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1. มาตรการในการป้องกันทั่วไป 
1.1 ติดประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและค าแนะน าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน เพ่ือสื่อสารให้กับลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสานและติดต่อในสถานประกอบการได้รับทราบ โดยค านึงถึงความเข้าใจและ
การสื่อสารที่ถูกต้องตามภาษาของแต่ละชาติด้วย 

1.2 ก าหนดให้ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายใน
สถานประกอบการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลา และห้ามบุคคลที่ไม่สวมหน้ากาก
เข้าในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด 

1.3 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ 70 % ในรูปแบบเจลหรือน้ า เพ่ือใช้ท าความสะอาดมือ ในบริเวณ 
จุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานประกอบการ รวมทั้งในบริเวณท่ีมีจุดสัมผัสร่วมต่างๆ อย่างเพียงพอ  

1.4 ก าหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามประวัติเสี่ยง ได้แก่ ประวัติการเดินทางในช่วง 
14 วัน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และอาการผิดปกติที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของลูกจ้างทั้งคนไทย
และต่างด้าว เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าสถานประกอบการ 

1.4.1 หากพบบุคคลที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) ตองให้ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว เจ้าหน้าที่ 
และผู้มาติดตอท่านนั้นๆ แยกตัวไปยังห้องหรือสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นห้องแยก เพ่ือป้องกัน 
การแพร่กระจายสู่บุคคลอ่ืนในสถานประกอบการ ติดต่อโรงพยาบาลในพ้ืนที่เพ่ือน าตัวบุคคลดังกล่าว
เข้าตรวจเพ่ือรับการรักษาต่อไป และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ภายใน 3 ชั่วโมง 
นับต้ังแต่พบบุคคลดังกล่าว  

1.4.2 บุคคลที่ไม่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง
สูงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคคลนั้นหยุดงานเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้ายเพ่ือแยกกักตนเองที่บ้าน (Home quarantine) ติดตามบุคคลดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอ ท าการบันทึกอาการในแต่ละวัน จนครบ 14 วัน และใหการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
หากระหว่างกักตัวมีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพ้ืนที่เพ่ือติดตามอาการและเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 

1.4.3 ส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 1.4.1, 1.4.2 ที่มีประวัติเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง 
หากไม่มีอาการป่วยให้สังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่มีอาการ 
เข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้หยุดพักท่ีบ้าน ไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาต่อไป และแจ้ง
กลับมายังสถานประกอบการเพ่ือให้ทราบข้อมูลและให้หยุดพักงานหรือพิจารณาให้ท างานที่บ้าน 
(work from home)  



1.5 พิจารณาปรับรูปแบบการท างาน เช่น จัดให้มีการท างานที่บ้าน (Work from home) กรณีที่งาน
นั้นสามารถท าที่บ้านได้ จัดการประชุมทางโทรศัพทหรืออินเตอร์เน็ตแทนการจัดประชุมที่พนักงานตองมา
รวมตัวกันแบบซึ่งหน้า จัดให้มีการใชระบบการใหบริการโดยไม่ลงจากรถ (drive thru service) จัดให้มีการใช
ระบบ cashless จัดให้มีการใชระบบยื่นเอกสารแบบ online เป็นต้น  

1.6 ก าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือท า
กิจกรรมใด ๆในพ้ืนที่สวนกลางของสถานประกอบการ เชน การตอแถวซื้ออาหาร การนั่งในหองประชุม การนั่ง
ในจุดติดตองาน การใชจุดพักผ่อน เป็นตน พ้ืนที่สูบบุหรี่ถือเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูงให้เว้นระยะห่างมากกว่าปกติหรือ
ให้ใช้ได้ทีละคน 

1.7 พิจารณาการจัดท ากระจก/แผ่นใสกั้นในจุดที่พนักงานตองสื่อสารพูดคุยกับผู้อ่ืน ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรในระยะประชิดตัว (กรณีท่ีมีจุดท างานในลักษณะนี้ เชน แผนกประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ แผนก
หรือจุดรับเอกสารของพนักงานหรือลูกคา)  

1.8 งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท ากิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจ านวนมากที่จะมี 
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ าเป็น กรณี
จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชน
ก าหนด 

1.9 ให้ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดตอ มีของใช้ส่วนตัวส่วนบุคคล เช่น  
แก้วน้ า ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน  

1.10 ก ากับดูแลความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาด ด้วยน้ ายา 
ฆ่าเชื้อโรคบริเวณสัมผัสร่วมที่มีความเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู กอกน้ า สวิตช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ
อ่ืน ๆ ที่มักมีผู้สัมผัสจ านวนมาก อาจพิจารณาการเพ่ิมระบบระบายอากาศ ใหมีการหมุนเวียนอากาศมากขึ้น
หรือการเพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง  

1.10.1 กรณีสถานประกอบการที่จัดให้มีหอพักแก่ลูกจ้างทั้งคนไทยและต่างด้าว ตองมีการ
ด าเนินการควบคุมปองกันโรคที่ครอบคลุมพ้ืนที่หอพัก เช่นเดียวกับมาตรการทั่วไปที่จัดให้มีภายใน
สถานประกอบการ  

1.10.2 กรณีสถานประกอบการที่จัดให้มรีถรับ-ส่งพนักงาน ต้องมีการด าเนินการควบคุมปองกันโรค
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในตัวรถ เช่น มีการจัดที่นั่งโดยการเว้นระยะห่างในการโดยสารรถ การท าความ
สะอาดภายในรถสม่ าเสมอ ให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เป็นต้น 
1.11. จัดถุงแดงส าหรับทิ้งหน้ากาก กระดาษทิชชู่หรือขยะติดเชื้อประเภทอ่ืน ๆ 

 



1.12 มอบหมายฝ่ายบุคคลหรือมีพนักงานติดตามอาการป่วยและขาดงาน หากพบการป่วยด้วยอาการ
ทางเดินหายใจตั้งแต่ 5 คน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อมีอาการป่วยให้หยุดงาน หากพบลูกจ้างทั้งคนไทย
และต่างด้าว มีประวัติหรืออาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างปฏิบัติงานให้พาไปพักยัง 
ห้องแยกท่ีจัดไว้ เพ่ือรอส่งพบแพทย์ต่อไป  

1.13 ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โปรแกรมหมอชนะ และไทยชนะทุกคน 
1.14 หากพบการระบาดให้ด า เนินการตามค าแนะน าของ เจ้ าหน้าที่สาธารณสุข  ส าหรับ 

สถานประกอบการที่มีคนท างานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดเตรียม Organization Quarantine เพ่ือรองรับ
กรณีพบผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก 

1.15 ประเมินมาตรการที่ก าหนดเป็นระยะ ๆ และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนด 
2. มาตรการเพิ่มเติมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2.1 แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวน ป้องกัน 

และควบคุมโรค โดยสถานประกอบการต้องด าเนินการตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

2.2 พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลาทั้งสิ้น
อย่างน้อย 3 วันท าการ เพ่ือท าความสะอาดฆ่าเชื้อ (วันที่ 1 ปิดเพ่ือเปิดระบายอากาศ วันที่ 2 ปิดเพ่ือ 
ท าความสะอาดทั่วทั้งบริเวณ วันที่ 3 ปิดเพื่อระบายอากาศหลังจากท าความสะอาดแล้ว) 

2.3 ท าความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 2.3.1 มีตารางเวลาท าความสะอาดภายในห้องท างาน ห้องพัก และพ้ืนส่วนกลางในแต่ละวันที่ชัดเจน  
 2.3.2 ท าความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่านบ่อย ๆ รวมถึงบริเวณที่ต้องโดนสัมผัสตลอดเวลา เช่น 
ลูกบิดประตู โต๊ะประชาสัมพันธ์ ราวบันได อ่างล้างมือ ห้องน้ า โต๊ะ เก้าอ้ีมีพนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการท างาน ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกร่วมกับน้ า ก่อนที่จะท าการฆ่าเชื้อด้ วยน้ ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ เช่น 
แอลกอฮอล์ หรือ Ethyl alcohol เข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% (ระวังติดไฟง่าย) , สารฟอกขาว หรือ Sodium 
hypochlorite เข้มข้น 0.5% (ห้ามใช้กับผิวโลหะ), และสารอ่ืน ๆ เช่น Benzalkonium chloride 0.05%, 
Chloroxylenol 0.12% , Isopropyl alcohol 50% เป็นต้น โดยไม่แนะน าให้ พ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจาก 
การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย หากท าไม่ถูกวิธี หรือไม่มีการป้องกันที่ดี จะก่อให้เกิดความเสี่ยง  
ที่จะติดเชื้อโรคได้  
 2.3.3 บรรจุขยะติดเชื้อในถุงขยะสีแดง โดยบรรจุได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ แล้วมัดถุงขยะ
ให้มิดชิดและแน่นหนาก่อนทิ้ง 
 2.3.4 ตรวจสอบถุงขยะติดเชื้อก่อนเคลื่อนย้ายว่าถุงไม่รั่ว มัดถุงขยะให้มิดชิดและแน่นหนา ยกหรือจับ
ถุงขยะอย่างเบามือ ไม่อุ้มถุงขยะ เมื่อมีขยะตกหล่น ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ให้ใช้คีมเหล็กคีบ หรือใส่ถุงมือยาง
หนาก่อนหยิบขยะที่ตกหล่นทิ้ง หากมีสารหรือน้ ารั่วหรือซึมออกมา ให้ซับด้วยกระดาษแล้วทิ้งกระดาษลงถุง
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้ราดด้วยน้ ายาท าลายเชื้อ (เช่น sodium hypochlorite 0.5%) ก่อนท าการเช็ดถู
ตามปกติ  



 2.3.5 เคลื่อนย้ายขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี โดยผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ ถุงมือยางแบบหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 2.3.6 เคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อทุกวันตามตารางที่ก าหนด โดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ 
ขยะติดเชื้อ และใช้เส้นทางท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะซึ่งแยกออกจากเส้นทางอ่ืน ๆ  
 2.3.7 ที่พักขยะติดเชื้อต้องแยกออกจากที่พักขยะประเภทอ่ืน ๆ และมีขนาดกว้างพอที่จะกักเก็บ
ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น พ้ืนและผนังต้องท าความสะอาดได้ง่าย และเชื่อมต่อกับท่อ
ระบายน้ าทิ้งและระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีป้ายข้อความค าเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นที่พักขยะติดเชื้อ 
 2.3.8 มีลานส าหรับล้างรถเข็นที่บรรจุขยะติดเชื้ออยู่ไม่ไกลจากบริเวณท่ีพักขยะติดเชื้อ 
 

นิยามศัพท์ส าหรับมาตรการฉบับนี้ 

1. ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 

หมายถึง ผู้ที่มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอย่างน้อยอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ  

มีน้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ร่วมกับในช่วง14 วัน

ก่อนป่วยมีประวัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 

1) มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2) เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยง (ประเทศที่มีการรายงานโรค/พ้ืนที่ที่มีการรายงาน

ผู้ป่วยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา) 

2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับเชื้อ หรือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง
จากทางเดินหายใจของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติอย่างน้อย  
1 ข้อดังต่อไปนี้ 
   1) อาศัย/พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ และมีประวัติ 

อาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2) อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประวัติอาจสัมผัส 

สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม 
  3) เดินทางในกลุ่มทัวร์เดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4) เดินทางด้วยยานพาหนะโดยสารเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 
  กรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จ ากัดเฉพาะผู้ที่อยู่ 
ในตูเ้ดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน 
  กรณีเครื่องบิน คือ ผู้ที่นั่งใกล้ผู้ป่วย (ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง) 
พนักงานบริการที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง 
  5) บุคคลนอกเหนือจาก 1) - 4) ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที  


