนะน�ำนี้เป็นการให้ข้อมูล เนื้อหาในเล่มนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม และจะไม่มีผลทางกฎหมาย

สารบัญ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ความรู้พื้นฐาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงของประเทศไทย
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา
โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ จนถึงปัจจุบันท�ำให้พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 70,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 2,000 ราย
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยัน
ในหลายประเทศทั่วโลก จ�ำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
พบอัตราการเสียชีวติ จากโรคประมาณร้อยละ 2 ซึง่ ร้อยละ 26.4 ของผูเ้ สียชีวติ เป็นผูส้ งู อายุ และผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัวมีโอกาสเสีย่ ง
ที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 10.5 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 7.3)
และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ร้อยละ 6.3)
ขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน และพบมีการระบาดภายในประเทศ (local transmission) เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดที่เข้าได้ภาวะระบาด
ครั้งใหญ่ (Pandemic) กระจายไปหลายส่วนของโลก และแนะน�ำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคนี้

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงระดับรุนแรง และในบางกรณี
อาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไปจะมีไข้ ไอ และหายใจถี่ บางคนที่ติดเชื้อไวรัสมีรายงานว่าอาจจะ มีอาการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบ
ทางเดินหายใจ หรือบางรายไม่มีอาการแสดงเลย ตามรายงานของ Center of Disease Control (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้ข้อมูลว่า อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจปรากฏขึ้นช่วง 2 วันหรือนานถึง 14 วันหลังจากได้รับเชื้อ
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การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยคนแรกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น่าจะเป็นเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ แต่ผู้ติดเชื้อสามารถ
แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการที่ใช้ชีวิต สัมผัส หรือคลุกคลีกับคนที่มีเชื้อในระยะประชิด (ภายในประมาณ 2 เมตร)
โดยไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้หลายช่องทางดังนี้

1
2

จากการหายใจ ผ่านละอองฝอย (droplets) เมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม ละออง
เหล่านี้เข้าสู่ปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือผ่านเข้าไปในปอด

อาจเป็นไปได้ว่าสามารถติดเชื้อ COVID-19 ได้โดยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุ
ที่มีเชื้อ COVID-19 แล้วมาสัมผัสปาก จมูกหรือตา แต่การสัมผัสก็ไม่ใช่ช่องทาง
หลักในการแพร่กระจายของไวรัส สามารถค้นหาข้อมูลของโรคเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์
ของกรมควบคุมโรค ที่จะมีข้อมูลล่าสุด ความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถท�ำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง หลายพื้นที่ของประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
พร้อมกันในกรณีที่ไม่มีวัคซีน การระบาดอาจยืดเยื้อ ซึ่งเป็นผลให้สถานประกอบการ อาจประสบกับปัญหาต่างๆ ดังนี้

การขาดงาน คนงานอาจขาดงานเพราะป่วย
หรือต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวทีป่ ว่ ย หรือต้องดูแล
เด็กทีบ่ า้ น ถ้าโรงเรียนหรือศูนย์รบั เลีย้ งเด็กปิด หรือ
มีคนที่บ้านมีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือกลัวทีจ่ ะมาท�ำงานเพราะกลัวว่าจะต้อง
สัมผัสกับผู้ป่วย
l
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เปลี่ยนรูปแบบของการผลิต ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคส�ำหรับการป้องกันการติดเชือ้ เช่น อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ระบบทางเดิ น หายใจ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก
ในขณะที่ความสนใจ ในสินค้าอื่นๆ อาจลดลง ผู้บริโภค
อาจเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าเนื่องจากการระบาด
ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า
ช่วงเวลาเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อลดการ สัมผัสกับคนหมู่มาก
ความสนใจในบริการจัดส่งถึงบ้านหรือต้องการทางเลือกอืน่ ๆ
เช่น บริการการขับรถผ่าน (drive-through) เพื่อลด
การติดต่อระหว่างบุคคล
l

l ความต้องการหรือการขนส่งถูกชะงัก การจัดส่ง

สิ น ค้ า จากพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจล่าช้าหรือถูกยกเลิก
โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ขั้นตอนลดความเสี่ยงการสัมผัสกับ COVID-19
1. การเตรียมความพร้อมและการรับมือ
		 หากไม่มีแผนการเตรียมความพร้อมและแผนการรับมือของ
โรคติดเชื้อที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
สามารถพิจารณาขั้นตอนต่างๆ และก�ำหนดระดับความเสี่ยงตามคู่มือ
ฉบับนี้ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้นๆ
ควรพิจารณาและก�ำหนดระดับความเสีย่ ง ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
และลักษณะงานของตนเอง การพิจารณาดังกล่าวอาจรวมถึง
		
1.1		 สถานที่ วิธกี ารรับเชือ้ แหล่งเชือ้ โรคทีค่ นงานสามารถรับสัมผัส โดยพิจารณาตามความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั จากบุคคล
ดังต่อไปนี้
				
l ผู้ใช้บริการ ในที่นี้หมายถึง ประชาชนทั่วไป ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
				
l ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การติ ด เชื้ อ เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจากสถานที่ ที่ มี ก ารแพร่ ก ระจาย
ของ COVID-19 หรือ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ทมี่ กี ารสัมผัสกับผูท้ สี่ งสัยว่ามีการติดเชือ้ ปัจจัยเสีย่ งทีไ่ ม่เกีย่ วกับอาชีพ ทัง้ ทีบ่ า้ น
และในชุมชน สามารถติดตามสถานที่เสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
situation.php
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1.2		 ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลของคนงาน เช่น อายุมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจ�ำตัวเรื้อรัง
รวมถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และหญิงตั้งครรภ์
		
1.3		 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของภาครัฐ เกีย่ วกับการพัฒนาแผนฉุกเฉิน ส�ำหรับสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการระบาด เช่น
				 1.3.1 การทดแทนแรงงาน หรือเปลี่ยนรูแปบบการด�ำเนินงาน กรณีมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการหยุดงาน
				 1.3.2 การเพิม่ ระยะห่างในสังคม (Social distancing) การสลับกะการท�ำงาน รวมไปถึงการเหลือ่ มเวลาท�ำงาน
พิจารณาลดขนาดการผลิตในช่วงมีการระบาดของโรค การขนส่งและมาตรการลดการสัมผัสอืน่ ๆ ตัวเลือกอืน่ ๆ ส�ำหรับการด�ำเนิน
กิจการ โดยที่ต้องมีจ�ำนวนคนงานลดลง รวมถึงการฝึกอบรมคนงานให้ทำ� งานได้หลายหน้าที่ เพื่อด�ำเนินกิจการให้ไหลลื่นได้
		
1.4		 ห่วงโซ่อปุ ทานชะงักหรือการส่งสินค้าล่าช้าควรพิจารณาแผนการท�ำงานแบบต่อเนือ่ ง (Business continuity
planning) เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถด�ำเนินไปได้ควบคู่กับการจัดการในขั้นตอนอื่นๆ ที่นายจ้างสามารถท�ำได้เพื่อลดความเสี่ยง
จากการสัมผัสกับ COVID-19 ในที่ทำ� งานได้
		
1.5		 ด�ำเนินการและสื่อสารภายในสถานประกอบการ เช่น
				 1.5.1 สนับสนุนให้พนักงานท�ำงานอยู่ที่บ้าน
				 1.5.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายการให้ลาป่วย โดยไม่ถกู หักเงินเดือน และพนักงานรับทราบนโยบายเหล่านัน้
				 1.5.3 ท�ำความเข้าใจกับบริษทั คูค่ า้ รวมถึงพนักงานทีถ่ กู จ้างชัว่ คราวเกีย่ วกับความส�ำคัญของการกักกันทีบ่ า้ น
หากมีอาการป่วยและสนับสนุนให้พวกเขาหยุดโดยที่ไม่มีโทษ
				 1.5.4 พนักงานทีป่ ว่ ยในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไม่จ�ำเป็นต้องมีใบรับรองการเจ็บป่วย หรือใบรับรอง
การกลับเข้าท�ำงาน เนือ่ งจากบุคลากรทางการแพทย์มภี าระงานค่อนข้างมาก ไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวได้ตามเวลาทีก่ ำ� หนด
				 1.5.5 ให้คงไว้ซึ่งนโยบายการอนุญาตให้พนักงานสามารถท�ำงานอยู้ที่บ้านได้ เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว
ทีป่ ว่ ย โดยนายจ้างควรตระหนักว่าพนักงานจ�ำนวนมากต้องอยูท่ บี่ า้ น เพือ่ ดูแลบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวทีป่ ว่ ยมากกว่าภาวะปกติ
				 1.5.5 ค�ำนึงถึงข้อกังวลของพนักงานเกีย่ วกับ การจ่ายเงิน การหยุด ความปลอดภัย สุขภาพ รวมไปถึงฝึกเกีย่ วกับ
สุขภาวะทีเ่ หมาะสมรวมถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ท�ำความเข้าใจกับพนักงานทีไ่ ม่ตระหนักกับการระบาดในขณะนี้
				 1.5.6 ประสานกับบริษัทประกันภัยโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงสถานพยาบาลใกล้เคียง
เพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานและลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาด
2. การเตรียมมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐาน
		 ส�ำหรับนายจ้างนัน้ การป้องกันให้ลกู จ้างควรให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
การป้องกันการติดเชือ้ ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ หมาะสม นายจ้างควรส่งเสริมเรือ่ งสุขอนามัยและ
การอบรมการควบคุมการติดเชื้อ รวมถึง:
ให้การล้างมือบ่อย ๆ ทัง้ ตัวคนงาน ลูกค้า ผูท้ เี่ ข้ามาในสถานประกอบการ
โดยสบู่หรือน�ำ้ ส�ำหรับล้างมือและเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป
		l

l
l

		
l
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ให้ลูกจ้างหยุดงานถ้าหากป่วย
มีการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นขณะไอ จาม
โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย
นายจ้างควรก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เช่น
ให้การท�ำงานมีความยืดหยุ่น โดยการท�ำงานที่บ้าน
และใช้การสื่อสารโทรคมนาคม ก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การเหลื่อมเวลาในแต่ละกะท�ำงาน
เพื่อเพิ่มระยะห่างทางทางการสัมผัสระหว่างพนักงานด้วยกันเอง
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แยกการใช้อุปกรณ์ส�ำนักงาน โทรศัพท์ โต๊ะท�ำงานหรือเครื่องมืออื่นๆ หากเป็นไปได้
่ รักษาดูแลท�ำความสะอาด รวมถึงการฆ่าเชือ้ ตามของพืน้ ผิวอุปกรณ์ของสภาพแวดล้อม การท�ำงานเป็นประจ�ำ
		l หมัน
ตามค�ำแนะน�ำในเอกสารแนบ 1 นายจ้าง ผู้บริหาร หรือคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สามารถตรวจสอบมาตรการในการป้องกันขั้นพื้นฐาน ตาม Action Checklist (เอกสารแนบ 2) ในคู่มือฉบับนี้ เพื่อน�ำไปใช้
ประเมินมาตรการ ในการด�ำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ หากพบว่าข้อใด
ข้อหนึ่งยังไม่ได้ด�ำเนินการ ขอให้วางแผนการด�ำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อ
		l

3. ขั้นตอนการระบุและคัดแยกผู้ป่วย
		
นิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) มีดังต่อไปนี้
		
3.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้
ในการป่วยครั้งนี้
				 ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ
น�ำ้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบาก

37.5 องศาเซลเซียสข�้นไป

โรคปอดอักเสบ

3.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ทั้ง 2 กรณี ให้ ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง
2) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัส กับผู้ป่ว ยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019

4) มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนและมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยตามประกาศ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ได้แก่ พืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศเขตติดโรคฯ
ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดต่อเนือ่ ง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค อ้างอิงตามที่
แสดงในเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
		 การระบุและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เป็นขั้นตอนส�ำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อพนักงาน ลูกค้า
และคนอื่นในที่ท�ำงาน นายจ้างควรแจ้งและกระตุ้นให้พนักงานส�ำรวจถึงอาการของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง
ควรก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนส�ำหรับ ให้พนักงานรายงานตนเอง เมือ่ ป่วยหรือมีอาการของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทันที
และฝึกอบรมคนงานให้ปฏิบัติตาม ดังนี้
		l ย้ายคนที่ป่วยไปยังพื้นที่ห่างจากคนอื่นๆ ควรจัดพื้นที่ที่มีประตูปิดแยกห้องได้ซึ่งใช้เป็นห้องแยก จนกว่าบุคคล
ดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากที่ทำ� งาน
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จ�ำกัดการแพร่กระจายของสารคัดหลัง่ ของบุคคลทีอ่ าจมีเชือ้ COVID – 19 โดยการเตรียมหน้ากากทีพ่ ร้อมใช้งาน
และขอให้สวมใส่ ที่ใช้กับผู้ป่วยไม่ควรใช้อย่างเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ปฏิบัติงาน
		l จ�ำกัดคนที่จะเข้าไปในพื้นที่แยกโรค
		l แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผ่าน ส�ำนักงานสาธาณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อด�ำเนินการส่งต่อผู้ป่วย
สอบสวนโรคและเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดในล�ำดับถัดไป
		l ป้องกันพนักงานในการสัมผัสอย่างใกล้ชิด (เช่น ภายในระยะ 2 เมตร) กับผู้ป่วยหรือผู้ที่สัมผัสกับบุคคล
ดังกล่าวเป็นเวลานาน/ซ�ำ้ ๆ โดยใช้การควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหาร วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและอุปกรณ์ส่วนบุคคล
		l ควรปิดแผนกหลังจากที่พบผู้ป่วยทันทีอย่างน้อยเป็นเวลา 4 วัน เพื่อท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยสามารถ
ศึกษาแนวทางการฆ่าเชื้อได้ตามเอกสารแนบ 1
		l

4. ขั้นตอนการระบุและคัดแยกคนงานที่สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด
นิยามคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิด มีดังต่อไปนี้
		 คนงานผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง คนงานที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ประกอบด้วย
คนงานที่สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า
5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
		l คนงานที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ
ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที
โดยไม่มีการป้องกันคนงานสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต�่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต�่ำในการรับ
หรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
		 การระบุคนงานทีส่ มั ผัสใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ยได้เร็ว จะท�ำให้ลดโอกาสการแพร่โรคได้มาก และช่วยในการวินจิ ฉัย การติดตาม
คนงาน ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ทั้งนี้กิจกรรมที่ส�ำคัญในการระบุคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดเรียกว่า
“Contact tracing” จะได้จากการที่ค้นหาข้อมูลจากผู้ป่วย บุคคล (เช่น ญาติ) เพื่อนร่วมงาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลการเดินทางฯ หรือจากการที่ตัวคนงานผู้สัมผัสแจ้งว่า เขาอาจสัมผัสโรคหลังจากที่มีการการระบุคนงานที่สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยได้แล้ว จะต้องมีการปฏิบัติดังนี้
		l คัดกรองอาการตามแบบคัดกรอง (เอกสารแนบ 3)
		l หากมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ
หรือ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อด�ำเนินการตามแนวทางสอบสวนโรคต่อไป
		l หากไม่มีอาการ แต่เป็นคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ให้หยุดงานและกักกัน
ที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน หลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย
		l ในระหว่างที่มีการกักกัน จะต้องมีการวัดไข้ 14 วัน แล้วรายงานให้พยาบาลประจ�ำสถานประกอบการ หรือ
เจ้าหน้าที่ผ่านบุคคล ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ก�ำกับและติดตามคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
		l ในระหว่างกักกัน หากต้องอาศัยในบ้านเดียวกับผู้อื่น ไม่สามารถแยกตัวออกมาล�ำพังได้ จะต้องยึดมาตรการ
Social Distancing คือต้องห่างจากสมาชิกภายในทีอ่ ยูอ่ าศัยมากกว่า 2 เมตร สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
`ตามค�ำแนะน�ำในเอกสารแนบ 4
		l
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5. การป้องกันตนเองของพนักงานผู้ที่ต้องสื่อสารกับคนงานที่ป่วยหรือคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
		 ให้คนงานที่ป่วยหรือคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง สวมใส่หน้ากากอนามัย ผู้ที่ต้องสื่อสารโดยตรงกับคนงานที่ป่วย
หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดังตารางด้านล่างนี้ และให้ท�ำการล้างมือทุกครั้งหลังการสื่อสาร
กับคนงานที่ป่วยแต่ละราย
คนงานที่ไม่มีอาการไอ
หรือมีอาการไอเพียงเล็กน้อย

คนงานมีอาการไอมาก

หมวกคลุมผม

-

+/-

Goggle หรือ face shield

-

+

หน้ากากอนามัย (Surgical mask)

+

-

หน้ากาก N95 ขึ้นไป

-

+

ถุงมือ (ใช้แล้วทิ้ง)

+/-

+

ชุดกาวน์ผ้าแบบคลุมเต็มตัว หรือ เสื้อผ้าป้องกันชนิด
เนื้อผ้าป้องกันน�ำ้ ได้แบบเสื้อ กางเกงติดกัน (ชุดหมี)
มีผ้าคลุมศีรษะ

+

+

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

มาตรการป้องกันส�ำหรับสถานประกอบการ
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแนะน�ำใช้ “hierarchy of controls” ส�ำหรับการควบคุมสิ่งคุกคาม
ในสถานประกอบการ โดยมาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมสิ่งคุกคาม คือการสิ่งคุกคามนั้นออกไปจากสถานประกอบการ
หากแต่ในกรณีของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ เราไม่สามารถก�ำจัดสิง่ คุกคามได้ จึงต้องใช้วธิ กี ารลดการสัมผัสให้ได้มากทีส่ ดุ
วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันเรียงจากที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปยังน้อยที่สุดคือ การใช้การควบคุมทางวิศวกรรม
การควบคุมโดยการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การเลือกใช้วิธีใดๆ
มีข้อดี ข้อเสียที่ต้องค�ำนึงถึงคือ การน�ำไปใช้ ประสิทธิภาพและราคา ส่วนใหญ่จะใช้วิธีต่าง ๆ ร่วมกันในการป้องกันพนักงาน
ไม่สามารถแยกวิธีใดวิธีหนึ่งออกจากกันโดยสิ้นเชิง
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1.

การควบคุมทางวิศวกรรม
การควบคุมทางวิศวกรรม หมายถึง การใช้หลักการทางวิศกรรมมาช่วย
ในการออกแบบการท�ำงาน หรือ สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ให้สามารถควบคุม
หรือลดการสัมผัสกับสิ่งคุกคามโดยไม่ต้องอาศัยพฤติกรรม ของพนักงานและ
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่สามารถท�ำได้ในกรณีของ COVID -19 ตัวอย่าง
ของการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น
l ติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
l เพิ่มอัตราการไหลเวียนอากาศในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
l ติดตั้งเครื่องป้องกันทางกายภาพ เช่น พลาสติกใสป้องกันการจาม
l ติดตั้งหน้าต่างกั้นระหว่างการสื่อสารส�ำหรับศูนย์บริการลูกค้า
l จัดให้มรี ะบบระบายอากาศแบบความดันลบส�ำหรับบางกรณี โดยมักอยู่
ในกระบวนการที่ท�ำให้เกิดละอองฝอย เช่น ห้องแยกส�ำหรับการติดเชื้อที่ผ่าน
ทางการหายใจ
2.

การควบคุมโดยการบริหารจัดการ
การควบคุมโดยการบริหารจัดการต้องด�ำเนินการ โดยอาศัยความร่วมมือของนายจ้างและลูกจ้าง มักจะเปลี่ยนนโยบาย
การท�ำงานหรือกระบวนการในการลดหรือท�ำให้สัมผัสสิ่งคุกคามน้อยที่สุด ตัวอย่างการควบคุมโดยการบริหารจัดการ เช่น
l สนับสนุนให้พนักงานที่ป่วยพักรักษาอาการที่บ้าน
่ สารแบบเจอหน้า (face to face) หรือการท�ำงาน
l ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานและลูกค้า โดยปรับการท�ำงานการสือ
ผ่านทางไกล (telecommunication) หากเป็นไปได้ งดการเดินทางไปในทีๆ่ ไม่จำ� เป็นในระหว่างช่วงการระบาดของ COVID-19
สามารถตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
l พัฒนาแผนสื่อสารฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมตัวส�ำหรับการตอบข้อกังวลและการสื่อสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
่ งปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งมาตรการ
l ให้ความรูเ้ รือ
Social Distancing และใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
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3.

การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นประเภทหนึ่งของการควบคุมโดยการบริหารจัดการ รวมถึงขั้นตอนส�ำหรับความปลอดภัย
และความเหมาะสมของงาน การลดระยะเวลา ความถี่ และความเข้มข้นของการสัมผัสสิ่งคุกคาม ตัวอย่างของการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัย เช่น
l จัดให้มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่สนับสนุนให้เกิดสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น กระดาษช�ำระ ถังขยะ
ทีไ่ ม่ตอ้ งสัมผัส สบูเ่ หลวล้างมือ แอลกอฮอล์ลา้ งมือทีต่ อ้ งประกอบด้วย 70% แอลกอฮอล์ น�ำ้ ยาท�ำความสะอาด ผ้าใช้ครัง้ เดียวทิง้
ส�ำหรับผู้ที่ต้องท�ำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำ� งาน
่ รือการใช้แอลกอฮอล์ลา้ งมืออย่างสม�ำ่ เสมอ โดยพนักงานควรล้างมือเสมอหลังสัมผัสและ
l ต้องล้างมือด้วยน�ำ้ และสบูห
หลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
l ควรจัดให้มีป้ายเตือนการล้างมือภายในห้องน�ำ้

4.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล
ในขณะที่การควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคุมโดยการบริหารจัดการเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับลดการ
สัมผัสกับ COVID-19 ในส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง โดยการ
ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันการสัมผัสสารคัดหลัง่ ของผูม้ เี ชือ้ COVID -19 ได้ แต่ไม่ควรใช้แทน
วิธอี นื่ ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
ตัวอย่างของอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคล เช่น ถุงมือ แว่น อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนใบหน้า หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์
ป้องกันการหายใจ รวมถึง N95 เมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อ เช่น COVID-19 แนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล
ให้จำ� เพาะกับอาชีพและลักษณะการท�ำงานทีอ่ าจเปลีย่ นได้ตามสถานทีต่ งั้ การประเมินความเสีย่ งทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ และข้อมูล
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ในการป้องกัน การแพร่กระจายของ COVID-19
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทต้อง
l เลือกตามความเหมาะสมกับสิ่งคุกคาม
l ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลเป็นระยะ ๆ เช่น การใช้อุปกรณ์
ป้องกันการหายใจอย่างเหมาะสม
l ส่วมใส่อุปกรณ์ด้วยความถูกต้องและ
ใช้อย่างสม�่ำเสมอ
l ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์และเปลี่ยนใหม่
ตามความจ�ำเป็น
l ท�ำความสะอาด จัดเก็บและทิ้งอย่างเหมาะสม ลดการปนเปื้อนต่อตนเองหรือสภาพแวดล้อม
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นายจ้างมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จ�ำเป็นให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลในระหว่างการระบาดของ COVID-19 ขึ้นกับความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID-19 ในขณะที่ท�ำงาน เช่น ผู้ที่ท�ำงาน
อยู่ในระยะ 2 เมตร ของผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ หากสามารถ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบกรอง N95 จะสามารถกันไวรัสได้ดีที่สุด หากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจแบบกรองชนิด N95 ได้ ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจชนิดอื่น ที่สามารถป้องกันได้ดี และ
สวมใส่สบายกว่า โดยประเภทที่กล่าวถึงได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบกรอง ชนิด R/P95, N/R/P99,
N/R/P100, air-purifying elastomeric เช่น half-face or full-face อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มีตลับกรอง
ที่เหมาะสม powered air purifying respirator (PAPR) และ high-efficiency particulate air filter (HEPA) หรือ supplied
air respirator (SAR) หรือหากไม่สามารถหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็สามารถพิจารณา
ถึงลักษณะความเสี่ยงของงาน หากไม่ได้ต้องสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้เข้าข่ายสงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ สามารถเลือกใช้
หน้ากากอนามัยได้

การแบ่งระดับความเสี่ยงในการสัมผัส COVID-19 ของคนงานภายในสถานประกอบการ
ผู้ท�ำงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แตกต่างกัน กลุ่มความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของงานหรืออุตสาหกรรมและประวัตกิ ารสัมผัสกับผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูท้ สี่ งสัยว่าติดเชือ้ โดยสามารถแบ่งกลุม่ ความเสีย่ งการสัมผัส
ได้ตั้งแต่ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงน้อย ตามตารางที่ 1 เพื่อเป็นการช่วยนายจ้างก�ำหนดมาตรการ
ในการป้องกันในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การแบ่งระดับความเสี่ยงตามลักษณะงาน
ระดับความเสี่ยง

ลักษณะของงาน

ความเสี่ยงสูงมาก

ผู้ท�ำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

ความเสี่ยงสูง

ผู้ท�ำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ

ความเสี่ยงปานกลาง

ผูท้ ำ� งานทีต่ อ้ งใกล้ชดิ กับผูท้ อี่ าจติดเชือ้ โดยไม่ทราบว่าตนติดเชือ้ เช่น อาจจะต้องท�ำงานสัมผัสกับ
ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือที่สาธารณะที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
ผู้ท�ำงานที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ

ความเสี่ยงต�ำ่
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ตารางที่ 2 มาตรการการป้องกันในแต่ละระดับความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
สูงถึงสูงมาก

มาตรการในการป้องกัน
การควบคุมทางวิศวกรรม
l

l

พิจารณาความเหมาะสม
ของระบบควบคุมอากาศ
รวมถึ ง ต้ อ งมี ก ารซ่ อ ม
บ�ำรุงเครือ่ งจะวัสดุอปุ กรณ์
ที่ ใ ช้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
อย่างสม�ำ่ เสมอ
ต้ อ งมี ห ้ อ งแยกกรณี พ บ
คนป่วยต้องน�ำเข้าห้องแยก
ทันที

การบริหารจัดการ
l

l
l

l

ปานกลาง

l

จัดท�ำแผงกัน้ เช่น พลาสติกใส
เพื่ อ ป้ อ งกั น ละอองฝอย
จากการจามหรือไอ

l

l

l

ต�่ำ

l

ไม่แนะน�ำว่าต้องมีระบบ
ควบคุมการระบายอากาศ

l

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาการและอาการแสดงความเจ็บ
ป่ ว ยของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019
เฝ้าติดตามเกี่ยวกับสุขภาพของคน
ท�ำงานกลุ่มนี้
ต้ อ งป้ อ งกั น ภาวะความเครี ย ด
ควรมีการสนับสนุนด้านจิตใจและ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
เตรียมความพร้อมให้บคุ ลากร วิธกี าร
ตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน รวมถึงจัดเตรียม
สิ่งจ�ำเป็นอื่น ๆ ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงาน
อยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากแหล่ง
อ�ำนวยความสะดวก เช่น แอลกอฮอล์
ล้างมือความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
ท�ำการคัดกรองอาการของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 และจัดความบอร์ด
ความรู้ของโรค
จ�ำกัดคนในการเข้าออกในการท�ำงาน
ให้เข้าออกในเฉพาะผู้ที่จ�ำเป็นต้อง
เท่านั้น
ออกมาตรการลดการรวมกลุม่ ระหว่าง
บุคคล เช่น การอนุญาตให้ท�ำงาน
ที่ บ ้ า นและ ลดการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ต่อหน้าให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทน
ให้ตดิ ตามสถานการณ์ หรือข้อแนะน�ำ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
จากรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข
และต้องมีการสื่อสารข้อมูลให้กับ
ผูท้ ำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
l

l

ต้องสวมใส่ถงุ มือ เสือ้ กาวน์ หน้ากาก
ป้องกันใบหน้า แว่นตา หรือหน้ากาก
หรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
ขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ท�ำ หรือ
การสัมผัสเชื้อ
คนท�ำงานทีม่ หี น้าทีก่ ำ� จัดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลและ ขยะติดเชือ้
จะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสม

l

ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลเสมอและควรจะเป็นหน้ากาก
อนามัยเป็นอย่างน้อย
อาจจ�ำเป็นต้องสวมใส่ทั้งถุงมือ
ชุดกาวน์ หน้ากาก หรือ หน้ากาก
ป้องกันใบหน้า หรือแว่นตา ขึน้ อยู่
กับงานที่ทำ�

l

สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

l
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การจัดการขยะติดเชื้อในสถานประกอบการ
ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ว่ ยในสถานประกอบการ จะต้องมีการก�ำจัดขยะติดเชือ้ อย่างถูกวิธี โดยผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับขยะติดเชือ้
จะต้องมีอุปกรณ์การป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ ต้องมีการสวมใส่ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากอนามัยและรองเท้า
พื้นยาหุ้มแข็ง และแว่นตาเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา
การทิ้งขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งในถุงแดงทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี ไม่ฉีกง่าย กันน�ำ้ ได้ดี และต้องทิ้งในมีภาชนะที่ติดป้าย
ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” หรือมีถังขยะเฉพาะ แสดงสัญลักษณ์ชัดเจนสีแดงว่าเป็นขยะติดเชื้อ
การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อไปพัก เพื่อเก็บกักในที่รวมมูลฝอยติดเชื้อ และรอการขนย้าย
เพื่อก�ำจัดต่อไป ต้องเคลื่อนย้ายโดยการใช้รถเข็นและมีภาชนะบรรจุโดยเฉพาะ ต้องก�ำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายที่แน่นอน
และห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด ห้ามโยน หรือลากถุงบรรจุขยะติดเชื้อโดยตรง ในกรณีที่มีการตกหล่น ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า
ต้องใช้คีมหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากของเหลวหรือสารคัดหลั่งหกลงพื้น ให้ซับด้วยกระดาษและหมุนเป็นวงกลม
จากด้านนอกสูด่ า้ นใน และท�ำความสะอาดตามด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ก่อนถูทำ� ความสะอาดตามปกติ โดยปกติสถานประกอบการ
จะมีปริมาณขยะติดเชือ้ ไม่มากนัก จึงไม่ตอ้ งจัดให้มบี ริเวณส�ำหรับเป็นทีพ่ กั ภาชนะบรรจุขยะติดเชือ้ แต่อย่างไรต้องจัดให้มภี าชนะบรรจุ
ที่แยกจากขยะชนิดอื่นๆ ให้ชัดเจนเพื่อเตือนผู้ที่ผ่านไปผ่านมา
การขนย้ายเพือ่ น�ำไปก�ำจัด จะต้องด�ำเนินการให้ถกู สุขลักษณะ โดยจะต้องมียานพาหนะโดยเฉพาะส�ำหรับขนขยะติดเชือ้ เท่านัน้
ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
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i. ค้นหาข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การระบาดที่เป็นปัจจุบัน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุข แรงงาน หรือจากสื่อต่างๆ ที่เชื่อถือได้
2. การแชร์หรือใช้ข้อมูลร่วมกับกันบริษัทหรือกิจการในเครือข่าย
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงาน และจัดให้มีการทบทวนข้อมูลต่างๆในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงาน
ii. จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดขององค์กร
4. น�ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการระดับบริหารเพื่อจัดท�ำแผนประคองกิจการธุรกิจเพื่อปกป้องลูกจ้างและกิจการ
5. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท�ำแผนประคองกิจการ
6. จัดท�ำแผนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของกิจการ เช่น การจัดส่งวัตถุดิบ การคงเหลือของเงินสด การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
7. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนที่จะช่วยปกป้องสุขภาพลูกจ้าง เช่น ข้อมูลการบริการทางการแพทย์ สุขลักษณะส่วนบุคคล กระบวนการท�ำงานที่ลดการสัมผัส
		 ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
8. รวบรวมข้อมูลแผนการด�ำเนินงานจากบริษัทอื่นและศึกษาแผนนั้นเพื่อปรับปรุงของตนเอง
iii. ลดความเสี่ยงการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ท�ำงาน
9. การจัดสถานที่ท�ำงานให้ลูกจ้างควรมีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
10. ส่งเสริมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือจัดทางเดินแบบทางเดียว (one way)
11. จัดให้มีการท�ำงานที่บ้าน กรณีงานที่สามารถท�ำที่บ้านได้
12. จัดการประชุมทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตแทนการประชุมแบบห้องประชุมที่พนักงานต้องมาเจอกัน
13. ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ้ สวิตช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มักมีผู้สัมผัส		
		 จ�ำนวนมาก
14. จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน และมีมาตรการในการท�ำความสะอาดรถ เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อจากการโดยสารรถสาธารณะของพนักงาน
15. กรณีสถานประกอบการมีหอพักให้กับลูกจ้าง ควรมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์		
		 เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างผู้พักอาศัย และเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ

ข้อปฏิบัติ

ใช่

ไม่ใช่

สิ่งที่ดำ� เนินการ

Action Checklist ส�ำหรับนายจ้างเพื่อประเมินมาตรการในการด�ำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................ที่อยู่..............................................................................................................

เอกสารแนบ 2
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iv. สร้างสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
16. จัดให้มีการปฏิบัติงานที่ดีในการล้างมืออย่างถูกต้อง
17. อนุญาตให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งในและนอกสถานที่ทำ� งาน
18. อบรมพนักงานวิธีการล้างมือและการสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี
19. จัดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่ที่เพียงพอแก่พนักงาน
20. การติดตามผู้ปฏิบัติงานที่พักอยู่ที่บ้านและครอบครัวอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
21. ปรึกษาร่วมกันกับพนักงานถึงความเป็นไปได้ที่จะท�ำงานที่บ้าน
22. แนะน�ำพนักงานในเรื่องการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่บ้าน เช่น อาหาร เงินสด สบู่ และอื่นๆที่อาจจ�ำเป็นเมื่อเกิดการระบาด
ผู้ประเมิน.................................................................... ต�ำแหน่ง......................................................... วันที่.............................................
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