แนวทางการดาเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาหรับสถานประกอบการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1

คณะผู้จัดทา
นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
พญ. ฉันทนา ผดุงทศ
พญ. ชุลีกร ธนธิติกร
พญ. รชนีกร วีระเจริญ
นพ. วิทวัส สุรวัฒนสกุล
นพ. ศิวัช ธารงวิศว
พญ. เอื้อมพร พูนกล้า

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
แพทย์ประจาบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
แพทย์ประจาบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
แพทย์ประจาบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

2

คานา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส COVID 19 ซึ่ง
แพร่กระจายจากประเทศจีนไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงของ COVID-19 ขึ้นอยู่
กับว่ามีผลกระทบระดับ นานาชาติมากน้อยเพียงใด ทั้งสถานะของการการระบาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการ
ระบาดในวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตประจาวัน เช่น การเดินทาง การค้า การท่องเที่ยว
อาหารและเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจ ลูกจ้าง ลูกค้าและส่วนรวม ซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญที่นายจ้างทุกคนต้องวางแผนรับมือกับ COVID-19
กองโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้ออกแนวทางการดาเนินการเรื่อง โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับสถานประกอบการ อิงตามขั้นตอนของ The Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) และ International Labour Organization (ILO) ที่มีพื้นฐานของการป้องกันการติด
เชื้อแบบดั้งเดิมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่การควบคุมงานด้านวิศวกรรม การบริหาร การปฏิบัติงาน
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเพิ่มเติม แนวทางที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้คือ เพื่อให้เกิดการวางแผนสาหรับ นายจ้างและลูกจ้าง ระบุระดับความ
เสี่ยงในสถานที่ทางานและสามารถกาหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานเหมาะสมในบริบทของการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาแนะนานี้เป็นการให้ข้อมูล เนื้อหาในเล่มนี้ไม่ได้เป็ นมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม และจะไม่มีผลทางกฎหมาย
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ความรู้พื้นฐานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงของประเทศไทย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2562 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ จนถึงปัจจุบันทาให้พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 70,000 ราย
และเสียชีวิตมากกว่า 2,000 ราย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่
30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จานวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 2 ซึ่งร้อยละ
26.4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจาตัวมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจมี
อัตราการเสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 10.5 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 7.3) และ โรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง (ร้อยละ 6.3)
ขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน และพบมีการระบาดภายในประเทศ (local transmission)
เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นโรคระบาดที่เข้าได้ ภาวะระบาดครั้งใหญ่ (Pandemic) กระจายไปหลายส่วนของโลก และแนะนาให้ทุก
ประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคนี้
อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การติดเชื้อไวรัส COVID 19 สามารถทาให้เกิดการเจ็บป่วยได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงระดับรุนแรง และใน
บางกรณีอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไปจะมีไข้ ไอ และหายใจถี่ บางคนที่ติดเชื้อไวรัสมีรายงานว่าอาจจะ มีอาการอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ระบบทางเดินหายใจ หรือบางรายไม่มีอาการแสดงเลย ตามรายงานของ Center of Disease Control
(CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลว่า อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจปรากฏขึ้นช่วง 2 วันหรือ
นานถึง 14 วันหลังจากได้รับเชื้อ
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยคนแรกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น่าจะเป็นเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ แต่ผู้ติด
เชื้อสามารถแพร่ กระจายจากคนสู่ คนได้ จากการที่ใ ช้ชีวิต สั มผั ส หรือ คลุ ก คลี กับ คนที่ มีเชื้ อในระยะประชิ ด
(ภายในประมาณ 2 เมตร) โดยไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้หลายช่องทางดังนี้
1. จากการหายใจ ผ่านละอองฝอย (droplets) เมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม ละอองเหล่านี้เข้าสู่ปากหรือ
จมูกของคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือผ่านเข้าไปในปอด
2. อาจเป็นไปได้ว่าสามารถติด เชื้อ COVID-19 ได้โดยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มี เชื้อ COVID 19 แล้ว
มาสัมผัสปาก จมูกหรือตา แต่การสัมผัสก็ไม่ใช่ช่องทางหลักในการแพร่กระจายของไวรัส
สามารถค้นหาข้อมูลของโรคเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่จะมีข้อมูลล่าสุด ความทันสมัย
และทันต่อสถานการณ์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
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ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถทาให้เกิดการระบาดในวงกว้าง หลายพื้น ที่ของประเทศไทย อาจมี
ผลกระทบพร้อมกันในกรณีที่ไม่มีวัคซีน การระบาดอาจยืดเยื้อ ซึ่งเป็นผลให้สถานประกอบการ อาจประสบกับ
ปัญหาต่างๆ ดังนี้
 การขาดงาน คนงานอาจขาดงานเพราะป่วย หรือต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย หรือต้องดูแลเด็กที่
บ้านถ้าโรงเรียนหรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กปิด หรือมีคนที่บ้านมีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
หรือกลัวที่จะมาทางานเพราะกลัวว่าจะต้องสัมผัสกับผู้ป่วย
 เปลี่ ย นรู ป แบบของการผลิ ต ความต้องการของผู้ บริ โภคส าหรับการป้องกันการติดเชื้อ เช่น อุปกรณ์
ป้องกันระบบทางเดินหายใจ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ความสนใจ ในสินค้าอื่นๆอาจลดลง
ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าเนื่องจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริโภค
จะซื้อสิ้นค้าช่วงเวลาเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อลดการ สัมผัสกับคนหมู่มาก ความสนใจในบริการจัดส่งถึงบ้าน
หรือต้องการทางเลือกอื่นๆ เช่น บริการการขับรถผ่าน (drive-through) เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคล
 ความต้องการหรือการขนส่งถูกชะงัก การจัดส่งสินค้าจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจล่าช้าหรือถูกยกเลิกโดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ขั้นตอนลดความเสี่ยงการสัมผัสกับ COVID-19
1. การเตรียมความพร้อมและการรับมือ
หากไม่มีแผนการเตรียมความพร้อมและแผนการรับมือของโรคติดเชื้อที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สามารถพิจารณาขั้นตอนต่างๆ และกาหนดระดับความเสี่ยงตามคู่มือฉบับนี้ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ สถานประกอบการนั้นๆ ควรพิจารณาและกาหนดระดับความเสี่ยง ให้สอดคล้อง
กับสถานประกอบการและลักษณะงานของตนเอง การพิจารณาดังกล่าวอาจรวมถึง
1.1 สถานที่ วิธีการรับเชื้อ แหล่งเชื้อโรคที่คนงานสามารถรับสัมผัส โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่ จะ
ได้รับจากบุคคล ดังต่อไปนี้
 ผู้ใช้บริการ ในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไป ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น นักท่องเที่ยวที่มาจากสถานที่ที่มี
การแพร่กระจายของ COVID-19 หรือ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสกับ
ผู้ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพ ทั้งที่บ้านและในชุมชน สามารถติดตาม
สถานที่เสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือได้ทางเว็บไซต์
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
1.2 ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลของคนงาน เช่น อายุมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจาตัว
เรื้อรัง รวมถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และหญิงตั้งครรภ์
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1.3 ปฏิบัติตามคาแนะนาของภาครัฐ เกี่ยวกับการพัฒนาแผนฉุกเฉินสาหรับ สถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการระบาด เช่น
1.3.1 การทดแทนแรงงาน หรือเปลี่ยนรูแปบบการดาเนินงาน กรณีมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการหยุด
งาน
1.3.2 การเพิ่มระยะห่างในสังคม (Social distancing) การสลับกะการทางาน รวมไปถึงการเหลื่อม
เวลาทางาน พิจารณาลดขนาดการผลิตในช่วงมีการระบาดของโรค การขนส่งและมาตรการ
ลดการสัมผัสอื่นๆ ตัวเลือกอื่นๆ สาหรับการดาเนินกิจการโดยที่ต้องมีจานวนคนงานลดลง
รวมถึงการฝึกอบรมคนงานให้ทางานได้หลายหน้าที่เพื่อดาเนินกิจการให้ไหลลื่นได้
1.4 ห่วงโซ่อุปทานชะงักหรือการส่ งสินค้าล่ าช้าควรพิจารณาแผนการทางานแบบต่อเนื่อง (Business
continuity planning) เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดาเนินไปได้ควบคู่กับการจัดการในขั้นตอนอื่นๆ ที่
นายจ้างสามารถทาได้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับ COVID 19 ในที่ทางานได้
1.5 ดาเนินการและสื่อสารภายในสถานประกอบการ เช่น
1.5.1 สนับสนุนให้พนักงานทางานอยู่ที่บ้าน
1.5.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายการให้ลาป่วย โดยไม่ถูกหักเงินเดือน และพนักงานรับทราบ
นโยบายเหล่านั้น
1.5.3 ทาความเข้าใจกับบริษัทคู่ค้ารวมถึงพนักงานที่ถูกจ้างชั่วคราวเกี่ยวกับความสาคัญของการ
กักกันที่บ้านหากมีอาการป่วยและสนับสนุนให้พวกเขาหยุดโดยที่ไม่มีโทษ
1.5.4 พนักงานที่ป่วยในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันไม่จาเป็นต้องมีใบรับรองการเจ็บป่วย
หรือใบรับรองการกลับเข้าทางานเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานค่อนข้างมากไม่
สามารถออกเอกสารดังกล่าวได้ตามเวลาที่กาหนด
1.5.5 ให้คงไว้ซึ่งนโยบายการอนุญาตให้พนักงานสามารถทางานอยู้ที่บ้านได้ เพื่อดูแลสมาชิก
ในครอบครัวที่ป่วย โดยนายจ้างควรตระหนักว่าพนักงานจานวนมากต้องอยู่ที่บ้าน
เพื่อดูแลบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยมากกว่าภาวะปกติ
1.5.5 คานึงถึงข้อกังวลของพนักงานเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน การหยุด ความปลอดภัย สุขภาพ
รวมไปถึงฝึกเกี่ยวกับสุขภาวะที่เหมาะสมรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ทา
ความเข้าใจกับพนักงานที่ไม่ตระหนักกับการระบาดในขณะนี้
1.5.6 ประสานกับบริษัทประกันภัยโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงสถานพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานและลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาด
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2. การเตรียมมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐาน
สาหรับนายจ้างนั้น การป้องกันให้ลูกจ้างควรให้ความสาคัญกับมาตรการการป้องกันการติดเชื้อขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสม นายจ้างควรส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยและการอบรมการควบคุมการติดเชื้อ รวมถึง:
 ให้การล้างมือบ่อย ๆ ทั้งตัวคนงาน ลูกค้า ผู้ที่เข้ามาในสถานประกอบการ โดยสบู่หรือน้าสาหรับล้างมือ
และเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป
 ให้ลูกจ้างหยุดงานถ้าหากป่วย
 มีการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นขณะไอ จาม โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย
 นายจ้างควรกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เช่น ให้การทางานมีความยืดหยุ่น โดยการทางานที่บ้าน
และใช้การสื่อสารโทรคมนาคม กาหนดชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น
เช่น การเหลื่อมเวลาในแต่ละกะทางาน เพื่อเพิ่มระยะห่างทางทางการสัมผัสระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง
 แยกการใช้อุปกรณ์สานักงาน โทรศัพท์ โต๊ะทางานหรือเครื่องมืออื่นๆ หากเป็นไปได้
 หมั่นรักษาดูแลทาความสะอาดรวมถึงการฆ่าเชื้อตามของพื้นผิวอุปกรณ์ของสภาพแวดล้อม การทางาน
เป็นประจา ตามคาแนะนาในเอกสารแนบ 1
นายจ้าง ผู้บริหาร หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สามารถตรวจสอบมาตรการในการป้องกันขั้นพื้นฐาน ตาม Action Checklist (เอกสารแนบ 2) ในคู่มือฉบับนี้
เพื่อนาไปใช้ประเมินมาตรการ ในการดาเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาน
ประกอบการ หากพบว่าข้อใดข้อหนึ่งยังไม่ได้ดาเนินการ ขอให้วางแผนการดาเนินการ เพื่อความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้มาติดต่อ
3. ขัน้ ตอนการระบุและคัดแยกผู้ป่วย
นิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) มีดังต่อไปนี้
3.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้
ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ
หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก
3.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ทั้ง 2 กรณี ให้ ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง
2) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4) มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนและมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกับ
ผู้ป่วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
โดยพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
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และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค อ้างอิงตามที่แสดงใน
เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
การระบุและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเป็นขั้นตอนสาคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ต่อพนักงาน ลูกค้าและคนอื่นในที่ทางาน นายจ้างควรแจ้งและกระตุ้นให้พนักงานสารวจถึงอาการของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง ควรกาหนดนโยบายและขั้นตอนสาหรับ ให้พนักงานรายงานตนเอง
เมื่อป่วยหรือมีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทันทีและฝึกอบรม คนงาน ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้
 ย้ายคนที่ป่วยไปยังพื้นที่ห่างจากคนอื่นๆ ควรจัดพื้นที่ที่มีประตูปิดแยกห้องได้ซึ่งใช้เป็นห้องแยก จนกว่า
บุคคลดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากที่ทางาน
 จากัดการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งของบุคคลที่อาจมีเชื้อ COVID – 19 โดยการเตรียมหน้ากากที่
พร้อมใช้งานและขอให้สวมใส่ ที่ใช้กับผู้ป่วยไม่ควรใช้อย่างเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้
ปฏิบัติงาน
 จากัดคนที่จะเข้าไปในพื้นที่แยกโรค
 แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผ่าน สานักงานสาธาณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อดาเนินการส่งต่อ
ผู้ป่วย สอบสวนโรคและเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดในลาดับถัดไป
 ป้องกันพนักงานในการสัมผัสอย่างใกล้ชิด (เช่น ภายในระยะ 2 เมตร) กับผู้ป่วยหรือผู้ที่สัมผัสกับบุคคล
ดังกล่าวเป็นเวลานาน/ซ้าๆ โดยใช้การควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหาร วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและ
อุปกรณ์ส่วนบุคคล
 ควรปิดแผนกหลังจากที่พบผู้ป่วยทันทีอย่างน้อยเป็นเวลา 4 วัน เพื่อทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยสามารถ
ศึกษาแนวทางการฆ่าเชื้อได้ตามเอกสารแนบ 1
4. ขั้นตอนการระบุและคัดแยกคนงานที่สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด
นิยามคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิด มีดังต่อไปนี้
คนงานผูส้ ัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง คนงานที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ประกอบด้วย
 คนงานทีส่ ัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจาก
ผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
 คนงานที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย
และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
คนงานสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ผู้สัมผัสที่ไม่
เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
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การระบุคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยได้เร็วจะทาให้ลดโอกาสการแพร่โรคได้มาก และช่วยในการวินิจฉัย
การติดตามคนงาน ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดจึงมีความสาคัญอย่างมาก ทั้งนี้กิจกรรมที่สาคัญในการระบุคนงาน ที่สัมผัส
ใกล้ชิดเรียกว่า “Contact tracing” จะได้จากการที่ ค้นหาข้อมูลจากผู้ป่วย บุคคล (เช่น ญาติ) เพื่อนร่วมงาน และ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเดินทาง ฯ หรือ จากการที่ตัวคนงานผู้สัมผัส แจ้งว่าเขาอาจสัมผัสโรค
หลังจากที่มีการการระบุคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยได้แล้ว จะต้องมีการปฏิบัติดังนี้
 คัดกรองอาการตามแบบคัดกรอง (เอกสารแนบ 3)
 หากมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ
โรคติดต่อ หรือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการตามแนวทางสอบสวนโรคต่อไป
 หากไม่มีอาการ แต่เป็นคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ให้หยุดงานและกักกัน
ที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน หลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย
 ในระหว่างที่มีการกักกัน จะต้องมีการวัดไข้ 14 วัน แล้วรายงานให้พยาบาลประจาสถานประกอบการ
หรือเจ้าหน้าที่ผ่านบุคคล ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล กากับและติดตามคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
 ในระหว่างกักกัน หากต้องอาศัยในบ้านเดียวกับผู้อื่น ไม่สามารถแยกตัวออกมาลาพังได้ จะต้องยึด
มาตรการ Social Distancing คือต้องห่างจากสมาชิกภายในที่อยู่อาศัยมากกว่า 2 เมตร สวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ `ตามคาแนะนาในเอกสารแนบ 4
5. การป้องกันตนเองของพนักงานผู้ที่ต้องสื่อสารกับคนงานที่ป่วยหรือคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
ให้คนงานที่ป่วยหรือคนงานผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงสวมใส่หน้ากากอนามัย ผู้ที่ต้องสื่อสารโดยตรงกับคนงานที่
ป่วยหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดัง ตารางด้านล่างนี้ และให้ทาการล้างมือทุก
ครั้งหลังการสื่อสารกับคนงานที่ป่วยแต่ละราย
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หมวกคลุมผม
Goggle หรือ face shield
หน้ากากอนามัย (Surgical mask)
หน้ากาก N95 ขึ้นไป
ถุงมือ (ใช้แล้วทิ้ง)
ชุดกาวน์ผ้าแบบคลุมเต็มตัว หรือ เสื้อผ้า
ป้องกันชนิดเนื้อผ้าป้องกันน้าได้แบบเสื้อ
กางเกงติดกัน (ชุดหมี) มีผ้าคลุมศีรษะ

คนงานที่ไม่มีอาการไอ
หรือมีอาการไอเพียงเล็กน้อย
+
+/+

คนงานมีอาการไอมาก
+/+
+
+
+
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มาตรการป้องกันสาหรับสถานประกอบการ
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแนะนาใช้ “hierarchy of controls” สาหรับการควบคุม
สิ่งคุกคามในสถานประกอบการ โดยมาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมสิ่งคุกคาม คือการสิ่งคุกคามนั้นออกไปจาก
สถานประกอบการ หากแต่ในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เราไม่สามารถกาจัดสิ่งคุกคามได้ จึงต้อง
ใช้วิธีการลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุด
วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันเรียงจากที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด คือ การใช้การควบคุม
ทางวิศวกรรม การควบคุมโดยการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
การเลือกใช้วิธีใดๆ มีข้อดี ข้อเสียที่ต้องคานึงถึงคือ การนาไปใช้ ประสิทธิภาพและราคา ส่วนใหญ่จะใช้วิธี
ต่าง ๆ ร่วมกันในการป้องกันพนักงาน ไม่สามารถแยกวิธีใดวิธีหนึ่งออกจากกันโดยสิ้นเชิง
1. การควบคุมทางวิศวกรรม
การควบคุ ม ทางวิ ศ วกรรม หมายถึ ง การใช้ ห ลั ก การทางวิ ศ กรรมมาช่ ว ยในการออกแบบการท างาน หรื อ
สภาพแวดล้อมการทางาน ให้ส ามารถควบคุมหรือ ลดการสัมผั สกับสิ่งคุกคามโดยไม่ต้องอาศัยพฤติกรรม ของ
พนักงานและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่สามารถทาได้ในกรณีของ COVID -19 ตัวอย่างของการควบคุมทาง
วิศวกรรม เช่น
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
 เพิ่มอัตราการไหลเวียนอากาศในสภาพแวดล้อมการทางาน
 ติดตัง้ เครื่องป้องกันทางกายภาพ เช่น พลาสติกใสป้องกันการจาม
 ติดตั้งหน้าต่างกัน้ ระหว่างการสื่อสารสาหรับศูนย์บริการลูกค้า
 จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบความดันลบสาหรับบางกรณี โดยมักอยู่ในกระบวนการที่ทาให้เกิดละออง
ฝอย เช่น ห้องแยกสาหรับการติดเชื้อที่ผ่านทางการหายใจ
2. การควบคุมโดยการบริหารจัดการ
การควบคุมโดยการบริหารจัดการต้องดาเนินการโดยอาศัยความร่วมมือของนายจ้างและลูกจ้าง มักจะเปลี่ยน
นโยบายการทางานหรือกระบวนการในการลดหรือทาให้สัมผัสสิ่งคุกคามน้อยที่สุด ตัวอย่างการควบคุมโดยการ
บริหารจัดการ เช่น
 สนับสนุนให้พนักงานที่ป่วยพักรักษาอาการที่บ้าน
 ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานและลูกค้า โดยปรับการทางานการสื่อสารแบบเจอหน้า (face to face)
หรือการทางานผ่านทางไกล (telecommunication) หากเป็นไปได้
งดการเดินทางไปในที่ๆ ไม่จาเป็นในระหว่างช่วงการระบาดของ COVID-19 สามารถตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
ได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
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 พัฒนาแผนสื่อสารฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมตัวสาหรับการตอบข้อกังวลและการสื่อสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 ให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องมาตรการ Social Distancing และใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
3. การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นประเภทหนึ่งของการควบคุมโดยการบริหารจัดการ รวมถึงขั้นตอนสาหรับความ
ปลอดภั ย และความเหมาะสมของงาน การลดระยะเวลา ความถี่ และความเข้มข้ นของการสั ม ผั ส สิ่ ง คุกคาม
ตัวอย่างของการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น
 จัดให้มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุน ให้เกิดสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น กระดาษ
ชาระ ถังขยะที่ไม่ต้องสัมผัส สบู่เหลวล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ต้องประกอบด้วย 70% แอลกอฮอล์
น้ายาทาความสะอาด ผ้าใช้ครั้งเดียวทิ้งสาหรับผู้ที่ต้องทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางาน
 ต้องล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือการใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่าเสมอ โดยพนักงานควรล้างมือเสมอหลัง
สัมผัสและหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 ควรจัดให้มปี ้ายเตือนการล้างมือภายในห้องน้า
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล
ในขณะที่การควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคุมโดยการบริหารจัดการเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับลดการสัมผัสกับ COVID 19 ในส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจาเป็นสาหรับการป้องกันการสัมผัส
สารคัดหลั่ง โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้มีเชื้อ
COVID 19 ได้แต่ไม่ควรใช้แทนวิธีอื่นๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
ตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล เช่น ถุงมือ แว่น อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนใบหน้า หน้ากาก
อนามัย และอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ รวมถึง N95 เมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อ เช่น COVID-19 แนะนาให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคลให้จาเพาะกับอาชีพและลักษณะการทางานที่อาจเปลี่ยนได้ตาม
สถานที่ตั้ง การประเมินความเสี่ยงที่ทันต่อเหตุการณ์ และข้อมูลประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ในการป้องกัน การ
แพร่กระจายของ COVID-19
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทต้อง
 เลือกตามความเหมาะสมกับสิ่งคุกคาม
 ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นระยะ ๆ เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การหายใจอย่างเหมาะสม
 ส่วมใส่อุปกรณ์ด้วยความถูกต้องและใช้อย่างสม่าเสมอ
 ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์และเปลี่ยนใหม่ตามความจาเป็น
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 ทาความสะอาด จัดเก็บและทิ้งอย่างเหมาะสม ลดการปนเปื้อนต่อตนเองหรือสภาพแวดล้อม
นายจ้างมีหน้าที่จั ดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่จาเป็น ให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ประเภทของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการระบาดของ COVID-19
ขึ้นกับความเสี่ยงในการรับ เชื้อ COVID 19 ในขณะที่ทางาน เช่น ผู้ที่ทางานอยู่ในระยะ 2 เมตร ของผู้ป่วยหรือ
สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID 19 จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ หากสามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจแบบกรอง N95 จะสามารถกันไวรัสได้ดีที่สุด
หากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบกรองชนิด N95 ได้ ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การหายใจชนิดอื่น ที่สามารถป้องกันได้ดี และสวมใส่สบายกว่า โดยประเภทที่กล่าวถึงได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจแบบกรอง ชนิด R/P95, N/R/P99, N/R/P100, air-purifying elastomeric เช่น half-face or
full-face อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มี
ตลับกรองที่เหมาะสม powered air purifying respirator (PAPR) และ high-efficiency particulate air filter
(HEPA) หรือ supplied air respirator (SAR) หรือหากไม่สามารถหาอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจใดๆ ที่
กล่าวมาข้างต้นได้ ก็สามารถพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงของงาน หากไม่ได้ต้องสัมผัสผู้ป่วย
หรือผู้เข้าข่ายสงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ สามารถเลือกใช้หน้ากากอนามัยได้

การแบ่งระดับความเสี่ยงในการสัมผัส COVID 19 ของคนงานภายในสถานประกอบการ
ผู้ทางานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสต่อเชื้อไวรัส COVID 19 ได้แตกต่างกัน กลุ่มความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ
ขึน้ อยู่กับ ชนิดของงานหรืออุตสาหกรรมและประวัติการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ
โดยสามารถแบ่งกลุ่มความเสี่ยงการสัมผัสได้ตั้งแต่ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงน้อย ตามตาราง
ที่ 1 เพื่อเป็นการช่วยนายจ้างกาหนดมาตรการในการป้องกันในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การแบ่งระดับความเสี่ยงตามลักษณะงาน
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงต่า

ลักษณะของงาน
ผู้ทางานที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
ผู้ทางานที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ
ผู้ทางานที่ต้องใกล้ชิด กับผู้ที่อาจติดเชื้อ โดยไม่ทราบว่า
ตนติดเชื้อ เช่น อาจจะต้องทางานสัมผัสกับผู้ที่เดินทาง
กลับจากพื้นที่เสี่ยง
หรือที่สาธารณะที่มีผู้คนจานวนมาก
ผู้ทางานที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ
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ตารางที่ 2 มาตรการการป้องกันในแต่ละระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูงถึงสูงมาก

มาตรการในการป้องกัน
การควบคุมทางวิศวกรรม
พิจารณาความเหมาะสมของระบบควบคุม
อากาศรวมถึงต้องมีการซ่อมบารุงเครื่องจะ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่าง
สม่าเสมอ
ต้องมีห้องแยกกรณีพบคนป่วยต้องนาเข้า
ห้องแยกทันที

การบริหารจัดการ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับอาการและอาการแสดงความเจ็บป่วยของโรค ต้อ งสวมใส่ถุ งมือ เสื้อ กาวน์ หน้ากากป้ อ งกันใบหน้า แว่นตา หรือ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ทา
หรือการสัมผัสเชื้อ
เฝ้าติดตามเกี่ยวกับสุขภาพของคนทางานกลุ่มนี้
คนทางานที่มีหน้าที่กาจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ ขยะติดเชื้อ
ต้องป้องกันภาวะความเครียด ควรมีการสนับสนุนด้านจิตใจและพฤติกรรมของ จะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ผู้ปฏิบัติงาน
เตรีย มความพร้อ มให้ บุ คลากร วิธีก ารตอบโต้เหตุฉุ ก เฉิ น รวมถึ งจั ดเตรีย ม
สิ่งจาเป็นอื่น ๆ สาหรับผู้ที่ทางานอยู่ในบริเวณที่
ห่างไกลจากแหล่งอานวยความสะดวก เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือความเข้มข้น
อย่างน้อย 70%

ปานกลาง

จัดทาแผงกั้น เช่น พลาสติกใสเพื่อป้องกัน ทาการคัดกรองอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดความบอร์ด ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเสมอและ
ละอองฝอยจากการจามหรือไอ
ความรู้ของโรค
ควรจะเป็นหน้ากากอนามัยเป็นอย่างน้อย
จ ากัดคนในการเข้ า ออกในการทางาน ให้ เข้ า ออกในเฉพาะผู้ที่จ าเป็ นต้อ ง อาจจาเป็นต้องสวมใส่ทั้งถุ งมือ ชุดกาวน์ หน้ากาก หรือ หน้า กาก
เท่านั้น
ป้องกันใบหน้า หรือแว่นตา ขึ้นอยู่กับงานที่ทา

ต่า

ออกมาตรการลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น การอนุญาตให้ทางานที่ บ้าน
และ ลดการติดต่อสื่อสารต่อหน้าให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทน
ไม่แนะนาว่าต้องมีระบบควบคุมการระบาย ให้ติดตามสถานการณ์ หรือข้อแนะนาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จาก สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
อากาศ
รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข
และต้องมีการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วทันเหตุการณ์

13

การจัดการขยะติดเชื้อในสถานประกอบการ
ในกรณีที่มีผู้ป่วยในสถานประกอบการ จะต้องมีการกาจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี โดยผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับขยะติดเชื้อ จะต้องมีอุปกรณ์การป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ ต้องมีการสวมใส่ถุงมือยางหนา ผ้ายางกัน
เปื้อน หน้ากากอนามัยและรองเท้าพื้นยาหุ้มแข็ง และแว่นตาเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา
การทิ้งขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งในถุงแดงทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี ไม่ฉีกง่าย กันน้าได้ดี และต้องทิ้งในมี
ภาชนะที่ติดป้ายชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” หรือมีถังขยะเฉพาะ แสดงสัญลักษณ์ชัดเจนสีแดงว่าเป็นขยะติดเชื้อ
การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อไปพัก เพื่อเก็บกักในที่รวมมูลฝอยติดเชื้อ และรอ
การขนย้ายเพื่อกาจัดต่อไป ต้องเคลื่อนย้ายโดยการใช้รถเข็นและมีภาชนะบรรจุโดยเฉพาะ ต้องกาหนดเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายที่แน่นอนและห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด ห้ามโยน หรือลากถุงบรรจุขยะติดเชื้อโดยตรง ในกรณีที่มี
การตกหล่น ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากของเหลวหรือสารคัดหลั่งหกลงพื้น
ให้ซับด้วยกระดาษและหมุนเป็นวงกลม จากด้านนอกสู่ด้านในและทาความสะอาดตามด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่
บริเวณนั้นก่อนถูทาความสะอาดตามปกติ โดยปกติ สถานประกอบการจะมีปริมาณขยะติดเชื้อไม่มากนัก
จึงไม่ต้องจัดให้มีบริเวณสาหรับเป็นที่พักภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ แต่อย่างไรต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุที่แยกจาก
ขยะชนิดอื่นๆ ให้ชัดเจนเพื่อเตือนผู้ที่ผ่านไปผ่านมา
การขนย้ายเพื่อนาไปกาจัด จะต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ โดยจะต้องมียานพาหนะโดยเฉพาะสาหรับ
ขนขยะติดเชื้อเท่านั้น
ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2
Action Checklist สาหรับนายจ้างเพื่อประเมินมาตรการในการดาเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................ที่อยู่..............................................................................................................
ข้อปฏิบัติ

สิ่งที่ดาเนินการ
ใช่
ไม่ใช่

i.

ค้นหาข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การระบาดที่เป็นปัจจุบัน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุข แรงงาน หรือจากสื่อต่างๆที่เชื่อถือได้
2. การ แชร์ หรือใช้ข้อมูลร่วมกับกันบริษัทหรือกิจการในเครือข่าย
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงาน และจัดให้มีการทบทวนข้อมูลต่างๆในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
หน่วยงาน
ii. จัดทาแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดขององค์กร
4. นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการระดับบริหารเพื่อจัดทาแผนประคองกิจการธุรกิจเพื่อปกป้องลูกจ้างและกิจการ
5. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนประคองกิจการ
6. จัดทาแผนโดยคานึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของกิจการ เช่น การจัดส่งวัตถุดิบ การคงเหลือของเงินสด การขนส่งสินค้า
ไปสู่ผู้บริโภค
7. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนที่จะช่วยปกป้องสุขภาพลูกจ้าง เช่น ข้อมูลการบริการทางการแพทย์ สุขลักษณะส่วนบุคคล
กระบวนการทางานที่ลดการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
8. รวบรวมข้อมูลแผนการดาเนินงานจากบริษัทอื่นและศึกษาแผนนั้นเพื่อปรับปรุงของตนเอง
iii. ลดความเสี่ยงการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทางาน
9. การจัดสถานที่ทางานให้ลูกจ้างควรมีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
10. ส่งเสริมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์หรือจัดทางเดินแบบทางเดียว (one way)
11. จัดให้มีการทางานที่บ้าน กรณีงานที่สามารถทาที่บ้านได้
12. จัดการประชุมทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตแทนการประชุมแบบห้องประชุมที่พนักงานต้องมาเจอกัน
13. ทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้า สวิตช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์
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อื่นๆ ที่มักมีผู้สัมผัสจานวนมาก
14. จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน และมีมาตรการในการทาความสะอาดรถ เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อจากการโดยสารรถสาธารณะ
ของพนักงาน
15. กรณีสถานประกอบการมีหอพักให้กับลูกจ้าง ควรมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ประตู
ทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างผู้พักอาศัย และเพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดห้องน้า พื้นที่
ส่วนกลางต่างๆ
iv. สร้างสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
16. จัดให้มีการปฏิบัติงานที่ดีในการล้างมืออย่างถูกต้อง
17. อนุญาตให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งในและนอกสถานที่ทางาน
18. อบรมพนักงานวิธีการล้างมือและการสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี
19. จัดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่ที่เพียงพอแก่พนักงาน
20. การติดตามผู้ปฏิบัติงานที่พักอยู่ที่บ้านและครอบครัวอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
21. ปรึกษาร่วมกันกับพนักงานถึงความเป็นไปได้ที่จะทางานที่บ้าน
22. แนะนาพนักงานในเรื่องการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่บ้าน เช่น อาหาร เงินสด สบู่ และอื่นๆที่อาจจาเป็นเมื่อเกิดการ
ระบาด
ผู้ประเมิน.................................................................... ตาแหน่ง......................................................... วันที.่ ............................................
ที่มา: ปรับมาจาก Protecting Your Employees and Business from Pandemic Human Influenza ของ International labor
organization
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