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คํานํา
จากสถานการณปจจุบันของประเทศไทย ที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการตอสูกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผานมา ถือไดวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร
ระบาดของโรค ทําใหไดรับความชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกถึงความรวมมือของประชาชนสวนใหญของประเทศ ในการปฏิบัติตาม
มาตรการการควบคุมที่เขมงวด และมาตรฐานดานสาธารณสุข ที่ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมมาตรการและวิธีการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยในการกลับเขามาสูการปฏิบัติงาน (Return to
work) เพื่อดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุขใหมากที่สุด โดยตองควบคุมความเสี่ยงเอาไวอยางเครงครัด มิใหยอนกลับไปเผชิญกับการ
เกิด อุบ ัต ิซ ํ้า ของการติด เชื้อ ในระลอกสอง (Second wave of Covid-19) สอดคลอ งกับ หนว ยงานทั่ว โลก ที่ไดเรง พยายามหา
มาตรการ วิธีการปองกัน และการควบคุมดูแล เพื่อปองการการเกิดอุบัติซํ้าดังกลาว ควบคูกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบ
กิจการประเภทตาง ๆ กลับมาทํางานใหมไดอยางปลอดภัย ซึ่งจะสงผลดีตอการฟื้นฟูผลทางดานเศรษฐกิจ ที่สูญเสียไปในชวงปดเมือง
(Lock-down) โดยเฉพาะผูใชแรงงาน ที่โดนผลกระทบการวางงาน
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษยเกาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.) และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (สอป.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ผูเชี่ยวชาญโดยตรงในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงรวมกันผลิต “แนวทางการจัดการการกลับมาปฏิบัติงานใหมไดอยาง
ปลอดภัย” เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่ความปลอดภัย และผูเกี่ยวของที่ตองรับผิดชอบการควบคุมการระบาด ในสถานประกอบกิจการ
ตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางปฏิบัติไดทันการณ
หนั ง สื อ COVID-19 : ARE YOU READY? RETURN TO WORK SAFELY พร อ มหรื อ ไม ? กลั บ มาปฏิ บ ั ต ิ ง านอย า ง
ปลอดภัย ที่ทานเห็นอยูนี้ เปนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติที่มีการใชงานจริงในสถานประกอบกิจการชั้นนํา ดังนั้นทานสามารถนําไป
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของธุรกิจของทาน เนื้อหาที่สําคัญ ไดแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อใหอานเขาใจงาย หลักการสําคัญที่สุด
คือ การเตรียมการเพื่อใหการกลับมาทํางานของลูกจางและผูเกี่ยวของอยางถูกตอง และปลอดภัยเปนลําดับขั้นตอน
ในนามของคณะผูจัดทํา ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่มีจิตใจมุงมั่นที่จะนําความรูและประสบการณ ดานอาชีวอนามัย มา
ถายทอดเปนองคความรู ใหสถานประกอบกิจการตาง ๆ ไดนําไปใชงาน หากมีขอแนะนําหรือขอสงสัยประการใด สามารถติดตอมาไดที่
OHSWA.COVID19@GMAIL.COM
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศิษยเกาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.)
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (สอป.)
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1. การจัดตั้งคณะทํางาน เปาหมาย บทบาทหนาที่

การจัดตั้งคณะทํางาน เปาหมาย บทบาทหนาที่ (Establish Team, Define Goal, and Define Roles & Responsibilities)*
จัดตั้ง “คณะทํางานควบคุมการระบาด” เพื่อใหครอบคลุมหนวยงานภายใน ใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ควบคุมใหการดําเนิน
ธุรกิจไดตอเนื่อง คณะทํางานควรประกอบดวย (บริหาระดังสูงของหนวยงานนั้นๆ ที่สามารถตัดสินใจ และนําแผนงานปฏิบัติไดทันที
ดังตัวอยางนี้

• ผูบริหารระดับสูงหรือตัวแทนผูบริหาร

• ฝ า ยการผลิ ต ประกอบด ว ยหลายส ว น ผลิ ต วิ ศ วกรรม
ควบคุมคุณภาพ ซอมบํารุง จัดซื้อ-จัดจาง ธุรการ

หนาที:่
กําหนดเปาหมาย เชน
1. ตั้งเปาการผลิตที่ 30% ของกําลังการผลิตภายใน
3 เดือน 70% ภายใน 6 เดือน

หนาที:่
1. ประเมิ น วิ เ คราะห วางแผนเพื ่ อ ให ก ารผลิ ต เป น ไปตาม
เปาหมายกําหนดโดยฝายบริหาร

2. พนั ก งานกลั บ มาทํ า งานด ว ยความปลอดภั ย
ปลอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.กําหนดวางกําลังคนในการผลิต
3. จัดหาอุปกรณ เพื่อสนับสนุนมาตรการตางๆ

3. ติดตามประเมินผลการทํางานใหเปนไปตามแผน
1
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4. จัดการรักษาระยะหางทางสังคมในสายการผลิต
สํานักงาน พื้นทีส่ ันทนาการ และพื้นที่สนับสนุน

9. การติดตาม เฝาระวังสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สื่อสารกับสถานประกอบ
กิจการขางเคียง

5. การบริหารจัดการ และการสื่อสารไปยังลูกคา และคู
คา เกี่ยวเนื่องการจัดการควบคุมการระบาด

10. จัดการรถรับ-สง รวมถึงการจัดการรักษา
ระยะหางทางสังคม

6. กําหนดงานและกําลังคน จําเปน-ไมจําเปนที่ตอง
ปฏิบัติงานในโรงงาน

11. จัดการพื้นที่ การใชงานโรงอาหาร ที่มีการเวน
ระยะหาง

7. บริหารจัดการลูกคา และคูคา อยางเหมาะสม

• ฝา ยสนับ สนุน ประกอบดวย ฝา ยทรัพ ยากรมนุษย
ฝ า ยความปลอดภั ย ฝ า ยกฎหมาย และฝ า ยรั ก ษา
ความปลอดภัย
หนาที:่
1. ติ ด ตาม ทบทวนกฎหมายที่ เ กี ่ ย วข อ ง และให
ขอเสนอแนะที่จําเปน
2. ออกกฎระเบียบปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมาย
และทันตอสถานการณ
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ
4. เตรียมขั้นตอนปฏิบัติ กรณีพบพนักงานติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. บริหารจัดการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
มีมาตรฐานยอมรับได พรอมใช เพียงพอ
6. การบริหารจัดการขยะปนเปอน แยกออกจากขยะ
ทั่วไป
7. ใหการสื่อสาร สรางความรู ความตระหนักในการมี
สวนรวม
8. จัดการคัดกรอง วัดไข การจัดการการสําแดงตน
ดานสุขภาพ และการกักตัว
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2. การประเมินความเสี่ยงของบุคคลากรในองคกร

2) กําหนดมาตรการปองกัน ที่จําเปน และสมัครใจ
3) จัดทําขอแนะนําใหทราบการปฏิบัติที่ปลอดภัย
• กําหนดนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเดินทางที่จําเปน
ของพนักงานในทุกระดับ ทั้งภายในประเทศ ระดับ
จังหวัด และระดับตางประเทศ
1) กรณีในประเทศ แจงใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยง ใน
พื้นที่นั้น
2) กรณี ต  า งประเทศ ใช ก ารประชุ ม ทางไกล แต
หากมี ค วามจํ า เป น จั ด เตรี ย มการเดิ น ทาง
ระเบียบการเดินทาง เตรียมสถานที่กักตัวทั้ง
ตางประเทศและในประเทศ ชองทางการสื่อสาร
24 ชั่วโมง
3) จัดทําสัญญาความสมัครใจในการเดินทาง และ
การประกันสุขภาพ การเดินทาง

• กําหนดความสําคัญของพนักงาน กลุมใดบางที่กลับ
เขาทํางานตามลําดับ Essential and Nonessential staff
1) ลําดับกลุมพนักงานที่ตองกลับเขามาทํางาน
ตามลําดับ ความสําคัญของลักษณะงานที่ทํา
2) พนั ก งานกลุ  ม สู ง วั ย นํ ้ า หนั ก เกิ น และมี
โรคเบาหวาน ตองใหกําชับการปฏิบัติตัวพิเศษ
ไดรับเชื้อมีผลรุนแรง
• พนักงานที่สามารถทํางานที่บาน
1) พิจารณายกเลิกการตออายุการทํางานที่บาน
2) หาปญ หา อุป สรรค ในการทํา งานที่บ า น ทั้ง
รางกายและจิตใจ และเสนอแนวทางแกไข
3) พนักงานที่อยากทํางานที่บาน
• พนักงานทีม่ ีความเสี่ยงจากโรคประจําตัว
1) สอบถามพนั ก งานให ค วามร ว มมื อ ในการ
สําแดงตน
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2. มาตรการการปองกัน

มาตรการการปองกันควบคุม เพื่อความปลอดภัย ปลอดจากการติดเชื้อทั้งภายนอกและภายในสถานประกอบการสําหรับ
พนักงาน ผูรับเหมา แขกผูมาเยี่ยม (Measures to safeguard employee, contractor and visitor 3 phases)

1. กอนและขณะทีพ
่ นักงานกลับมาปฏิบัติงาน
2. ระหวางการปฏิบัติงาน
3. กรณีมผี ูติดเชื้อในสถานประกอบการ
ระยะที่ 1 กอนและขณะที่พนักงานกลับมาปฏิบัติงาน
1. พนักงานตองหาความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสรางความตระหนักใหตัวเองและเพื่อน
พนักงาน
2. พนักงานทําการเฝาระวังสุขภาพตนเองทุกวัน สังเกตอาการมีไขตัวรอน อาการของโรคไขหวัด หรือ มีโรคทางระบบทางเดิน
หายใจ แพอากาศ
3. พนักงานสวมใสหนากากอนามัย เมื่อออกจากบานทุกครั้ง
4. ระหวางการเดินทางไป-กลับ ดวยรถโดยสารที่ทางบริษัทจัดให
a) การสวมใสหนากากอนามัย
b) ยอมรับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ กอนขึ้นรถ หากมีไขสูง ตัดสินใจกลับบาน แจงใหตนสังกัดทราบ
c) ขณะอยูบนรถ การรักษาระยะหาง
5. มาตรการ ณ จุดทางเขาของสถานประกอบการ (At the points of entry)
1) การสําแดงตนดานสุขภาพ ประวัติการเดินทางและสัมผัสใกลชิดผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทุกวัน (Health Declaration)
4
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2) จัดใหมีการจัดทําปายการสําแดงตนดานสุขภาพ ประวัติการเดินทางและสัมผัสใกลชิดผูปวย โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) (Health Declaration signage available)
3) การติดตั้งอุปกรณเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Infrared scanner) ที่พรอมใชงาน และที่ลางมือ
4) จัดการอบรมใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยผูทําหนาที่ที่จุดคัดกรอง เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย และสวมใสอุปกรณความปลอดภัยตามที่จัดให เชน ถุงมือ แวนตา และหนากากอนามัย (Glove, Google
and Mask)
5) จัดพื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation area) หากพบพนักงานมีอาการปวย มีไขสูง เพื่อรอสงตอไปโรงพยาบาล หรือ
กลับบาน พรอมดวยอุปกรณหนากากอนามัย ที่ลางมือ ถังขยะพรอมฝาปดสนิท
ระยะที่ 2 ระหวางการปฏิบัติงาน
1. การรักษาระยะหาง 1-2 เมตร ในบริเณตางๆ ที่มีโอกาสที่พนักงานรวมตัวหนาแนน ไดแก
1) พื้นที่ใชสอยรวมกัน เชน ที่รูดบัตร โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการ หองประชุม
2) พื้นที่ทํางาน เชน สายการผลิต สํานักงาน
3) การทํางานเปนกลุม หรือแบงทีม
4) การเหลื่อมเวลาการพักรับประทานอาหาร
2. สุขอนามัยสวนบุคคล (Personal hygiene)
1) การจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใหพนักงานลางมือบอยๆ เชน อางลางมือ สบู และแอลกอฮอลเจลทํา
ความสะอาด
2) การจายคาอาหารโดยไมใชเงิน ธนบัตร
3) การสวมใสหนากากอนามัย ตลอดเวลาในที่ทํางาน และ พื้นที่ตางๆ ตลอดเวลา
3. มีระบบการติดตามเฝาระวังสําหรับพนักงานที่ถูกกักกันตัว 14 วัน (Isolation tracking, follow up process)
1) อธิบายใหพนักงานเขาใจถึงวิธีการกักกันตัวที่ถูกตอง การเฝาระวังดูแลรักษาสุขภาพ เชน มีไข เจ็บคอ ไอแหงๆ ให
รีบพบแพทย เพื่อทําการรักษาตอไป
2) ทํ า การรายงานภาวะสุ ข ภาพที ่ เ ฝ า ระวั ง ทุ ก วั น จนครบ 14 วั น ให ก ั บ หั ว หน า งาน ห อ งพยายาบาล หรื อ ฝ า ย
ทรัพยากรมนุษยทราบ
3) เมื่อกักกันตัวครบ 14 วัน และจะกลับเขาทํางานตองทําการสําแดงตนดานสุขภาพกอนเสมอ
4. การทํางานจากที่บาน (Work from home) สําหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงทีม่ ีโอกาสติดเชื้องาย และอาจทําใหมอี าการหนัก
1) พนักงานที่มีโรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิคุมกันตํ่า ภาวะอวนเปนตน
2) พนักงานที่มีหนาที่ที่สามารถทํางานจากที่บานได
5. การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบอยๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง
6. จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหมีใชอยางเพียงพอ
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ระยะที่ 3 กรณีมีผูติดเชื้อในสถานประกอบการ
1. การจัดทําแผนตอบโตเหตุการณฉุกเฉินกรณีพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
รวมถีง
1) การรายงาน และการบริ ห ารจั ด การ การเฝ า ติ ด ตามอาการ จนอาการหายดี และกลั บ เข า ทํ า งานตามปกติ
(Case management)
2) การคนหาผูสัมผัสใกลชิด (Close contact)
3) การทําความสะอาด ฆาเชื้อพื้นที่ที่พนักงานติดเชื้อทํางาน (Disinfection)
4) ความพร อ มของอุ ป กรณ ป  อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล ให ม ี ใ ช อ ย า งเพี ย งพอ สํ า หรั บ พนั ก งานหน า งาน
เช น ฝ า ยอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย และที ม งานทํ า ความสะอาด/ฆ า เชื ้ อ พื ้ น ที่
การทํางานที่มีการติดเชื้อ
2. การสื่อสารประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเพื่อทําการสืบสวนโรค และการการคนหาผูสัมผัสใกลชิด
3. การสื่อสารกรณีพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อ
ลดความตระหนก และเพิ่มความมั่นใจในมาตรการตางๆ ใหกับพนักงานสามารถกลับเขาปฏิบัติงานไดดวยความปลอดภัย
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4. การสื่อสาร การใหความรู การสรางความตระหนักใหพนักงานทั้งองคกร

เมื่อวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงระดับหนึ่ง และมีความปลอดภัยเพียงพอในการเปดการดําเนิน
ธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระหวางองคกรกับพนักงานภายในองคกรและบุคคลภายนอก เชน ลูกคา คูคา
ผูรับเหมา เปนสิ่งสําคัญตอความราบรื่นในการกลับมาดําเนินธุรกิจ เปนขวัญกําลังใจปองกันความตื่นตระหนกของพนักงานเมื่อตอง
เผชิญกับสิ่งแวดลอมในที่ทํางานซึ่งอาจไมเหมือนเดิม
โดยเนื้อหาของการสื่อสารควรตั้งอยูบนหลักการ 3 ขอไดแก
1. ขอมูลทีส่ ื่อสารตองเปนจริงและตรวจสอบได
2. เนื้อหาชัดเจน ไมซับซอน และแสดงถึงความจริงใจ
3. ขอมูลที่สื่อสารตองไมผิดพลาด
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แนวทางการสื่อสาร

1. การสื่อสารภายในองคกร
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ: ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (HR) และที ม สื ่ อ สารขององค ก ร หรื อ ผู  ท ี ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายให ร ั บ ผิ ด ชอบการสื ่ อ สาร
ในภาวะวิกฤต
กลุมเปาหมาย: พนักงานในองคกร
ชองทางการสื่อสาร: การสงขอความสั้น (SMS) เขาสูโทรศัพทมือถือโดยตรง, อีเมล, การประชุมผานทางออนไลน ตางๆ video
conferences
เนื้อหา:
ชวงเวลา
กอนกลับเขาทํางาน (7 วัน
ลวงหนา)

กอนกลับเขาทํางาน (2-3 วัน
ลวงหนา)

วันที่กลับเขาทํางาน

เมื่อกลับเขาทํางานตามปรกติ

เนื้อหา

- พนักงานทุกคนไดรับการสื่อสารใหกลับเขาทํางานในวันและ
เวลาที่กําหนด (Company alert) ผานทาง SMS และอีเมล
- พนักงานทุกคนไดรับสารจากผูบริหารระดับสูงสุด โดยมีเนื้อหา
ตอนรับการกลับเขาทํางานและเนนยํ้าเรื่องวิถีปฏิบัติใหมใน
องคกรเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- พนักงานไดรับขอความสื่อสารจาก HR โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิ่งที่พนักงานตองทราบและเตรียมตัวกอนการเขาทํางาน เชน
การเตรียมเอกสาร Employee’s health declaration,
กระบวนการการลงทะเบียนเขาทํางานและการตรวจคัดกรอง
สุขภาพในวันเปดทําการ, กฎหรือระเบียบปฏิบตั ิสําคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนตน
- พนักงานในแตละสวนงานประชุมเพื่อรับทราบขอมูลตางๆ
- พนักงานไดรับการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด19 เชน
ความรูเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019, สุขอนามัยสวน
บุคคลเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19, การลางมืออยาง
ถูกตอง, การสวมใส การดูแลรักษา และการทิ้งหนากากอนามัย,
การเวนระยะหางระหวางบุคคล เปนตน โดยอยูในรูปแบบ
โปสเตอร ปายประกาศ วิดีโอระหวางรับประทานอาหาร Health
Tips from EHS, Morning Health Talk, ฯลฯ
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2. การสื่อสารภายนอกองคกร
ผูรับผิดชอบ: ทีมสื่อสารขององคกร หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการสื่อสารในภาวะวิกฤต นักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เจาหนาที่ความปลอดภัย ผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กลุมเปาหมาย: ลูกคา คูคา ผูรับเหมา บุคคลภายนอกที่มาติดตอ
ชองทางการสื่อสาร: การสงขอความสั้น (SMS) เขาสูโทรศัพทมือถือโดยตรง, อีเมล, การประชุมผานทาง video conferences
จดหมาย ปายประกาศ การโฆษณาในสื่อชนิดตางๆ
เนื้อหา:
-

สารจากผูบริหารระดับสูงสุดแจงขาวการกลับมาดําเนินธุรกิจตามปรกติ

-

ประกาศขององคกรเกี่ยวกับกฎและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เชน ตองสวมใสหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ
มีการพบปะกัน การแสดงผลการประเมินสุขภาพของผูรับเหมาใน Contractor’s health declaration form มาตรการการ
เวนระยะหางระหวางบุคคล เปนตน
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5. การสําแดงตนดานสุขภาพและประวัติการเดินทาง

การสําแดงตนเอง เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การสําแดงตนเอง คือ การแสดงตัวอยางบริสุทธิ์ใจ วาทานมีรางกายแข็งแรง ปลอดโรคติดตอ และปราศจากความเสี่ยงตอการเปนผู
แพรเชื้อ ขั้นตอนนี้จึงเปนสิ่งที่สําคัญในการปองกันโรคระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีหลักการที่จะตองพิจารณาดังนี้
(1) เชื้อโรคระบาด มีแหลงที่มา จากการสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อที่เปนพาหะ หรือผูปวย
(2) ระยะฝกตัว 7-14 วัน หากมีเชื้ออาจเปนพาหะของโรค โดยไมรูตัว
(3) โรคระบาดโควิด เปนโรคระบาดที่เกิดใหมยังไมมีวัคซีนปองกันที่มีประสิทธิภาพ มีแคอาการสําคัญ ไขสูง ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ
หายใจเหนื่อยลําบาก ไมไดกลิ่น ไมรูรส
ความรวมมือ คือกลยุทธที่สําคัญไมใหที่ทํางานกลายเปนพื้นที่เสี่ยงตอการกลายเปนพื้นที่แพรโรคระบาด ดังนั้น เมื่อหนวยงาน/บริษัท
ขอความรวมมือสอบถาม
• พนักงานประจํา และ พนักงานทํางานที่บาน (Work from Home) ใหขอมูลที่เปนความจริงดวยความสบายใจ ไมตองกังวล
• พนักงานลูกจาง ใหขอมูลที่เปนความจริงดวยความสบายใจ ไมตองวิตกกังวลตกงาน
• ผูมาติดตอธุรกิจ รับ-สงของ มีขั้นตอนที่จําเปน ที่ทําใหมั่นใจวาทุกคนปลอดภัย ไมแพร หรือรับเชื้อ จึงขอใหแจงขอมูลที่เปน
ความจริง ขอมูลจะเก็บเปนความลับ
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กรณีมีการตอบ “เคย” หรือ “มี” ตามแบบสําแดงตนเองเพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในขอใดขอหนึ่ง แนวทางในการ
ดําเนินการของหนวยงาน/บริษัท นั้นสามารถพิจารณาดําเนินการไดในหลายแนวทางขึ้นอยูกับความเสี่ยงที่แตละหนวยงาน/บริษัท จะ
สามารถยอมรับได ในหลายแนวทางดังนี้
1. การปฏิเสธ/หามเขาบริเวณหนวยงาน/บริษัท – กรณีเปนพนักงาน อาจขอใหทํางานที่บาน พักรอน ลาปวย หรือ หยุดงาน
โดยไมรับคาจาง
2. การจัดใหมีการขอคําปรึกษาจากแพทย/ การจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว
และการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
3. การจัดใหมีการทํางาน/ หรือ พบปะพูดคุย ในพื้นที่ที่จัดใหเปนการเฉพาะ ภายใตมาตราการการปองกันการติดตอของโรคใน
กรณีอาจปวย ไปยังบุคคลอื่น
4. มาตรการรายงาน/ประสานหนวยงานสาธารณสุข เพื่อไดรับคําแนะนํา/การตรวจโรค และการรักษาที่เหมาะสมตอไป

กรณีใหขอมูลเปนเท็จ
ไมมีความจําเปนตองปดบัง หรือ ใหขอมูลที่เปนเท็จ เพราะอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การจงใจใหขอมูลเท็จได
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พรอมหรือไม? กลับมาปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

ABC Company

ARE YOU READY? RETURN TO WORK SAFELY
แบบสําแดงตนเอง
เพื่อคัดครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
COVID-19 Health Declaration Form (พนักงาน)

Form:
Date:
SPEC:

ชื่อ-นามสกุล พนักงาน : ______________________ ตําแหนง : __________________________รหัสพนักงาน : ________
วันที่ : _____________หนวยงาน : ________________________ อายุ : __________ โรคประจําตัว : ______________________
หมายเหตุ : กรุณากรอกขอความใหครบถวนทุกชอง ดวยตัวบรรจง
ขอ 1 : ขอมูลสภาวะสุขภาพและการสัมผัสเชื้อโรคสวนบุคคล
1.1 คุณเคยไปหรือเดินทางมาจากตางประเทศในชวง 30 วันที่ผานมาบางหรือไม ? (ถามีคือประเทศใดระบุ)
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุประเทศ ) : ________________ เมื่อวันที่ : ________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
1.2 คุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดผูที่มาจากตางประเทศในชวง 30 วันที่ผานมาบางหรือไม ? (ถามีคือประเทศใดระบุ)
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุประเทศ )
เคย ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: _________________
1.3 ในชวง 14 วันที่ผานมาคุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือตองสงสัยวาติดเชื้อหรือไม ?
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุ )
วันที่สัมผัส : __________________________________สถานที่ : ____________________
1.4 ในชวง 30 วันทีผ่ านมานี้คุณหรือครอบครัว ไดเดินทางมาจากหรืออาศัยอยูในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อหรือไม ?
ไมมี
มี ( โปรดระบุ ) __________________________________________
วันที่ : ____________________
1.5 คุณมีอาการแสดง มีไขสูง ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/ลําบาก หรือเจ็บปวยในชวงนี้หรือไม?
ไมมี
มี (ระบุ ) วันที่เริ่มปวยหรือมีอาการแสดง : _________________การปฏิบัติตน : ______________________
ไข
ไอ
นํ้ามูก
เจ็บคอ
หายใจลําบาก/เหนื่อย
อื่นๆ (ระบุ) : _________________
1.6 คุณเพิ่งเริ่ม มีอาการอื่นๆ ดังตอไปนี้หรือไมหรือไม?
ไมมี/ปรกติ มี (ระบุ ) ไมไดกลิ่น
ไมรูรส
ขอ 2: ขอมูลสภาวะสุขภาพของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื่อ
2.1 มีบุคคลในครอบครัวของคุณเดินทางไปหรือกลับจากประเทศใดดังตอไปนี้ในชวง 14 วันที่ผานมาบางหรือไม? (ถามีระบุประเทศ)
ไมมี
มี ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
2.2 มีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศและอยูในขั้นตอนการกักกันเพื่อเฝาระวังโรคหรือไม? (ถามีระบุ)
ไมมี
มี ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
2.3 ในชวง 14 วันที่ผานมาสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือตองสงสัยวาติดเชื้อหรือไม?
ไมมี
มี ( โปรดระบุ )
วันที่สัมผัส : ____________ สถานที่ : _______________________
2.4ในชวงที่ผานมามีสมาชิกในครอบครัวของคุณปวย หรือมีอาการมีไขสูง ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/ลําบาก หรือไม?
ไมมี
มี (ระบุ ) วันที่เริ่มปวยหรือมีอาการแสดง : __________อาการแสดง : ___________การปฏิบัติตน : _____________
อุณหภูมิรางกาย :
วันที่ตรวจวัด :

****กรุณา อยาปดบังความจริง เพราะการจงใจปดบัง อาจกลายเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอความเสียหายตอธุรกิจของบริษัท/หนวยงานที่เกิดขึ้น
12

พรอมหรือไม? กลับมาปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
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ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการและไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ …………………………………………………..
(ตัวบรรจง): ______________________________________
*************************************************************************************************************************************************************************
ขอปฏิบัติตัวขณะอยูในพื้นที่ (เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทานและบุคคลอื่น)
1. ตองสวมใสหนากากปดปากตลอดเวลา (และกระบังหนาตามจุดที่กําหนด)
2. ลางมือดวยแอลกอฮอลเจลที่จัดให และลางมือดวยสบูทุกครั้งที่เขาหองนํ้า หรือ จําเปนตองสัมผัส ปาก/ใบหนา
3. รักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร และปฏิบัติตามจุดระยะหาง/เครื่องหมาย/คําแนะนําที่กําหนด
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พรอมหรือไม? กลับมาปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

ABC Company

ARE YOU READY? RETURN TO WORK SAFELY
แบบสําแดงตนเอง
เพื่อคัดครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
COVID-19 Health Declaration Form (ผูมาติดตอ)

Form:
Date:
SPEC:

ชื่อ-นามสกุล ผูมาติดตอ : ______________ ชื่อ- นามสกุลผูที่ทานมาติดตอ : _________________ วันที่มาติดตอ : _____________
วัตถุประสงคการติดตอ : _______________ หนวยงานของทาน : ________________ เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ : __________
หมายเหตุ : กรุณากรอกขอความใหครบถวนทุกชอง ดวยตัวบรรจง
ขอ 1 : ขอมูลสภาวะสุขภาพและการสัมผัสเชื้อโรคสวนบุคคล
1.5 คุณเคยไปหรือเดินทางมาจากตางประเทศในชวง 30 วันที่ผานมาบางหรือไม ? (ถามีคือประเทศใดระบุ)
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
1.6 คุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดผูที่มาจากตางประเทศในชวง 30 วันที่ผานมาบางหรือไม ? (ถามีคือประเทศใดระบุ)
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุประเทศ )
เคย ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
1.7 ในชวง 14 วันที่ผานมาคุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือตองสงสัยวาติดเชื้อหรือไม ?
ไมเคย
เคย ( โปรดระบุ )
วันที่สัมผัส : ______________________________________สถานที่ : ____________________
1.8 ในชวง 30 วันทีผ่ านมานี้คุณหรือครอบครัว ไดเดินทางมาจากหรืออาศัยอยูในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อหรือไม ?
ไมมี
มี ( โปรดระบุ ) ________________________________________
วันที่ : ____________________
1.5 คุณมีอาการแสดง มีไขสูง ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/ลําบาก หรือเจ็บปวยในชวงนี้หรือไม?
ไมมี
มี (ระบุ ) วันที่เริ่มปวยหรือมีอาการแสดง : _________________การปฏิบัติตน : ____________________________
ไข
ไอ
นํ้ามูก
เจ็บคอ
หายใจลําบาก/เหนื่อย
อื่นๆ (ระบุ) : _________________
1.6 คุณเพิ่งเริ่ม มีอาการอื่นๆ ดังตอไปนี้หรือไมหรือไม?
ไมมี/ปรกติ
มี (ระบุ ) ไมไดกลิ่น
ไมรูรส
ขอ 2: ขอมูลสภาวะสุขภาพของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื่อ
2.1 มีบุคคลในครอบครัวของคุณเดินทางไปหรือกลับจากประเทศใดดังตอไปนี้ในชวง 14 วันที่ผานมาบางหรือไม? (ถามีระบุประเทศ)
ไมมี
มี ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
2.2 มีสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศและอยูในขั้นตอนการกักกันเพื่อเฝาระวังโรคหรือไม? (ถามีระบุ)
ไมมี
มี ( โปรดระบุประเทศ ) : _________________ เมื่อวันที่ : _________________ สถานที่หรือเมือง: ____________________
2.3 ในชวง 14 วันที่ผานมาสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยสัมผัสหรือใกลชิดกับผูติดเชื้อหรือตองสงสัยวาติดเชื้อหรือไม?
ไมมี
มี ( โปรดระบุ )
วันที่สัมผัส : ____________ สถานที่ : _______________________
2.4ในชวงที่ผานมามีสมาชิกในครอบครัวของคุณปวย หรือมีอาการมีไขสูง ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/ลําบาก หรือไม?
ไมมี
มี (ระบุ ) วันที่เริ่มปวยหรือมีอาการแสดง : ________อาการแสดง : _____________การปฏิบัติตน : _______________
อุณหภูมิรางกาย :
วันที่ตรวจวัด :

****กรุณา อยาปดบังความจริง เพราะการจงใจปดบัง อาจกลายเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอความเสียหายตอธุรกิจของบริษัท/หนวยงานที่เกิดขึ้น
14
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ARE YOU READY? RETURN TO WORK SAFELY

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการและไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ …………………………………………………..
(ตัวบรรจง): ______________________________________
*************************************************************************************************************************************************************************
ขอปฏิบัติตัวขณะอยูในพื้นที่ (เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทานและบุคคลอื่น)
1. ตองสวมใสหนากากปดปากตลอดเวลา (และกระบังหนาตามจุดที่กําหนด)
2. ลางมือดวยแอลกอฮอลเจลที่จัดให และลางมือดวยสบูทุกครั้งที่เขาหองนํ้า หรือ จําเปนตองสัมผัส ปาก/ใบหนา
3. รักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร และปฏิบัติตามจุดระยะหาง/เครื่องหมาย/คําแนะนําที่กําหนด
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6. การรักษาระยะหางเพื่อความปลอดภัย

การเวนระยะทางสังคม คือ การเวนระยะหางการใชชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพราะ เชื้อโรคติดตอผานจากการ
สัมผัสทางกาย โดยนํ้าลาย นํ้ามูก ละอองไอ เขาสูปาก จมูก ตา จากการพูดระยะใกล การสัมผัสมือ ไอจามใสกัน
หนวยงาน/บริษัท มีความจําเปนตองขอความรวมมือจากพนักงาน ในการตัดโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสใหมากที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสจากการเดินทาง จึงใหพนักงานบางสวนสามารถทํางานที่บานได (Work from Home) การประชุมทางไกล
(Video conference)
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งานที่ตองมีชุมนุมคน ที่ไมเรงดวน ก็ตองเลื่อนออกไประยะหนึ่ง แตงานหรือพื้นที่ ที่จําเปนตองชุมนุมคน ก็ตองใชมาตรการ
เวนระยะหางกัน ใหมากที่สุด หรืออยางนอย 1 เมตร

แนวทางการปฏิบัติการเวนระยะหาง
พื้นที่ผลิต
1) จัดตําแหนงพื้นที่ทํางาน โตะ เกาอี้ ใหหางกันอยางนอย 1 เมตร งดเวนการสัมผัสทางกาย สัมผัสมือ หยอกลอ
2) ไมตะโกนคุยกัน โดยเปดหนากากที่สวมใส
3) พยายามอยาใชมือหยิบของใสปาก ขยี้ตา ตองรักษาความสะอาด ลางมือบอยครั้ง
หองประชุม
1)
2)
3)
4)

จัดตําแหนงพื้นที่ทํางาน โตะ เกาอี้ ใหหางกันอยางนอย 1 เมตร งดเวนการสัมผัสทางกาย
จัดเตรียมและใชไมโครโฟน ทดแทนการพูดเสียงดัง
การประชุมแตละครั้งตองจํากัดเวลาที่ชัดเจน เพื่อการทําความสะอาดพื้นที่ กอนและหลังประชุม
จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดมือกอนเขาหอง

โรงอาหาร
1) กําหนดจํานวนผูที่เขามาใชโรงอาหาร โดยอาจใชวิธีเหลื่อมเวลา แบงเปนพนักงานสูงวัยมีโรคประจําตัว ออกจากพนักงาน
ทั่วไป
2) จัดตําแหนง โตะ เกาอี้ ใหหางกันอยางนอย 1 เมตร งดเวนการสัมผัสทางกาย การคุยกันในระยะประชิด
3) แยกทานอาหารคนเดียว
4) เมื่อทานอาหารเสร็จใหเก็บโตะเกาอี้ ทําความสะอาดใหเรียบรอย
5) ลางมือใหสะอาด หลังทานอาหารเสร็จ
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การเดินทางโดยรถยนต

1)
2)
3)
4)
5)
6)

กําหนดจํานวนผูโดยสารมิใหแออัด เชน 1 คนตอเบาะที่นั่ง
นอกจากผูโดยสารจะตองใชเข็มขัดนิรภัย แลวตองสวมใสหนากาก ตลอดเวลา
ไมถอดหนากากออก แมวากําลังงวงเต็มที่
งดการพูดคุยในระยะประชิด
ไมทิ้งขยะ เศษอาหาร กระดาษทิชชู ไวในรถ
พนักงานขับรถ ตองทําความสะอาดเบาะนั่ง ราวจับทันที หลังสงผูโดยสาร

หองนํ้าหองสุขา
1)
2)
3)
4)

จํากัดเวลาในการใชหองนํ้าใหนอย
ตองทําความสะอาด อางลางมือ ไมถมเสมหะทิ้งไวในอาง
เวนระยะหางจากบุคคลอื่น เทาที่ทําได
ไมพูดคุยกันในหองนํ้า

พื้นที่/หองออกกําลังกาย
1) ใหหลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรม
2) พนักงานดูแลสนามหญา ทํางานคนเดียวใหกระทําได

พื้นที่หองเก็บวัสดุ/สารเคมี
1) จํากัดจํานวนพนักงานเขามาในพื้นที่ในแตละครั้ง
2) งดการสัมผัสทางกาย ทําความสะอาดรางกาย
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ทางเดินรวม ลิฟทโดยสาร

1) หมั่นลางมือทุกครั้งเมื่อจับราวบันได ลูกบิดประตู เลี่ยงการใชมือมาจับใบหนา
2) การใชลิฟทโดยสาร ตองเวนระยะหางเชนกัน หลีกเลี่ยงการหายใจรดกัน โดยสวมใสหนากาก
3) หลีกเลี่ยงการทักทายที่มีการสัมผัสรางกาย เชน จับมือ การจูงมือ กอด หอมแกม

พื้นฐานการปฏิบัติทั่วไป
1) มีและใชหนากากอนามัย มีแอลกอฮอลเจลพกติดตามใชยามฉุกเฉิน เมื่อมีอุบัติเหตุสัมผัสเสมหะ นํ้าลาย
2) หากตองมีการไอจาม พยายามหลีกเลี่ยงจากคนอื่น ใช แอลกอฮอลเจลลางมือ หรือลางมือดวยสบู

ในหวงเวลาที่ยังไมปลอดภัยตอการติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความรวมมือในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ
เวนระยะทางสังคม (Social distancing) นี้จึงเปนแนวทางปองกันตัวเองและเพื่อรวมงานใหปลอดภัย แสดงถึงความรับผิดชอบทาง
สังคม จะชวยทําใหการติดตอลดลงอยูในเกณฑที่ยอมรับไดอยางรวดเร็ว
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7. สุขอนามัยสวนบุคคล ในชวงเวลาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานการณก ารแพรร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด -19 ที่ย ัง คงดํา เนิน ไปอยา งตอ เนื่อ งทั่ว โลก มีบ างประเทศเทา นั้น ที่
สถานการณไดคลี่คลายลงระดับหนึ่ง ประชาชนเริ่มดําเนินชีวิต ทํากิจกรรมเชนปกติ แตยังคงตองปองกันตัวเองอยางเครงครัด เชน
การเวนระยะหางระหวางบุคคล (Social Distancing) การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่พรอมเปดทําการอีกครั้งหนึ่ง ควรมีมาตรการดังตอไปนี้เพื่อปองกันไมใหพนักงาน คูคา ผูรับเหมา ลูกคา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตอง
ติดตอกับหนวยงานของทานไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขาสูรางกาย
มาตรการสุขอนามัยสวนบุคคลสําหรับปองกันเชื้อโควิด-19
1. ไมใชมือสัมผัสใบหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะบริเวณตา จมูก และปาก เนื่องจากเปนจุดเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เขาสูรางกาย
2. ลางมือบอยๆ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะตางๆ โดยไมจําเปน ควรลางมือบอยๆ อยางถูกวิธีโดยเฉพาะภายหลังการไอ จาม หาว
หรือการสัมผัส หยิบจับสิ่งของที่ใชงานรวมกัน เชน ลูกบิดประตู ราวบันได ที่จับในรถโดยสาร การลางมืออยางถูกวิธี ทําได
งายๆ ดวยนํ้าเปลาและสบูเปนเวลาอยางนอย 20 วินาที หากไมสะดวก อาจใชสารทําความสะอาดมือ เชน แอลกอฮอลเจล ที่
มีแอลกอฮอลเปนสวนผสมไมนอยกวา 70%
คลิปวิดีโอการลางมืออยางถูกตอง

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html

ขั้นตอนการทําแอลกอฮอลแอลกอฮอลเจล
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=688
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ดังนัน้ สถานประกอบกิจการจึงควรจัดหาสิง่ จําเปนในการลางมือไวอยางเพียงพอ และติดตัง้ ไวในจุดทีพ
่ นักงานสามารถใชได
งาย รวมทั้งติดประกาศวิธีการทําความสะอาดมือไวพรอมกันดวย
3. สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูในที่ทํางาน
หนากากผาและหนากากอนามัยใชสําหรับบุคคลปรกติทั่วไปซึ่งอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตไมแสดง
อาการ เพื่อชะลอการแพรกระจายเชื้อทางละอองไอจาม (Droplet) ผูที่มีปญหาเรื่องการหายใจเชน มีอาการภูมิแพ หวัด
หอบหืด ไมควรใชหนากาก
4. ไมใชมือปดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม
เมื่อสวมใสหนากาก สามารถไอ จามไดโดยไมตองใชมือปดจมูกและปาก ละอองไอจามสวนใหญจะถูกหนากากดักจับไว แต
หากไมไดใสหนากาก ใหใชกระดาษชําระหรือขอพับแขนปดจมูกและปากแทนการใชมือเปลา แลวทิ้งกระดาษชําระลงในภาชนะ
ที่จัดไวทันที จากนั้นรีบลางมือใหสะอาดดวยนํ้าและสบู หรือสารทําความสะอาดมืออื่นๆ
5. หลีกเลี่ยงการใกลชิดกับผูที่มีอาการปวยหรือแมแตผูที่ไมมีอาการ อยาลืมวา ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บางสวนแพรเชื้อไดแมไมมีอาการปวย ขอใหคงมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยูเสมอ
6. พยายามทําความสะอาดและฆาเชื้อสิ่งของเครื่องใชสวนตัวเสมอๆ เชน โทรศัพทมือถือ แปนพิมพคอมพิวเตอร สวิทชไฟ โตะ
ทํางาน ที่เทาแขนของเกาอี้ เปนตน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดที่ตองใชงานรวมกับบุคคลอื่นดวยมือเปลา เชน ลูกบิดประตู
ปุมลิฟท ปุมกดโถชักโครก ควรใชกระดาษชําระหรือวัสดุอื่นๆ เปนตัวกลางระหวางมือและจุดสัมผัสดังกลาว
รายชื่อนํ้ายาฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดรับจากรับรองจาก U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
7. ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น เชน แกวนํ้า อุปกรณรับประทานอาหาร หากหลีกเลี่ยงไมได เชน ในโรงอาหารรวม เจาของ
สถานประกอบกิจการตองทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องใชเหลานั้นจนใชไดอยางมั่นใจ ทั้งนี้รวมถึง การ
ปรับเปลี่ยน ยกเลิกการใชผาเช็ดมือในหองนํ้าเปนกระดาษชําระ และใชแกวกระดาษแบบใชครัง้ เดียวทิง้ แทนภาชนะซึง่ ใชรว มกัน
ที่จุดนํ้าดื่ม
8. ในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพไดแก ผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป หรือมีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบ
หืด โรคไตที่ตองทําการฟอกไต โรคอวน โรคหัวใจ โรคและการรักษาที่มีผลทําใหภูมิคุมกันของรางกายออนแอลง ตองปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาเดิมของผูนั้นอยางเครงครัด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเรื่องสุขอนามัยสวนบุคคลขางตนดวย
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8. การดินทาง ไป-กลับ ที่ทํางานโดยรถรับ-สงพนักงาน

สถานประกอบกิจการที่มีสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน รถบัส รถตู อื่นๆ การทําความสะอาด การรักษาระยะหางในรถ เปน
มาตรการลดการแพรเชื้อโรคที่สําคัญอยางยิ่ง
กอนขึ้นรถ ทําการคัดกรองพนักงานดวยการวัดอุณหภูมิและแจงผล สังเกตอาการทั่วไป ถาหายใจติดขัด ไอจาม คลายปวยไข ให
สอบถาม พนักงานพิจารณากอนตัดสินใจขึ้นรถ
1) พนักงานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะนั่งภายในรรถ อาจเพิ่มเติมดวยการสวมกระบังหนา (Face shield)
2) ลดการพูดคุยภายในรถ งดการตะโกนคุยกัน ปองกันการกระเด็นนํ้าลาย สารคัดหลั่ง
3) เวนระยะหาง 1 เมตร นั่งที่เวนที่
4) ผูขับขี่และพนักงานประจํายานพาหนะ สวมหนากากอนามัยเพื่อปองกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน
5) ทําความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการใหบริการ เนนการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวที่ ผูโดยสารสัมผัสบอยๆ ราวจับในรถ
โดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่ทา วแขน ดวยนํ้ายาทําความสะอาด หรือเช็ดดวยแอลกอฮอลนํ้า 70%
6) รณรงคพนักงานใหนั่งที่นั่งเดิมเปนประจําเพื่อเปนงายและอํานวยความสะดวกในการคนหาผูสัมผัสใกลชิด หากพบวามีพนักงาน
ติดเชื้อจากการโดยสารรถบริษัท
7) จัดใหมีแอลกอฮอลเจล หนากากอนามัยสํารอง ประจําในรถเสมอ ใหพรอมใชไดตลอดเวลา
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9. การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินผูติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ

หากในสถานประกอบกิจการไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน พรอมใจกันทําตามมาตรการตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด
ขางตน จะสามารถปองกันการเกิดภาะวะฉุกเฉินไมใหเกิดขึ้นและลดการสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามแผนการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ และตองทําการฝกซอมเพื่อหาโอกาส
การพัฒนาปรับปรุงแกไขเปนลําดับ แนวทางการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินนี้มีดังตอไปนี้
1) จัดตั้งทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบดวย
1.1 ทีมดูแลผูถูกสงสัย หรือ ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Case management) การแยกตัวออกจากพื้นที่
ทํางาน สงตอไปยังโรงพยาบาลตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การติดตามอาการพนักงานจนกลับ
เขามาทํางานตามปกติ
1.2 ทีมคนหาผูสัมผัสใกลชิด (Close contact)
1.3 ทีมทําความสะอาดพื้นที่ที่พนักงานดังกลาวทํางาน หรือ ทํากิจกรรมตางๆ (Disinfection) การกั้นพื้นที่
1.4 ทีมสื่อสาร (Communication) เพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับทราบเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยควรมีการสื่อสาร
อยางโปรงใส เพื่อลดความตระหนก และตองคํานึงขอมูลสวนตัวของพนักงาน (Data privacy) ดังกลาวเปนสําคัญ
2) การเขียนแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทีมงานขางตนทําการเขียนแผนรวมกัน จัดทํา
ขั้นตอนการสื่อสารอยางเปนระบบ
3) การซอมแผน ทําใหทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีทักษะ คุนเคยการใชแผน จนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแมนยํา ทั้งนี้ควรพิจารณาการซอมแผนรวมกับโรงพยาบาล และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของดวย
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10. การทําความสะอาด และการฆาเชื้อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)สามารถอยูบนพื้นผิววัสดุตางๆ ไดหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะตาง
เชน ลักษณะของพื้นผิว อุณหภูมิและความชื้นของสภาวะแวดลอม
การทําความสะอาดเปนวิธีการนําเอาสิ่งสกปรกออกไปจากพื้นผิววัสดุนั้น สวนการฆาเชื้อคือการใชสารเคมีทําลายตัวเชื้อให
สิ้นซาก ทั้งสองวิธีเปนลดการแพรระบาดของเชื้อเนื่องมาจากการสัมผัสกับพื้นผิววัสดุ

คําแนะนําการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวมบอยๆ มีดังนี้

1) สํารวจพื้นที่สวนกลาง มีการสัมผัสรวมบอยๆ วามีที่ใดบาง เชน ลูกบิดประตู ปุมกดลิฟท ราวบันได เครื่องสแกนนิ้ว หองนํ้า
สวนกลาง โดยเฉพาะที่กดชักโครก สาย ฉีดชําระ ลูกบิดประตู ฝารองนั่ง กอกนํ้าอางลางมือ ตูจดหมาย ปายประชาสัมพันธ โตะ
เกาอี้ อุปกรณฟิตเนส เครื่องเลนเด็กบริเวณสนามเด็กเลน เปนตน
2) จัดใหมีการทําความสะอาดพื้นที่เปนประจําทุกวันและเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยงอยางนอยทุกๆ 2 ชั่วโมง สวนพื้นที่สํานักงาน และที่
ทํางานทั่วไปใหทําความสะอาดวันละ 2 ครั้ง
3) ผูมีหนาที่ทําความสะอาดตองไดรับการอบรมความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อมีความตระหนัก
และสามารถทํางานดวยความปลอดภัย
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4) จัดใหพนักงานทําความสะอาดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ หนากากอนามัย ถุงมือ และแวนตานิรภัย ควร
เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งกอนเริ่มทําความสะอาด หรือเกิดการฉีกขาด
5) เช็ดดวยนํ้าสบูหรือผงซักฟอกแลวจึงใชสารเคมีฆาเชื้อ เชน นํ้ายาฟอกขาว สารออกฤทธิ์ เชน โซเดียมไฮเปอรคลอไรท ในการทํา
ความสะอาด
6) หลังทําความสะอาด ควรลางมือดวยสบูและนํ้าเปลา และไมควรสัมผัสหนา ตา จมูก ปากขณะทําความสะอาด
7) ขยะที่เกิดขึ้นการทําความสะอาดตองนําไปทิ้งในที่กําหนดให

คําแนะนําการฆาเชื้อภายหลังพบวามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

1) ผูมีหนาที่ทําความสะอาดฆาเชื้อตองไดรับการอบรมความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อสราง
ความตระหนักและสามารถทํางานดวยความปลอดภัย การใสและถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง
2) จัดใหพนักงานทําความสะอาดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ หนากาก N95 หรือหนากากอนามัย ถุงมือ และ
แวนตานิรภัย ควรเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งกอนเริ่มทําความสะอาด หรือเกิดการฉีกขาด
3) หลังจากมีการรายงานพบสงสัยผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีบตอบโตภาวะฉุกเฉินทําการกั้นพื้นที่ที่ทํางานของ
พนักงานระยะรัศมี 2 เมตร โดยรอบเพื่อทําฆาเชื้อ เปดประตูหนาตางบริเวณดังกลาวเพื่อใหการระบายอากาศถายเทไดดี
4) นํ้ายาที่ใชทําความสะอาดฆาเชื้อ นํ้ายาฟอกขาว สารออกฤทธิ์ เชน โซเดียมไฮเปอรคลอไรท นํ้าสบู สารซักฟอก แอลกอฮอล 70%
5) ภายหลังทําการฆาเชื้อเรียบรอย ควรทิ้งระยะเวลาใหแหง กอนกลับเขาไปใชใหม หรือทิ้งไวสัก 24 ชั่วโมงเพื่อระบายอากาศทั้งหมด
และมีผลดานจิตใจพนักงานที่จะกลับเขามาปฏิบัติงานใหม
6) หามฉีดพนแอลกอฮอล 70% ใสรางกายของคน โดยเฉพาะใบหนา แอลกอฮอลทใี่ ชตองเปนเอธิวแอลกอฮอล เทานั้น
7) หามใชผาชุบแอลกอฮอลจนชุม นํามาเช็ดเบาะรถ หรือตัวรถ ไมสะสมแอลกอฮอลไวในรถเปนจํานวนมาก
8) ขยะที่เกิดจากการฆาเชื้อ ทําความสะอาด ควรทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียม และทิ้งถูกตองตามกฎหมาย
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11. การบริหารจัดการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใชเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ปองกันละอองของเหลวจากผูติดเชื้อไมใหเขาสูรางกายบุคคลอื่นทางระบบทางเดินหายใจ และปองกันไมใหรางกายของผูสวมใสสัมผัส
โดยตรงกับสารคัดหลั่งและสิ่งตางๆ ที่ปนเปอนเชื้อไวรัส
อุ ป กรณ ค ุ  ม ครองความปลอดภั ย ส ว นบุ ค คลที ่ ไ ด ร ั บ การแนะนํ า ให ใ ช ใ นสถานประกอบกิ จ การทั ่ ว ไป โดยไม ร วมถึ ง
สถานพยาบาล ไดแก
-

หนากาก (Respirator, Mask): หนากากอนามัยแบบผา (Cotton Mask) หนากากอนามัยทางการแพทย (Surgical Mask,
Medical Face mask) และหนากากอนามัยชนิด N95 (N95 Respirator)
กระบังหนา (Faceshield)
ครอบตานิรภัย (Safety Goggles)
ชุดคลุมทั้งตัว (Coverall)
ถุงมือยาง (Disposable Gloves)
อุปกรณประกอบอื่นๆ เชน หมวกคลุมผม ถุงหุมรองเทา
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หนากาก
หนากากเปนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ออกแบบมาใหครอบคลุมจมูกและปาก หรือบางแบบครอบคลุมทั้ง
ใบหนา มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันสิ่งปนเปอนในอากาศไมใหเขาสูรางกายทางระบบทางเดินหายใจ หนากากที่ใชลดการรับสัมผัสเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบงเปน 3 ชนิด ดังนี้
1. หนากากผา
ทําจากผาเนื้อละเอียด ใชสําหรับบุคคลปรกติทั่วไปซึ่งอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตไมแสดงอาการ เพื่อ
ชะลอการแพรกระจายเชื้อทางละอองไอจาม (Droplet) ไมมีมาตรฐานกําหนดในเรื่องการทําและการทดสอบประสิทธิภาพ
การปองกัน การสวมใสตองพยายามใหหนากากผากระชับกับใบหนามากที่สุด ใชซํ้าไดโดยตองซักลางใหสะอาดกอนนํา
กลับมาใชใหม อายุการใชงานของหนากากผาพิจารณาจากสภาพของหนากาก ความชํารุด และความสกปรกเปนสําคัญ ใน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนากากผาจัดวาเปนอุปกรณปกปองระบบทางเดิน
หายใจพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปควรสวมใสเมื่ออยูในที่ชุมชน
2. หนากากอนามัยทางการแพทย
ทําจากวัสดุไมถักไมทอ (Non-woven Fabric) ใชสําหรับผูติดเชื้อเพื่อปองกันไมใหละอองไอจามออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอม
และสามารถใชในวัตถุประสงคเดียวกับหนากากผาไดดวย หนากากอนามัยทางการแพทยตองผลิตขึ้นตามขอกําหนดของ
มาตรฐาน มอก. 2424 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา ไมสามารถซักลางทําความสะอาดได แตอาจใชงานไดหลายครั้งถา
หนากากยังคงอยูในสภาพดี ไมปนเปอนสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
3. หนากากอนามัยชนิด N95
ทําจากวัสดุไมถักไมทอ ประกอบดวยเสนใยประสิทธิภาพสูง ใชสําหรับบุคลากรทางการแพทยหรือบุคคลทั่วไปที่ตองทํางาน
เสี่ยงตอการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรง เพื่อปองกันเชื้อไวรัสไมใหเขาสูรางกาย ไดรับการรับรองจาก National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหมีประสิทธิภาพในการปองกันอนุภาคขนาดเล็ก
ไดไมนอยกวา 95% ผูสวมใสตองผานการทดสอบความแนบกระชับ (Fit Test) เพื่อเลือกขนาดและรูปแบบหนากากที่
เหมาะสมกอนการใชงาน แนะนําใหใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง เนื่องจากเปนการใชงานที่สัมผัสกับผูติดเชื้อหรือสิ่งของของผูติด
เชื้อโดยตรง
กระบังหนา
ทําจากวัสดุใส ใชสําหรับปกปองใบหนาและดวงตาจากสารคัดหลั่งซึ่งอาจกระเซ็นมาโดนบริเวณใบหนาได ไมมีมาตรฐาน
กําหนดในเรื่องการทําและการทดสอบประสิทธิภาพซึ่งแตกตางจากกระบังหนาในงานอุตสาหกรรม สามารถใชซํ้าไดโดยตองทําความ
สะอาดกอนนํากลับมาใชใหม อายุการใชงานพิจารณาจากสภาพและความชํารุดของกระบังหนา
ครอบตานิรภัย
มักทําจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ใชสําหรับครอบดวงตาเพื่อปองกันละอองและของเหลวที่อาจกระเซ็นหรือฉีด
พนเขาสูดวงตา ควรไดรับการรับรองประสิทธิภาพการปองกันตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา สามารถใช
ซํ้าไดโดยตองทําความสะอาดและผานกระบวนการฆาเชื้อโรคตามที่ผูผลิตแนะนํา อายุการใชงานพิจารณาจากสภาพและความชํารุด
ของครอบตานิรภัย
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ชุดคลุมทั้งตัว
มักทําจากเสนใยโพลีโพรพิลีนผานกระบวนการไมถักไมทอ ใชสําหรับปองกันไมใหสวนใดๆ ของรางกายสัมผัสสารคัดหลั่ง
และสิ่งปนเปอนของผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรง ตองไดรับการรับรองเรื่องการออกแบบและประสิทธิภาพการ
ปองกันตามมาตรฐาน EN 340, EN 13034 และ EN 14126 ไมแนะนําใหใชซํ้า
ถุงมือยาง
ทําจากยาง ใชสําหรับปองกันไมใหมือของผูสวมใสสัมผัสกับสารคัดหลั่งและสิ่งปนเปอนของผูติดเชื้อไวรัสโตวิด-19 โดยตรง
ตองผลิตขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐาน มอก.1056 หรือเทียบเทา ไมแนะนําใหใชซํ้า
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ขอแนะนําอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลสําหรับบุคลากรกลุมตางๆ
ขอมูลในตารางดานลางนี้เปนขอแนะนําการเลือกใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวยบุคคลสําหรับบุคลากรที่มีความ
เสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แตกตางกัน

กลุมเปาหมาย

หนากาก

พนักงานทั่วไป

หนากากผาหรือหนากาก
อนามัยทางการแพทย

ทีมฉุกเฉิน*

N95

พนักงานทําความ
สะอาด

หนากากผาหรือหนากาก
อนามัยทางการแพทย

พนักงานจัดการของ
เสียติดเชื้อ

N95

บุคคลภายนอกที่มา
ติดตอ

หนากากผาหรือหนากาก
อนามัยทางการแพทย

ครอบตานิรภัย

กระบังหนา

ชุดคลุมทั้งตัว

ถุงมือยาง

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* ทีมฉุกเฉิน เปนพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผูตองสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ในที่ทํางาน กอนสงตอไปโรงพยาบาล
สําหรับพนักงานที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในการทํางานตามปรกติอยูแลว ใหนักอาชีวอนามัยและเจาหนาที่
ความปลอดภัยพิจารณาปรับเปลี่ยนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหมใหสามารถลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ไดดวย

การบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
เนื่องจากในภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดการขาดแคลนอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลและมีราคาสูงกวาปรกติมาก การบริหารจัดการใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใชอยาง
เพียงพอและตอเนื่องจึงมีความสําคัญตอความปลอดภัยของพนักงานและความตอเนื่องทางธุรกิจอยางยิ่ง
แนวทางบริหารจัดการ
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1. การประเมินปริมาณการใช ใหเพียงพอสําหรับการใชงานอยางนอย 2 เดือนขึ้นอยูกับระดับความขาดแคลน ระยะเวลาการสง
ของ (Lead Time) และงบประมาณที่จัดสรรได
อุปกรณฯ

พนักงานทั่วไป

ทีมฉุกเฉิน

พนักงาน
ทําความสะอาด

พนักงานจัดการของเสียติดเชื้อ

หนากากผา

(จํานวนคน)
x 3 ชิ้น/เดือน

-

-

-

หนากากอนามัย

-

-

(จํานวนคน) x (1ชิ้น/
วัน) x (30 วัน)

-

หนากาก N95

-

20 ชิ้น (เก็บไวที่
สวนกลาง)

-

(จํานวนคน) x (1ชิ้น/วัน) x (30
วัน)

ครอบตานิรภัย

-

20 ชิ้น (เก็บไวที่
สวนกลาง)

เทากับจํานวนคน
เปลี่ยนเมื่อชํารุด

เทากับจํานวนคน เปลี่ยนเมื่อ
ชํารุด

กระบังหนา

-

20 ชิ้น (เก็บไวที่
สวนกลาง)

-

(จํานวนคน) x (4 ชิ้น/เดือน)

ชุดคลุมทั้งตัว

-

20 ชิ้น (เก็บไวที่
สวนกลาง)

-

(จํานวนคน) x (1ชิ้น/วัน) x (30
วัน)

ถุงมือ

-

20 คู (เก็บไวที่
สวนกลาง)

(จํานวนคน) x (1 คู/
วัน) x (30 วัน)

(จํานวนคน) x (1 คู/วัน) x (30
วัน)

รวม

2. การติดตอตัวแทนจําหนายอุปกรณคุมครองความปลอดภัยเพื่อแจงปริมาณการใช ราคา และเงื่อนไขการสํารองสินคา
ลวงหนา
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12. การบริหารจัดการขยะ

พิจารณาถึงกิจกรรมที่กอกําเนิดขยะ ชนิดของวัสดุที่ใช ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุที่ไมใชแลวภายใตกระทรวงอุตสา
กรรมและกระทรวงสาธารณสุข ตามตารางดังนี้
ประเภทขยะ
(ความเปนอันตราย)

วิธีการกําจัดโดยผูกําจัด
กําหนดและไดรับ
อนุญาตถูกตอง

ขยะอันตรายชีวภาพ
(Bio-hazardous
waste)

รหัสของขยะ และวิธีการ
กําจัดตามกฎหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม

ชนิดของวัสดุ/ ขยะ

สําหรับผูที่หนาที่ที่มีโอกาสสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง
(Droplet) เชน
1. ทีมพยาบาล แพทย ที่หองพยายาลของ
สถานประกอบการ
2. พนักงานที่ทําหนาที่คัดกรอง ตรวจวัด
ไข
3. พนักงานที่มีอาการปวยระบบทางเดิน
หายใจ (Common cold, Flu)

หนากาก N95, Surgical
mask หรือ medical mask

พนักงานทั่วไปที่สวมหนากากอนามัยประจํา ชนิด
ใชแลวทิ้ง

Surgical mask หรือ
medical mask

ขยะทั่วไป

รหัสของขยะ และวิธีการ
กําจัดตามกฎหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรม

พนักงานทั่วไปที่สวมหนากากอนามัยประจํา ชนิด
นํากลับมาใชใหม

หนากากผา

ขยะทั่วไป

ซักและนํากลับมาใชใหม
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กิจกรรม
สําหรับผูที่มีหนาที่ทําความสะอาด
1. ทําความสะอาดจุดผิวสัมผัสที่มีการ
สัมผัสบอยครั้ง (Common contact
surface)

2. ทําความสะอาดพื้นที่ที่พนักงานติดเชื้อ
ทํางาน (Disinfection)

ARE YOU READY? RETURN TO WORK SAFELY

ชนิดของวัสดุ/ ขยะ

ผา กระดาษทิชชู ถุงมือ

ผา
วัสดุดูดซับ
ถุงมือ
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ประเภทขยะ
(ความเปนอันตราย)

วิธีการกําจัดโดยผูกําจัด
กําหนดและไดรับ
อนุญาตถูกตอง

อางอิงความเปน
อันตรายของสารเคมีที่ใช รหัสของขยะ และวิธีการ
ในการทําความสะอาด ดู
กําจัดตามกฎหมาย
จากเอกสารความ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปลอดภัย(SDS)
อางอิงความเปน
อันตรายของสารเคมีที่ใช รหัสของขยะ และวิธีการ
ในการทําความสะอาด ดู
กําจัดตามกฎหมาย
จากเอกสารความ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปลอดภัย(SDS)
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13. แบบประเมินความพรอม

Return to Work Checklist
แบบประเมินความพรอมการกลับทํางาน ใชเปนแนวทางเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนกลับเขาทํางานดวยความปลอดภัย ซึ่งแบงเปน
3 ระยะ คือ กอนและขณะพนักงานกลับเขาปฏิบัติงาน ขณะพนักงานอยูทปี่ ฏิบัติงาน และกรณีที่มีผูติดเชื้อในสถานประกอบการ
รายละเอียด

/ ใช X ไม

หากไม โปรดระบุการ
ดําเนินการลดความเสี่ยง

***การสื่อสาร:
สื่อสารถึงพนักงานทุกคนเกี่ยวกับมาตรการตางๆ เชน การสําแดงตนดานสุขภาพ ประวัติการเดินทาง การสัมผัสผูปวย การรักษา
ระยะหางทางสังคม เทคนิคการลางมือที่ถูกตอง การใชหนากากอนามัย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางปลอดภัย การ
ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบอยๆ และอื่นๆ ใหทราบทั่วกันกอนกลับเขาทํางาน
ระยะที่ 1 กอนและขณะพนักงานกลับมาทํางาน
1.1. พนักงานทุกคนไดรับการอบรมเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อสรางความตระหนักรู
1.2. พนักงานทําการเฝาระวังสุขภาพตนเองทุกวัน สังเกตุวามีอาการไข เกิน 37.5
องศาเซลเซียส อาการของโรคไขหวัด หรือเจ็บปวยทางระบบทางเดินหายใจ
1.3. พนักงานทุกคนสวมใสหนากากอนามัยเมื่ออกจากบานทุกครั้ง
1.4. ระหวางการเดินทางไป-กลับ โดยรถโดยสารที่ทางบริษัทจัดให
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รายละเอียด

/ ใช X ไม

• พนักงานทุกคนสวมใสหนากากอนามัย
• การเช็คอุณหภูมิของพนักงานกอนขึ้นรถบเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีการปวย
• การรักษาระยะหาง อยางนอย 1-2 เมตรขณะอยูบนรถ
1.5. ณ จุดทางเขาของสถานประกอบการ (At point of entry)
• พนักงานทุกคนมีการสําแดงตนดานสุขภาพ ประวัติการเดินทางและสัมผัส
ใกลชิดผูปวย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวัน รวมถึง
ผูรับเหมา ผูมาเยี่ยม
• จัดใหมีการจัดทําปายการสําแดงตนดานสุขภาพ ประวัติการเดินทางและ
สัมผัสใกลชิดผูปวย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• การติดตั้งอุปกรณเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และพรอมใชงาน (Infrared
scanner)
• จัดการอบรมใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยผูทําหนาที่ที่จุดคัดกรอง
และสวมใสอุปกรณความปลอดภัยตามที่จัดให เชน ถุงมือ แวนตา และ
หนากากอนามัย
• จัดใหมีสถานที่กักตัวชัว่ คราว (Isolation area) พรอมดวยอุปกรณหนากาก
อนามัย alcohol ถังขยะฝาปดมิดชิด
ระยะที่ 2 ขณะที่พนักงานอยูที่ทํางาน
2.1. การรักษาระยะหาง 1-2 เมตร ในบริเวณที่มีพนักงานรวมตัวหนาแนนเกิน 5 คน
• พื้นที่ใชสอยรวมกัน เชน ที่รูดบัตรพนักงาน โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการ หอง
ประชุม
• พื้นที่ทํางาน เชน สายการผลิต สํานักงาน
• การแบงทีมงาน (Employee segregation)
• การเหลื่อมเวลาการพักรับประทานอาหาร
2.2 สุขอนามัยสวนบุคคล (Personal Hygiene)
• การจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใหพนักงานลางมือบอยๆ เชน
อางลางมือ สบู แอลกอฮอลเจลทําความสะอาด เปามือ
• การจายคาอาหารโดยไมใชเงิน ธนบัตร
2.3 การสวมใสหนากากอนามัย ตลอดเวลาในที่ทํางาน และ พื้นที่ตางๆ ตลอดเวลา
2.4 มีระบบการติดตามเฝาระวังสําหรับพนักงานที่ถูกกักกันตัว 14 วัน
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รายละเอียด

/ ใช X ไม

หากไม โปรดระบุการ
ดําเนินการลดความเสี่ยง

2.5 การทํางานจากที่บาน (Work from home) สําหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่มี
โอกาสติดเชื้องาย และอาจทําใหมีอาการหนัก
• สําหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสติดเชื้องาย
• พนักงานที่มีหนาที่ที่สามารถทํางานจากที่บานได
2.6 มีการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบอยๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง
2.7 มีการจัดเตรียมความพรอมของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหมีใชอยาง
เพียงพอ
ระยะที่ 3 กรณีมีผูติดเชื้อในสถานประกอบการ
3.1 มีการจัดทําแผนตอบโตเหตุการณฉุกเฉินกรณีพบผูปวย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
• มีการรายงาน และการบริหารจัดการ การเฝาติดตามอาการ จนอาการหายดี
และกลับเขามาทํางนตามปกติ
• มีการคนหาผูสัมผัสใกลชิด
• มีการทําความสะอาด ฆาเชื้อพื้นที่ที่พนักงานติดเชื้อทํางาน
• มีความพรอมของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหมีใชอยางเพียงพอ
และทีมงานทําความสะอาด/ฆาเชื้อพื้นที่การทํางานที่มีการติดเชื้อ
• มีแผนการสื่อสารประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเพื่อทําการ
สืบสวนโรค และการการคนหาผูสัมผัสใกลชิด
• มีแผนการสื่อสารกรณีพบผูปวย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานประกอบการ ไปยังพนักงานทุกคน
ประเมินโดย …………………………………………………………

วันที่ ………………………………………

หมายเหตุ แบบประเมินนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานะการณการระบาดของโรค ขอบังคับของกฎหมายและเปาวัตถุประสงคของ
สถานประกอบกิจการนั้นๆ
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