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ค�ำน�ำ
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายเดือน
ธันวาคม ปี 2562 เพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
บางประเภทต้องปิดตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ท�ำให้ผู้ประกอบอาชีพบางกลุ่ม            
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
จากมาตรการที่เข้มงวด สถิติการติดเชื้อฯ ในประเทศไทยได้ลดลงและเป็นไปใน
ทิศทางทีด่ ี ปัจจุบนั จึงได้มกี ารคลายมาตรการต่าง ๆ ลง โดยให้ประชาชนบางกลุม่ อาชีพ
สามารถกลับมาท�ำงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างไรก็ตามการท�ำงานหรือประกอบ
อาชีพนัน้ ๆ จะต้องไม่เพิม่ ความเสีย่ งในการแพร่เชือ้ ให้แก่ตวั ผูป้ ระกอบอาชีพ เพือ่ นร่วม
งานหรือลูกค้าที่มาติดต่อ รวมทั้งในชุมชนด้วย
ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรค จึงเห็นความจ�ำเป็นที่จะจัดท�ำแนวปฏิบัติทางวิชาการ
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพต่างๆ จ�ำนวน 19 อาชีพ ในระยะผ่อนปรน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทางด้าน สุขภาพ หรือ อาชีวอนามัย ทีป่ ฏิบตั งิ านในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งใช้หลักการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และหลักการควบคุมความเสี่ยงไปขยายผลจัดท�ำ      
แนวปฏิบตั กิ ลุม่ อาชีพอืน่ ๆ ในพืน้ ทีไ่ ด้ตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากแนวทาง
ฉบับนี้ยังไม่ได้ทดลองน�ำไปใช้จริง ดังนั้นผู้ที่น�ำไปใช้สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบท
การด�ำเนินงาน และแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก�ำหนด ทัง้ นีค้ ณะผูจ้ ดั ท�ำขอขอบคุณ ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แนวทาง
ครั้งนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน�ำไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละกลุ่มอาชีพต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ
19 พฤษภาคม 2563
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ที่มา:
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่ มีการ
ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ท�ำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก          
และองค์การอนามัยโลกก�ำหนดให้โรคนีเ้ ป็นโรคระบาดทัว่ โลก เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2563
หลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรค            
ดังกล่าว ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารเตรียมการ และด�ำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนือ่ ง          
ทั้งมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การสอบสวน วินิจฉัย รักษาโรค          
การป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ด้วยมาตรการทางสังคม เช่น มาตรการท�ำงานที่บ้าน     
การก�ำหนดระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเวลาออกนอกบ้าน
เป็นต้น และมาตรการทางกฎหมาย เช่น การประกาศพระราชก�ำหนดฉุกเฉินในวันที   ่
25 มีนาคม 2563 และปัจจุบนั ขยายถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เพือ่ ควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่ม และมีมาตรการ
ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00 น.
มาตรการต่าง ๆ ที่ได้ด�ำเนินการมานั้น มีการประเมินว่าได้ผลดี เพราะในช่วง       
ต่อมามีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ลดลง บางจังหวัดไม่มกี ารรายงานผูต้ ดิ เชือ้ อย่างไรก็ตาม
มาตรการดั ง กล่ า ว มี ผ ลกระทบทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเฉพาะในกลุ ่ ม                  
ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย เพราะบางอาชี พ ไม่ ส ามารถประกอบการได้                    
บางคนต้องออกจากงานหรือไม่มีงานท�ำ เป็นต้น
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ ศบค. แถลงเรื่ อ งข้ อ ก� ำ หนดและมาตรการผ่ อ นปรน                 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 ผลการประชุม ศบค. จะมีมาตรการผ่อนปรนกิจการต่าง ๆ             
ในระยะแรก ได้แก่
1. ตลาด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้ำ  ตลาดชุมชน
ถนนคนเดิน และแผงลอย
2. ร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม        
ขนมหวาน ไอศรีม (นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น
และหาบเร่
3. กิจการค้าปลีก-ส่ง ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
บริเวณพื้นที่นั่ง/ยืนรับประทาน รถเร่ หรือ รถวิ่งขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อย
4. กีฬาสันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่
เดิน ร�ำไทเก็ก สนามกีฬากลางแจ้ง ทีเ่ ป็นการออกก�ำลังกาย
โดยไม่ได้เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส
ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ

6

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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5. ร้านตัดผม-เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม
6. อื่น ๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์

		 ทัง้ นีแ้ นวทางการด�ำเนินงานต้องค�ำนึง
ประเด็นทางสาธารณสุขเป็นหลัก ตามด้วย
สังคมและเศรษฐกิจ โดยจะเริม่ คลายมาตรการ
ให้ กิ จ การ 6 ประเภทดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
เปิดด�ำเนินกิจการได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม
2563 ในระยะแรก ถ้าสามารถด�ำเนินการ
ได้ดี ภายใน 14 วัน มีจ�ำนวนผู้ป่วยใหม่ไม่
เกิน 20-30 คนต่อวัน จะสามารถด�ำเนินการ
ในระยะ 2 และ ระยะ 3 ต่อได้ ทัง้ นีก้ ารผ่อน
ปรนในการด�ำเนินกิจการต่างๆ ทาง ศบค.
จะประกาศออกมาเป็นระยะ
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ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ ก� ำ หนดออกตามความในมาตรา 9            
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) มีรายละเอียดดังนี้ ตามที่
ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราช
อาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้
ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายนนี้ ได้มกี ารผ่อนคลาย
ความเข้มงวดของการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ตามล�ำดับ ขัน้ ตอนการควบคุมโอกาสเสีย่ งของบุคคล สถานที่ และประเภท
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่าย
สาธารณสุข โดยรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายผู้ประกอบการ และฝ่าย          
ผู้บริโภค แต่ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และค�ำแนะน�ำของทางราชการ
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ฯ และมาตรา 11 แห่ ง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อก�ำหนด
เป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. การผ่อนคลาย
ให้ด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ท�ำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการด�ำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกก�ำลังกาย           
หรือการดูแลรักษาสุขภาพ อันเป็นการช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึง่ ภายใต้บงั คับข้อก�ำหนด
ว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน และภายใต้มาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำของ
ทางราชการ ให้สถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม ซึ่งรัฐอนุญาตให้เปิดบริการ
หรือมีนโยบายสนับสนุน ให้เปิดด�ำเนินการได้อยู่ก่อนแล้วตามข้อ 12 แห่งข้อก�ำหนด
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เช่น ธนาคาร โรงงาน สถานีบริการเชือ้ เพลิง บริการ
ส่ ง สิ น ค้ า และอาหารตามสั่ ง ยั ง คงเปิ ด ด� ำ เนิ น การต่ อ ไปได้ เ ช่ น เดิ ม ส่ ว นสถานที่            
สถานประกอบการ หรือกิจกรรมใด ซึง่ เคยมีขอ้ ก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสัง่ ให้ปดิ หรือจ�ำกัด
การด�ำเนินการชัว่ คราว หรือเคยผ่อนผันโดยมีเงือ่ นไขไว้ ในระยะแรกนี้ ให้เปิดด�ำเนินการ
ได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจ และความพร้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวิต และ (2) กิจกรรม
ด้านการออกก�ำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรมอยู่ในข้อก�ำหนด      
ฉบับที่ 6 ในภาคผนวก
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ปัจจุบนั จึงได้มกี ารคลายมาตรการต่าง ๆ  โดยให้ประชาชนบางอาชีพสามารถกลับ
มาท�ำงานหรือประกอบอาชีพได้ อย่างไรก็ตามการท�ำงานหรือประกอบอาชีพนั้น ๆ       
จะต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้แก่ตัวผู้ประกอบอาชีพ เพื่อนร่วมงานหรือ
ลูกค้าที่มาติดต่อ รวมทั้งในชุมชนด้วย
ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรค จึงเห็นความจ�ำเป็นในการที่จะท�ำแนวปฏิบัติที่ปลอด
โรคปลอดภัยในการประกอบอาชีพหรือการท�ำงาน เพือ่ เป็นการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในบางอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทีเ่ สีย่ ง เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มอาชีพต่อไป โดยมีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
ทบทวนเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรคและมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน กระบวนการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) และการจัดท�ำ
แนวปฏิบัติที่ปลอดภัย (Standard Operation Procedures: SOPs)
พิจารณาคัดเลือกอาชีพที่เสี่ยง
จัดท�ำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และยกตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง
แต่ละอาชีพ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) ในแต่ละอาชีพ
ยกร่างแนวปฏิบัติที่ปลอดโรคปลอดภัยในการท�ำงานแต่ละอาชีพ เพื่อเสนอวิธี
ปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญและหน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้องให้ขอ้ เสนอแนะ
ปรับปรุงเนือ้ หา จัดท�ำเป็นแนวปฏิบตั ทิ ปี่ ลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับสมบูรณ์และ  
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนเนื้อหาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่แนวปฏิบัติฯ
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ราชกิจจานุเบกษา ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) สืบค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
ทาง <http://www. ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF>
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บทที่ 2
การประเมินความเสี่ยง
จากการท�ำงานรายกลุ่มอาชีพ
การจัดท�ำแนวปฏิบตั ทิ ปี่ ลอดโรคปลอดภัยในการประกอบอาชีพ (SOPs) หรือการ
ท�ำงานในอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ ง เพือ่ การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ให้พจิ ารณาถึงลักษณะการท�ำงานในแต่ละช่วงของการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ก่อนเข้าปฏิบตั ิ
งาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงของการแพร่กระจาย
เชื้อในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ในทุกมิติของความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน และสามารถน�ำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังนั้นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มอาชีพ หรือลักษณะการท�ำงาน         
ในแต่ละประเภทกิจการ จึงมีความส�ำคัญในการเลือกมาตรการในการป้องกัน หากกลุ่ม
อาชีพใดหรือลักษณะงานแบบใดทีม่ ี ความเสีย่ งสูง มาตรการในการป้องกันจะต้องมีความ
รัดกุมและท�ำด้วยความระมัดระวัง มากกว่ากลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต�่ำ
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เกณฑ์การพิจารณาจัดกลุม่ อาชีพทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยใช้ Risk matrix
มีแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณาจาก     
5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมี อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด โรคของผู ้ ที่
ประกอบอาชีพนัน้ ๆ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาจาก
สถิติของกระทรวงสาธารณสุข
2. โอกาสในการที่ จ ะเกิ ด การแพร่ เ ชื้ อ            
ในขณะปฏิบัติงาน พิจารณาจากลักษณะงาน ว่ามี     
องค์ประกอบความเสี่ยงดังต่อไปนี้หรือไม่

โอกาสแพร่เชื้อ
น้อย
ลักษณะงาน
ความหนาแน่นของคน ห่างกันมากกว่า
ทีม่ ารวมกันในช่วงเวลาใด ๆ 1 เมตร
ระยะเวลาที่ใช้
ลักษณะการพูดคุย
ระหว่างปฏิบัติงาน
การระบายอากาศ
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ปานกลาง

ห่างกันน้อยกว่า
1 เมตร แต่ไม่
เบียดเสียด
น้อยกว่า 30 นาที 30 นาที- 1 ชั่วโมง
พูดธรรมดา หรือ มีการใช้เสียงดัง
ไม่มีการพูดคุย
หรือต้องตะโกน
ระหว่างท�ำงาน
เป็นบางช่วง
ท�ำงานในที่โล่ง
สถานที่ปิด
ไม่มีเครื่องปรับ
ติดเครื่องปรับ
อากาศ
อากาศและมีการ
ระบายอากาศ
เพียงพอ

มาก
เบียดเสียด หรือ
ห่างกันน้อยกว่า
30 เซนติเมตร
มากกว่า 1 ชั่วโมง
มีการร้อง ตะโกน
เกือบตลอดเวลา
สถานที่ปิด
ติดเครื่องปรับ
อากาศและไม่มี
การระบายอากาศ
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3. ความยากง่ายของมาตรการป้องกัน ป้องกันได้งา่ ยหมายถึงมาตรการทีส่ ามารถ
ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ท�ำฉากกั้น โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการท�ำงาน กรณีป้องกันได้ยากหมายถึงมาตรการนั้น ๆ ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�ำงาน สภาพการท�ำงาน หรือปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อมการท�ำงาน ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องมีการลงทุนมากในการด�ำเนินมาตรการ
4. ประชาชนมีความกังวลหรือตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในอาชีพนี้ พิจารณา
จากอาชีพที่สังคมให้ความสนใจ และเกิดผลกระทบในวงกว้างหากเกิดการติดเชื้อ
5. ทีมงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตาม ดูแลรักษาหรือ
สอบสวนโรค เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเข้าถึงง่าย โดยมีลกั ษณะเป็นหน่วยงาน แรงงานในระบบ
รวมทั้งสามารถติดตามผู้สัมผัสได้ง่าย
โดยแต่ละข้อ จะให้ คะแนน 4 ระดับ คือ
0 = ไม่มี
1 = น้อย
2 = ปานกลาง      3 = มาก
จากนัน้ เอาคะแนนแต่ละองค์ประกอบมารวมกัน และจัดแบ่งระดับความเสีย่ ง เป็น
3 ระดับ ดังนี้
0-5 คะแนน อาชีพนั้น มีความเสี่ยงระดับต�่ำ
6-10 คะแนน อาชีพนั้น มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
11-15 คะแนน อาชีพนั้น มีความเสี่ยงระดับสูง

0-5

6-10

11-15

ข้อจ�ำกัด : หลักการประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพครั้งนี้เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ      
จึงเหมาะที่จะน�ำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ในการพิจารณาจ�ำเป็นต้องใช้
ข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการการป้องกันการระบาดของโรค          
ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ แสดงดังตารางที่ 2-1
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พนักงานร้านเสริมสวย
พนักงานขับแท็กซี่/
รถโดยสาร
พนักงานสถานบันเทิง
พนักงานสนามมวย
พนักงานท�ำความสะอาด

อาชีพ

2
3
1

0
3
3
3
3

โอกาสในการที่
จะเกิดการแพร่
เชื้อในขณะ
ปฏิบัติงาน
0 = ไม่มี
1 = น้อย
2 = ปานกลาง
3 = มาก
2
3

0 = ไม่มี
3 = มี

อุบัติการณ์
ของโรค

3
3
2

3
3
0

ประชาชนมี
ความกังวล
หรือตระหนัก
ถึงความไม่
ปลอดภัย
ในอาชีพนี้
0 = ไม่ยาก
0 = ไม่มี
1 = ยากเล็กน้อย 1 = น้อย
2 = ยากพอสมควร 2 = ปานกลาง
3 = ยากมาก
3 = มาก
2
2
2
3

ความยากง่ายของ
มาตรการป้องกัน

2
3
1

1
0

0 = ไม่ยาก
1 = ยากเล็กน้อย
2 = ยากพอสมควร
3 = ยากมาก

ความยากง่ายของ
การติดตามในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
สอบสวนโรค

ตารางที่ 2-1 Rish matrix ประเมินกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สูง
สูง
ต�่ำ

ปานกลาง
สูง

ระดับ
ความเสี่ยง

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

15

พนักงานผู้คุมเรือนจ�ำ
พนักงานขาย
ในห้างสรรพสินค้า/
minimart/ร้านค้าต่างๆ
คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
พนักงานในส�ำนักงาน
ให้บริการประชาชน
เช่น ธนาคาร สถานีต�ำรวจ
ขายบัตรโดยสาร ฯลฯ

อาชีพ

1
2

3
3

0
0

โอกาสในการที่
จะเกิดการแพร่
เชื้อในขณะ
ปฏิบัติงาน
0 = ไม่มี
1 = น้อย
2 = ปานกลาง
3 = มาก
2
2

0 = ไม่มี
3 = มี

อุบัติการณ์
ของโรค

2
1

1
1

ประชาชนมี
ความกังวล
หรือตระหนัก
ถึงความไม่
ปลอดภัย
ในอาชีพนี้
0 = ไม่ยาก
0 = ไม่มี
1 = ยากเล็กน้อย 1 = น้อย
2 = ยากพอสมควร 2 = ปานกลาง
3 = ยากมาก
3 = มาก
3
1
2
3

ความยากง่ายของ
มาตรการป้องกัน

1
1

0
0

0 = ไม่ยาก
1 = ยากเล็กน้อย
2 = ยากพอสมควร
3 = ยากมาก

ความยากง่ายของ
การติดตามในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
สอบสวนโรค

ต�่ำ
ต�่ำ

ปานกลาง
ปานกลาง

ระดับ
ความเสี่ยง
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พนักงานส่งของ (delivery)
พนักงานบริษัท/
สถานประกอบการ
พนักงานบนเครื่องบิน
พนักงานร้านอาหาร/
คนขายอาหาร

อาชีพ

3
2

0
3
3
3

โอกาสในการที่
จะเกิดการแพร่
เชื้อในขณะ
ปฏิบัติงาน
0 = ไม่มี
1 = น้อย
2 = ปานกลาง
3 = มาก
1
2

0 = ไม่มี
3 = มี

อุบัติการณ์
ของโรค

2
2

3
2

ประชาชนมี
ความกังวล
หรือตระหนัก
ถึงความไม่
ปลอดภัย
ในอาชีพนี้
0 = ไม่ยาก
0 = ไม่มี
1 = ยากเล็กน้อย 1 = น้อย
2 = ยากพอสมควร 2 = ปานกลาง
3 = ยากมาก
3 = มาก
1
3
1
2

ความยากง่ายของ
มาตรการป้องกัน

0
2

1
0

0 = ไม่ยาก
1 = ยากเล็กน้อย
2 = ยากพอสมควร
3 = ยากมาก

ความยากง่ายของ
การติดตามในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
สอบสวนโรค

สูง
สูง

ต�่ำ
ปานกลาง

ระดับ
ความเสี่ยง
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3

0 = ไม่มี
3 = มี

0 = ไม่มี
1 = น้อย
2 = ปานกลาง
3 = มาก
2

โอกาสในการที่
จะเกิดการแพร่
เชื้อในขณะ
ปฏิบัติงาน

ประชาชนมี
ความกังวล
หรือตระหนัก
ถึงความไม่
ปลอดภัย
ในอาชีพนี้
0 = ไม่ยาก
0 = ไม่มี
1 = ยากเล็กน้อย 1 = น้อย
2 = ยากพอสมควร 2 = ปานกลาง
3 = ยากมาก
3 = มาก
2
3

ความยากง่ายของ
มาตรการป้องกัน

1

0 = ไม่ยาก
1 = ยากเล็กน้อย
2 = ยากพอสมควร
3 = ยากมาก

ความยากง่ายของ
การติดตามในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
สอบสวนโรค

สูง

ระดับ
ความเสี่ยง

จากตารางที่ 2-1 เป็นตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ เช่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถน�ำหลัการประเมินความเสีย่ งไปปรับใช้สำ� หรับประเมินกลุม่ อาชีพทีม่ คี วามจ�ำเพาะ แตกต่างไป
จากอาชีพทั่วไปได้ โดยต้องมีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และก�ำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะกล่าวในบทที่ 3        
ต่อไป

พนักงานที่ต้องท�ำงานติดต่อ
กับต่างประเทศ เช่น
สนามบิน ไกด์ทัวร์

อาชีพ

อุบัติการณ์
ของโรค

บรรณานุกรม
กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563). (พิมพ์ครั้งที่ 1). ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์. กทม.
Safety and Health Topics | COVID-19 - Control and Prevention. Occupational Safety and Health Administration: [Internet]. [Accessed 1 Apr
2020]. Available at : https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html.
Covid19 - Standard Operating Procedures. UNHAS ROSS: [Internet].             
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บทที่ 3

หลักการวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัยและการควบคุม
ความเสี่ยงจากการท�ำงาน
3.1 		 หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA หรือ Job
Hazard Analysis : JHA) เป็นเทคนิคที่เน้นวิเคราะห์หาอันตรายที่เกี่ยวข้องระหว่าง        
ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ และสภาพแวดล้อม
ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อน�ำสู่ขั้นตอนการขจัดหรือลดความเสี่ยงจนท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
งานท�ำงานได้อย่างปลอดภัย
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการบริหารจัดการ
งานด้านความปลอดภัยที่ท�ำให้การก�ำหนดมาตรต่าง ๆ เหมาะสมกับสภาพอันตราย        
ที่มีอยู่จริง ช่วยก�ำหนดวิธีการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการสภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยขึน้ ช่วยท�ำให้หวั หน้างาน หรือผูป้ ฏิบตั งิ านได้เรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วม
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน อันตรายที่แฝงมากับกระบวนการท�ำงาน และมาตรการขจัด
หรือลดอันตรายนั้น ๆ
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ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ประกอบด้วย
3.1.1 การคัดเลือกงานที่จะท�ำการวิเคราะห์
คัดเลือกงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายจากการท�ำงาน หรืออาจ
พิจารณาจากสถิติการประสบอันตรายที่ผ่านมา หรือเป็นงานใหม่ หรือ
เป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ในส่วนของวิธีการ กิจกรรม หรือ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เป็นต้น
3.1.2 การจ�ำแนกรายละเอียดของงานทีเ่ ลือกมาวิเคราะห์อนั ตราย
เป็นการจ�ำแนกรายละเอียดของงานนัน้ ออกเป็นขัน้ ตอนย่อย ๆ
โดยทั่ ว ไปจะเรี ย งตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารท� ำ งาน ดั ง นั้ น                     
ผู ้ วิ เ คราะห์ ค วรเดิ น ส� ำ รวจเบื้ อ งต้ น ก่ อ นว่ า งานที่ เ ลื อ กมานั้ น มี
กระบวนการท�ำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างไร (cycle of work) เพื่อสามารถแตกงาน
ออกเป็นขัน้ ตอนย่อย ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ วรพิจารณาถึงผูป้ ฏิบตั งิ านว่าต้อง
มีการท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง อาศัยจากการสังเกตและสอบถามผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจ
และท�ำการจดบันทึกงานแต่ละขั้นตอน
3.1.3 การวิเคราะห์หาอันตรายที่มีอยู่และที่แอบแฝงอยู่ในแต่ละ
ขั้นตอนย่อย
เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญมาก ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพราะหากผลการวิเคราะห์ไม่ครอบคลุม ท�ำให้อันตรายต่าง ๆ ยังคง
แอบแฝงอยูใ่ นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และส่งผลให้ขนั้ ตอนการขจัดหรือ
ลดอันตรายมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอได้ ดังนัน้ ควรศึกษารายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ข้อมูลมาตรการความปลอดภัย แนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยที่มีอยู่ร่วมด้วย         
เพือ่ ท�ำให้การก�ำหนดมาตรการขจัดหรือลดอันตรายไม่ซำ�้ ซ้อนกัน วิธกี ารเก็บข้อมูลจึงอาจ
ใช้การบันทึกภาพ การอัดคลิปวีดีโอเข้ามาช่วย วิธีการวิเคราะห์หาอันตรายสามารถ
ด�ำเนินการได้ดังนี้ คือ
1) การสังเกตวิธกี ารปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน แล้วประเมินว่ามีอะไรบ้าง
ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ (เจ็ บ ป่ ว ย) มี อ ะไรบ้ า งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ                 
20
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(บาดเจ็บหรือทรัพย์สนิ เสียหาย) หรือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (hazards) ได้แก่
อันตรายด้านกายภาพ (physical hazard) อันตรายด้านเคมี (chemical hazard)
อันตรายด้านชีวภาพ (biological hazard) และการยศาสตร์ (ergonomic) ส�ำหรับ     
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุ ได้แก่ การกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย (unsafe act) และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย (unsafe condition) โดยการแต่งกายไม่รดั กุม พืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
คับแคบจนเกินไป การท�ำงานลัดขั้นตอน เป็นต้น
2) การบันทึกข้อมูลอันตรายทีค่ น้ พบในแต่ละขัน้ ตอน แล้วให้สอบถามกับ
ผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง เพื่อยืนยัน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
		 3.1.4 การพิจารณาหาวิธีการขจัดและลดอันตรายที่แฝงอยู่ใน
การท�ำงาน
เป็นการน�ำผลการวิเคราะห์อันตรายในแต่ละขั้นตอนย่อยมา
พิจารณาก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันที่สาเหตุ และบรรเทา      
ที่ผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น การพิจารณาจ�ำเป็นต้องครอบคลุม และเหมาะสมกับลักษณะ
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ โดยก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมหรือปรับปรุงมาตรการ
เดิมที่มีอยู่
		 3.1.5 การจัดท�ำมาตรฐานวิธีการท�ำงานอย่างปลอดภัย
เป็นการน�ำ JSA ที่ได้มาพัฒนา โดยการน�ำมาตรการขจัดหรือ
ลดอันตรายต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นมาเรียบเรียงสอดแทรกไปกับวิธีการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนย่อย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง การสอด
แทรกมาตรการต่าง ๆ ควรเริม่ ตัง้ แต่ชว่ งก่อนปฏิบตั งิ าน ขณะปฏิบตั งิ าน และหลังปฏิบตั งิ าน
เนื้อหาของมาตรฐานควรถูกทบทวนให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้      
โดยไม่เกิดอันตราย ซึ่งผ่านการทบทวนจากหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่         
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ฯลฯ ควรน�ำมาตรฐานวิธีการท�ำงานอย่างปลอดภัยไปใช้
หรืออบรมให้แก่พนักงานและพนักงานใหม่ ควรสังเกตการณ์การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
เป็นระยะ ๆ เพือ่ ติดตามว่าพนักงานสามารถน�ำไปปฏิบตั งิ านได้จริงและปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้
โดยไม่เกิดอันตราย และควรมีการทบทวนซ�้ำ  ถ้าหากยังมีอุบัติเหตุ/อันตรายเกิดขึ้น        
เพื่อหาสาเหตุว่ามีสิ่งใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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ส�ำหรับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในกรณี
ผ่อนปรนมาตรการก็ใช้หลักการเดียวกัน แต่จะกล่าวเฉพาะอันตรายจากการสัมผัสเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เท่านัน้ พร้อมระบุวธิ ปี ฏิบตั งิ านเพือ่ ความปลอดภัยในแต่ละขัน้ ตอน
ตัวอย่างการวิเคราะห์งานเพือ่ ความปลอดภัยส�ำหรับอาชีพต่าง ๆ หลังผ่อนปรนมาตรการ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 4
3.2		 หลักการควบคุมความเสี่ยงจากการท�ำงานกรณีการระบาด
			 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การควบคุมความเสี่ยงตามล�ำดับชั้นหรือมาตรการการควบคุมความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นในกระบวนการท�ำงาน (The hierarchy of control measures) ประกอบด้วย
			3.2.1 การขจัด (elimination) เป็นวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
การให้วคั ซีนเพือ่ ก�ำจัดเชือ้ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วัคซีน จึงยังไม่มวี คั ซีนก�ำจัดเชือ้ โรคนี้ อย่างไรก็ตามองค์การ
อนามัยโลกได้กล่าวไว้วา่ ยังไม่สามารถรับประกันได้วา่ วัคซีน
จะป้องกันโรคได้ 100%
			3.2.2 การแทนที่ (substitution) เป็นการปรับเปลี่ยน
วัสดุหรือกระบวนการท�ำงานด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า ได้แก่
การให้ยารักษาต่าง ๆ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
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			3.2.3 ทางวิศวกรรม (engineering) โดยการออกแบบการติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่
ลดอันตราย ได้แก่
การติดตัง้ ระบบระบายอากาศ (exhaust
ventilation system) แบบต่าง ๆ รวมไปถึง ระบบ
ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศที่ควบคุมสภาวะ
อากาศภายในห้องเต็มรูปแบบ (Airborne Infection
Isolation Room: AIIR) การติดตั้งฉาก กระจก หรือพลาสติก กั้นระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการในสถานที่ท�ำงานที่ให้บริการประชาชนจ�ำนวนมาก เช่น ธนาคาร
ส�ำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
3.2.4 การบริหารจัดการ (administration) หมายถึง มาตรการเพื่อช่วยลด
การสัมผัสความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยหน่วยงานควรมีการก�ำหนด
นโยบายในการป้องกันโรคติดเชื้อฯ ก�ำหนดเวลาท�ำงาน หรือจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การส่งเสริมการท�ำงานที่บ้าน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการท�ำงาน
ที่บ้าน การจัดท�ำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans: BCM) การแต่ง
ตัง้ ผูจ้ ดั การแผน BCM การจัดท�ำสือ่ ป้ายเตือนต่าง ๆ
เพือ่ ป้องกันโรค การคัดกรองกลุม่ เสีย่ ง การฝึกอบรม
ให้ผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าท�ำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น
3.2.5 การสวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment: PPE) คือ อุปกรณ์ หรือเครือ่ ง
แต่งกายทีใ่ ช้ขณะปฏิบตั งิ าน เพือ่ ปกป้องร่างกายจากความเสีย่ งอันตราย
เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 ถุงมือ ที่ครอบตา แว่นตา เป็นต้น
โดยทั่วไปมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยการใช้ PPE ถือว่าเป็น
มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต�่ ำ สุ ด ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจึ ง ควรใช้ เ สริ ม กั บ
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มาตรการควบคุมอื่นๆ เพื่อลดการสัมผัสกับความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด แต่กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการนี้มีความส�ำคัญและได้น�ำมาใช้เป็น
มาตรการแรก ๆ ในการด�ำเนินงาน เนื่องจากสามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และ
ปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มอาชีพ
การควบคุมความเสีย่ งจากการท�ำงานนัน้ คงต้องอาศัยหลาย ๆ วิธรี ว่ มกัน
ส�ำหรับการควบคุมความเสีย่ งจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระยะสัน้ นัน้ มุง่ เน้นการ
ควบคุมความเสีย่ งด้วยการบริหารจัดการ และการสวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ส่วนระยะยาวคงต้องน�ำมาตรการอืน่ ๆ มาใช้เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ควบคุมความเสี่ยงสูงสุด สรุปแนวคิดการควบคุมความเสี่ยงดังภาพที่ 3-1
Most
effective

Hierarchy of Controls
Elimination
Substitution

Replace
the hazard

Engineering
Controls

Isolate People
from the hazard

Administrative
Controls

PPE
Low
effective

Physically remove
the hazard

Change the way
people work
Protect the worker with
Personal Protective Equipment

Elimination

ภาพที่ 3-1 ล�ำดับขั้นการควบคุมความเสี่ยงจากการท�ำงาน
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3.3 		 ตัวอย่างการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
			 ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของต่างประเทศ

3.3.1 อาชีพก่อสร้าง (ข้อก�ำหนดของประเทศแคนาดา)
การป้องกันตัวเองและผู้อื่น
• ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย หากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่
ปลอดภัยให้แจ้งผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยทันที
• หากพบว่าป่วยให้หยุดอยู่บ้าน และแจ้งสาธารณสุขทันที
• สวมถุงมือ และห้ามสัมผัสใบหน้า
• ล้างมือก่อนเข้าท�ำงาน ก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หลังเข้าห้อง
ส้วม และก่อนเลิกงาน
• ห้ามใช้ PPE โทรศัพท์มือถือ บุหรี่ ร่วมกัน
• ห้ามบ้วนน�้ำลายบนพื้น
สุขาภิบาลในพื้นที่ท�ำงาน
• จัดให้มีอ่างมือล้างมือ และสบู่ในบริเวณท�ำงาน
• กรณีส�ำนักงานท�ำความสะอาดพื้นผิว จุดสัมผัสต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์
ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือ
น�้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ ทุกวัน
• มอบหมายพนักงานขับรถประจ�ำพาหนะ หากต้องใช้พาหนะร่วมกัน
ต้องท�ำความสะอาดก่อนการเปลี่ยนคนขับทุกครั้ง
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การจัดการในพื้นที่ท�ำงาน
• ลดจ�ำนวนลูกจ้างที่ต้องมาท�ำงานพร้อมกัน เพื่อลดความแออัด
• ลูกจ้างต้องแจ้งการมาปฏิบตั งิ านทุกวัน หากพบว่าป่วยต้องหยุดงานทันที
• ลดการสัมผัส กรณีลูกจ้างต้องเซ็นชื่อก่อนเข้างาน แยกปากกา หรือ    
มีหัวหน้างานเช็คจ�ำนวนเพียงคนเดียว
• ลดการสั ม ผั ส กระดาษ หรื อ เอกสารต่ า ง ๆ ใช้ วิ ธี ก ารส่ ง ทาง                 
อิเล็คทรอนิกส์แทน
• ควบคุมการย้าย site งานอย่างระมัดระวัง เช่น การย้ายนั่งร้าน
• จัดท�ำทางเดิน ที่ค�ำนึงถึงระยะห่างทางสังคม เช่น แยกบันไดขึ้น และ
บันไดลง ให้ชัดเจน
• หากจ�ำเป็นต้องประชุม ด�ำเนินการในพื้นที่ขนาดใหญ่ ค�ำนึงถึงระยะ
ห่างทางสังคม ขั้นต�่ำ 2 เมตร

การจัดการลูกจ้าง
• ก�ำหนดจ�ำนวนลูกจ้าง 3-4 คน ต่อ 1000 ตารางฟุต หรือลูกจ้าง 10 คน
ต่อ 10,000 ตารางฟุต
• ก�ำหนดกลุ่มท�ำงาน กลุ่มใหญ่ 5 คน กลุ่มเล็ก 3 คน
• สวม PPE เช่น หน้ากาก กระบังหน้า ถุงมือ เสื้อแขนยาว ตามความ
เหมาะสม และฝึกอบรมการสวม PPE
• ฝึกอบรมลูกจ้างในการท�ำงานอย่างปลอดภัย เมื่อเปลี่ยนงานทุกครั้ง
เช่น การใช้เครื่องมือ โรค การปฐมพยาบาล เป็นต้น
• ปรับการท�ำงาน เช่น เพิ่มกะ เพื่อลดความหนาแน่นลูกจ้าง
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3.3.2 อาชีพขนส่ง (ข้อก�ำหนดของประเทศแคนาดา)
				 การป้องกันตนเองและผู้อื่น
• ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย หากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่
ปลอดภัยให้แจ้งผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยทันที
• ฝึกการปฏิบัติระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร
• หากพบว่าป่วยให้หยุดอยู่บ้าน และแจ้งสาธารณสุขทันที
• ล้างมือก่อนเข้าท�ำงาน ก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หลังเข้าห้อง
ส้วม และก่อนเลิกงาน
• ห้ามใช้ PPE โทรศัพท์มือถือ บุหรี่ ร่วมกัน
		บนถนน
• ขับรถตามความเร็วที่ก�ำหนดถึงแม้ถนนจะโล่ง พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ทั้งร่างกายและจิตใจก่อนขับรถ
• มีเจลแอลกอฮอล์ 70% ในพาหนะที่ขับ
• ใช้ easy pass กรณีขึ้นทางด่วน เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร หรือเหรียญ
• ท�ำความสะอาดพาหนะ พื้นผิว จุดสัมผัสต่าง ๆ เก้าอี้ มือจับ พวงมาลัย
คอนโซล ฯลฯ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ
ทุกวัน
• หากต้องพักในโรงแรม ความสะอาด พื้นผิว จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เตียง ในห้องพัก ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
• อาบน�้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน
• หยุดตรงจุดพักรถเท่าที่จ�ำเป็น
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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จุดพักรถ
• พยายามไม่ออกนอกรถ ถ้าไม่จ�ำเป็น ด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น การยื่น
เอกสารจากในรถ
• รักษาระยะห่างทางสังคม ไม่จับมือ
• ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
		 การบริหารจัดการ
• มอบหมายพนักงานขับรถประจ�ำพาหนะเท่าที่จะด�ำเนินการได้
• สือ่ สารนโยบาย และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ให้กบั พนักงานขับรถตลอดเวลา
เช่น การป่วย จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน การสนับสนุน PPE รวมทั้งสื่อสารให้กับลูกค้า
ที่มาใช้บริการ
• ติดต่อลูกค้าผ่าน โทรศัพท์ หรือระบบออนไลน์
• สือ่ สารช่องทางต่าง ๆ ในการด�ำเนินการ เช่น การป่วยระหว่างเดินทาง/ขับรถ
• ฝึกอบรมพนักงานขับรถ เช่น หลักการใช้ PPE การดูแล และข้อจ�ำกัด
การใช้ PPE ต่าง ๆ เป็นต้น

			3.3.3 ร้านค้าปลีก (ข้อก�ำหนดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
							 ความสะอาดและระบบระบายอากาศ
• ท�ำความสะอาดพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น ชั้นวางสินค้า โต๊ะที่
รับช�ำระเงิน พื้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยผงซักฟอกและน�้ำเปล่า และกรณีพื้นผิว
โลหะใช้ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
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• วางเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไปทีป่ ระตูทางเข้าส�ำหรับลูกค้า และผูป้ ฏิบตั งิ าน
• ขยะต่าง ๆ ทิ้งในภาชนะปิด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดทุกวัน
• ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และมีการควบคุมจ�ำนวนลูกค้าไม่ให้แน่นร้าน
• ติดโปสเตอร์ขอ้ แนะน�ำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชือ้ โควิด-19 บริเวณ
ที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ เช่น บริเวณห้องสุขา
							 การคัดกรองลูกค้า
• ผู้ปฏิบัติงานเช็คอุณหภูมิก่อนเข้าท�ำงาน หากมีอาการ ไข้ อ่อนเพลีย   
ไอแห้ง ๆ หายใจเหนื่อย ให้สวมหน้ากากอนามัย หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
• ผูป้ ฏิบตั งิ านสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลีย่ งการสัมผัสร่างกาย การจับมือ
สุขลักษณะ
• พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
• จัดรอบการพักรับประทานอาหาร
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ ถูอย่างน้อย 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์ 70-80%
		การยืดหยุ่นการท�ำงาน
• อนุญาตให้พนักงานท�ำงานที่บ้านได้
• วางระบบ online store และประชาสัมพันธ์ ลดราคา หรือ after sale support

สรุป เมื่อวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแล้วจะต้องเสนอแนะมาตรการควบคุม       
ความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย โดยการป้องกัน ควบคุมโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท�ำงานในแต่ละขัน้ ตอนว่ามีความเสีย่ งตรงจุดไหน
จากนัน้ เสนอแนะมาตรการควบคุมความเสีย่ งตามหลักการควบคุมความเสีย่ งตามล�ำดับ
ชั้น ตัวอย่างการวิเคราะห์งานเพือ่ ความปลอดภัยทีเ่ สนอวิธปี รับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพ
ต่าง ๆ ทั้งหมด 19 อาชีพ หลังผ่อนปรนมาตรการเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 4
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บทที่ 4
ตัวอย่างการวิเคราะห์งานเพื่อเสนอวิธีปรับการท�ำงาน
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประเภทกิจการทีแ่ บ่งตามความเสีย่ งในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแนวทาง
การผ่อนปรน ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แบ่งออกมาเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 สีขาว (ได้รับข้อยกเว้น) คือ กิจการหรือสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งมีลักษณะเป็น
หาบแร่ แผงลอย หรือขายอาหารบนทางเดิน สถานทีร่ วม
ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดอาหาร
ถนนคนเดิน สวนสาธารณะ
กลุ่มที่ 2 สีเขียว (ความเสี่ยงต�่ำ) คือ กิจการหรือสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก ติดแอร์ หรือไม่ติดแอร์ ไม่มีการ
สัมผัสตัว เช่น ร้านขายหนังสือ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขาย
ของทั่ ว ไป ร้ า นขายวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง สวนดอกไม้ สวน
พฤกษศาสตร์ สนามออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ลานกีฬา เช่น
สนามเทนนิส
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กลุม่ ที่ 3 สีเหลือง (ความเสีย่ งปานกลาง) กิจการขนาดใหญ่
เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า คอมมูนิตี้มอลล์ กิจการ   
ขนาดเล็ก ติดแอร์ มีการสัมผัสตัว เช่น ร้านท�ำผม คลินิก
ความงาม คลินิกแพทย์ คลินิกท�ำฟัน สถานกีฬาบาง
ประเภท มีพื้นที่ห่างกันที่มีการระบายอากาศ เช่น สนาม
แบดมินตัน สระว่ายน�้ำ
กลุ่มที่ 4 สีแดง (ความเสี่ยงสูง) คือ กิจการขนาดเล็กติด
แอร์หรือนัง่ อยูก่ บั ทีน่ าน ๆ เช่น ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต
สถานประกอบการมีลกั ษณะทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องนัง่ นานเป็น
เวลา 1-2 ชั่งโมง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านนวด
กิจการที่มีการชุมชนจ�ำนวนมาก อยู่ในสถานที่ปิด เช่น
ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
กิจการที่ชักน�ำให้มีการเคลื่อนที่ของคนข้ามพื้นที่ เช่น     
คนกวดวิชา กิจการที่มีหลักฐานว่าเป็นเหล่งแพร่เชื้อ
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีป่ ดิ อากาศไม่ถา่ ยเท มีกจิ กรรมการส่งเสียง
ตะโกนเชียร์ เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย โรงเรียน
สอนมวย สนามกีฬาในห้องแอร์
ศบค. จะมีการประชุมและประกาศแนวทางการด�ำเนินงานของกิจการแต่ละกลุ่ม
และประเมินผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ก่อนทีจ่ ะมีการผ่อนปรนกิจการ
ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานในบทนี้ จึงได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับปรับการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่าง ๆ ทั้งหมด 19
กลุม่ อาชีพ โดยเสนอมาตรการขัน้ ต�ำ่ ทีจ่ ำ� เป็นในการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพน�ำไปปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้
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1. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพจ�ำหน่ายสินค้าในตลาดสด ตลาดนัด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
		 ลักษณะงาน: เป็นงานจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ อาหารสด อาหารแห้ง
อาหารปรุงส�ำเร็จ ให้กับประชาชน ในตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งเป็นรวมตัวกันของผู้ซื้อ        
ผู้ขาย มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 จากการจัดเตรียมสินค้า การขาย การพูดคุย การเลือก
ซื้อสินค้า การรับจ่ายเงินจากลูกค้า
		 ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น   
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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2. การขายสินค้า

ขั้นตอน
การท�ำงาน
จ�ำหน่าย/ขายสินค้า 1. จัดเตรียมสินค้า
ในตลาดสด

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการปนเปือ้ นพืน้ ผิว
ต่างๆ เช่น โต๊ะ ชั้นวาง หรือ
อุปกรณ์ประกอบการขาย
- สัมผัสจากการปนเปื้อนจาก
สินค้าที่เตรียมขาย
- สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น
การพูดคุย ไอ จาม จากลูกค้า
- สัมผัสจากการปนเปือ้ นสินค้า
ที่เลือกซื้อ การรับ-จ่ายเงิน

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้

ปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล ได้แก่
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
- หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%         
โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน�้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ
- ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
- กรณีขายอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ จัดให้มีที่คีบ         
เพื่อไม่ให้ผู้ขาย/ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง

- กรณีขายอาหารปรุงส�ำเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะ            
มี ฝ าปิ ด หรื อ จั ด ท� ำ อุ ป กรณ์ ค รอบหรื อ กั้ น อาหาร           
เพื่อป้องกันละอองฝอยหรือสารคัดหลั่งปนเปื้อนใน
อาหารได้

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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ลักษณะงาน

3. หลังขายสินค้า

ขั้นตอน
การท�ำงาน
2. การขายสินค้า (ต่อ)

ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่
- ไม่อยู่ใกล้ชิดให้เว้นระยะห่างจากลูกค้าอย่างน้อย              
1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- หากไม่สามารถจัดระยะห่างให้มากกว่า 1 เมตร      
อาจจัดท�ำฉาก/พลาสติกใสกั้นระหว่างผู้ขายกับลูกค้า
(พิจารณาตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่)
สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว - ท�ำความสะอาดแผงขายสินค้าด้วยผงซักฟอกหรือ
เช่น โต๊ะ หรือจุดสัมผัสบริเวณที่ น�้ ำ ยาท� ำ ความสะอาดฆ่ า เชื้ อ เช่ น น�้ ำ ยาฟอกขาว              
ลูกค้ายืนซื้อของ
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ทุกวันก่อนปิดแผง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม (ส�ำหรับเจ้าของ/ผู้จัดการตลาด)
1) จัดให้มที ลี่ า้ งมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ
บริเวณต่างๆ ของตลาดตามความเหมาะสมของพื้นที่
2) ท�ำความสะอาดตลาด พื้น ทางเดิน แผงจ�ำหน่าย ด้วยผงซักฟอกหรือน�้ำยา
ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อย    
วันละ 1 ครั้ง
3) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วมสาธารณะของตลาด โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มี     
ผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายฉีดช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน�้ำ  ฯลฯ         
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้าง
ด้วยน�้ำให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
4) ขยะต่าง ๆ ทิ้งในภาชนะปิด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดต่อไป
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากผู้ขายพบเพื่อนผู้ขาย หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน�้ำมูก
เหนือ่ ยหอบผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพือ่ รับการตรวจรักษาตามขัน้ ตอน
2) สื่ อ สาร ให้ ค วามรู ้ ข ้ อ แนะน� ำ ในช่ อ งทางต่ า ง ๆ ในการป้ อ งกั น โรค                               
ติดเชือ้ โควิด-19 เช่น ติดโปสเตอร์ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายในตลาด
		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเองหากมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ เหนือ่ ยหอบ ผิดปกติ
ควรหยุดขายและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ด้ า นสุ ข อนามั ย ตามมาตรการในการป้ อ งกั น โรค               
ติดเชือ้ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้สว่ นตัว
เช่น แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
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แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

2. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพส่งสินค้าตามบ้าน/ส�ำนักงาน
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: เป็นอาชีพที่ให้บริการซื้อและจัดส่งอาหาร หรือการส่งของจากผู้ส่ง
มาถึงผู้รับตามบ้าน/ส�ำนักงาน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อน
บริเวณต่าง ๆ ภายในร้านที่ไปติดต่อซื้อ หรือสถานที่ไปส่งสินค้า หรือต้องไปต่อแถวเพื่อ
จัดชือ้ อาหารในพืน้ ทีท่ แี่ ออัด มีลกู ค้าจ�ำนวนมาก รวมทัง้ การสัมผัสเชือ้ จากจากผูร้ บั สินค้า
หรือผู้รับบริการ หากไม่ได้ป้องกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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2. การรับสินค้าและ
ช�ำระเงิน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
ซื้อและจั ด ส่ งอาหาร 1. การสั่งสินค้า
หรื อ การส่ ง ของจาก     
ผู ้ ส ่ ง มาถึ ง ผู ้ รั บ ตาม
บ้าน/ส�ำนักงาน

ลักษณะงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

กรณีที่ต้องไปสั่งสินค้าด้วยตนเอง
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการ
ท�ำงาน
- ล้างมือก่อน-หลัง ให้บริการทุกครั้ง หรือตามความ
จ�ำเป็น ด้วยน�้ำสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้             
เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
- ยืนรอคิว สั่งสินค้า โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1-2
เมตร และรอสินค้านอกร้าน งดการตะโกนสั่งสินค้า
สัมผัสเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของ - ท�ำความสะอาดกล่องบรรจุสินค้า ด้วยการฉีดหรือ
ต่าง ๆ
เช็ ด แอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป หลั ง การให้ บ ริ ก าร            
ในแต่ละครั้ง
- กรณีที่ พนักงานส่งสินค้าต้องจ่ายเงินสดเอง หลังจาก
สัมผัสธนบัตร หรือเหรียญทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยน�ำ้
สบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทุกครั้ง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น การ
พูดคุย ไอ จาม จากผูค้ นทีต่ อ่ คิว
สั่งสินค้าด้วยกัน และสัมผัสเชื้อ
จากการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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3. การส่งสินค้า

ขั้นตอน
การท�ำงาน
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- แยกเก็บสินค้าเป็นสัดส่วน เช่น อาหารปรุงสุกกับ
เครื่องดื่ม เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยตรง โดยให้ทางร้าน
บรรจุอาหารในภาชนะทีป่ ดิ สนิท และสะดวกในการจัด
วางในกล่องบรรจุสินค้า
สัมผัสเชื้อจากการพูดคุย และ - พนักงานส่งสินค้าและผู้รับ ควรมีระยะห่างกันอย่าง
สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ
น้อย 1 เมตรขึ้นไป
- ควรให้ ผู ้ รั บ สิ น ค้ า จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบออนไลน์           
หากจ�ำเป็นต้องรับเงินสด หลังจากสัมผัสเงินทุกครั้ง     
ให้ พ นั ก งานส่ ง สิ น ค้ า ล้ า งมื อ ด้ ว ยเจลแอลกอฮอล์      
70% ขึ้นไปทุกครั้ง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ทางร้านจัดให้มีการรอคิวให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
2) เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและเหมาะสมกับสินค้า
3) จัดสถานทีต่ า่ ง ๆ ของร้านให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการท�ำความสะอาด
อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ที่จับประตู ประตู (หรือใช้เป็น
ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ) ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียม     
ไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
4) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมของร้านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
5) ก่อนเริม่ ท�ำงาน และหลังเลิกงาน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ การระบายอากาศ
ทุกวัน
6) ทางร้ า นจั ด ให้ มี อ ่ า งล้ า งมื อ สบู ่ แ ละกระดาษเช็ ด มื อ ไว้ บ ริ ก าร หรื อ                   
เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป และก�ำหนดให้ผมู้ ารับสินค้าล้างมือก่อนเข้ารับบริการทุกครัง้
7) ทางร้านควรจัดให้มกี ารจ่ายเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ หรือโอนผ่านระบบออนไลน์
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ          
ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ
1) หากมีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ หายใจเหนือ่ ย ควรงดให้บริการจัดส่งสินค้าและไปพบ
แพทย์ทันที
2) ท�ำความสะอาดร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าทีสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการ         
ส่งสินค้า
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
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3. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพกลุ่มก่อสร้าง
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานก่อสร้าง เป็นงานที่มีผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวน
มาก เช่น งานฐานราก งานปูน งานไม้ งานเหล็ก งานตกแต่งอาคาร ขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการก่อสร้าง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงมีโอกาสเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อจากการพูดคุย
กับเพื่อนร่วมงาน จากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ติดตามพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นงาน       
เครื่องมือต่าง ๆ ได้
		 ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น   
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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2. ส�ำนักงาน
Store/คลังพัสดุ
เครื่องมือ อุปกรณ์

1. งานรักษาความ
ปลอดภัย

ลักษณะงาน

การให้บริการต่าง ๆ แก่      มี โ อกาสสั ม ผั ส เชื้ อ จากเพื่ อ น
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อ ร่ ว มงาน/ผู ้ ม าติ ด ต่ อ หากมี
อาการ หรือผ่านการไอ จาม     
ซึ่ ง อาจมี ส ารคั ด หลั่ ง กระจาย
มายังเครื่องมือ อุปกรณ์ ได้

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
คัดกรองผู้เข้ามาในพื้นที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส เชื้ อ จากเพื่ อ น
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มา ร่ ว มงาน/ผู ้ ม าติ ด ต่ อ หากมี
ติดต่อ
อาการ หรือผ่านการไอ จาม     
ซึ่ ง อาจมี ส ารคั ด หลั่ ง กระจาย
มายังเครื่องมือ อุปกรณ์ ได้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ท�ำความสะอาดมือ รวมทัง้ อุปกรณ์ เช่น ปากกา วิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์ ด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
- ไม่อนุญาตบุคคลภายนอกเข้ามาในพืน้ ที่ หากไม่สวม
หน้ากาก และมีไข้สูง
- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
- รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ส่วนตัว
ก่อนและหลังท�ำงานทุกครั้ง
- เช็ ด ท� ำ ความสะอาดโต๊ ะ หรื อ เคาท์ เ ตอร์ เก้ า อี้       
เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ก่อนและหลังการ
ใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
3. งานปฏิบัติการ
ปฏิ บั ติ ง านก่ อ สร้ า งตาม มี โ อกาสสั ม ผั ส เชื้ อ จากเพื่ อ น
ก่อสร้าง ได้แก่
ลักษณะงานต่างๆ
ร่วมงาน หากมีอาการหรือผ่าน
- งานควบคุมปั้นจั่น/
การไอ จาม ซึง่ อาจมีสารคัดหลัง่
เครน
กระจายมายังเครือ่ งมือ อุปกรณ์
- งานนั่งร้าน
ชิ้นงานได้
- งานขนส่งวัสดุด้วย
ลิฟท์ชั่วคราว
- งานอาคาร เช่น
งานปูน งานเหล็ก
งานไม้ งานสี
- งานตกแต่ง เช่น
งานไฟฟ้า แสงสว่าง
ประปา สุขภัณฑ์
สุขาภิบาล

ลักษณะงาน

- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากาก
ทีต่ อ้ งใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานนัน้ ๆ เช่น
งานเชื่อม งานขัด ฯลฯ
- ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตาม
ลักษณะการท�ำงาน เช่น หมวกนิรภัย เข็มชัดนิรภัย
ถุงมือ เป็นต้น
- ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยสบู่
- รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ส่วนตัว
ก่อนและหลังท�ำงานทุกครั้ง

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ดูแลความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึง โกดังจัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร
และอื่น ๆ โดยท�ำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจ�ำนวนมาก
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ห้องสุขา ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ โทรศัพท์
ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
2) จัดให้มีอ่างล้างมือ สบู่ พร้อมใช้ในแต่ละพื้นที่ท�ำงาน
3) จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิด เพื่อรองรับขยะ/หน้ากาก และผูกปากถุงให้แน่น
ก่อนส่งก�ำจัดทุกวัน
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) คัดกรองผูป้ ฏิบตั งิ านรวมทัง้ ผูม้ าติดต่อ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมกิ อ่ นเข้าพืน้ ที่
ทุกวัน รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล เพื่อท�ำความสะอาดมือ
2) ก่อนปฏิบัติงานในแต่ละวัน หัวหน้างานควรแจ้งวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย        
รวมทั้งวิธีการป้องกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3) กรณีต้องเซ็นชื่อลงเวลาก่อน-หลังเลิกงานเข้างาน ต้องแยกปากกา หรือ             
มีหัวหน้างานเช็คจ�ำนวนเพียงคนเดียว
4) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก        
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
5) รณรงค์การล้างมือก่อนเข้าท�ำงาน ก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หลังเข้า
ห้องส้วม และก่อนเลิกงาน
6) การพักเบรค พักรับประทานอาหารกลางวัน ต้องค�ำนึกถึงระยะห่างทางสังคม
อย่างน้อย 1 เมตรเสมอ
7) อาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนกลับที่พัก (หากสถานที่ท�ำงานมีห้องน�้ำ) หรือ         
ซัก/ท�ำความสะอาดเสื้อผ้า หลังเลิกงานทุกวัน
8) ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์หลังเลิกงาน
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		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ร่วมกับผู้อื่น กรณีจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกับผู้อื่น
ต้องท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก หลังเลิกงาน
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
   5) ผู้ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com และ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และบุคคลภายนอก เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
หรือมาส่งอุปกรณ์การก่อสร้าง

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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4. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานจัดเรียงสินค้า เก็บเงิน และงานท�ำความสะอาด มีโอกาสติดเชือ้
จากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณต่าง ๆ และมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้คน
ในสถานที่ปิด พื้นที่จ�ำกัดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หากไม่ได้ป้องกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

46

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
1. งานจัดเรียงสินค้า จัดเรียงสินค้าเข้าชั้นวาง สัมผัสจากการปนเปื้อนบริเวณ - ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
สินค้า
พืน้ ผิวสินค้าหรือชั้นวางสินค้า - ล้ างมื อ ด้ ว ยสบู ่ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป         
หลังจัดเรียงสินค้า
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
2. งานเก็บเงิน
เก็ บ -ทอนเงิ น จากลู ก ค้ า สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว - ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า
ที่มาใช้บริการ
สินค้า ธนบัตร ฯลฯ และมีโอกาส - ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70%          
สัมผัสจากลูกค้าทีพ่ ดู คุย ไอ จาม ขึ้นไป
และเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ได้ - ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
สวมหน้ากาก
- จัดคิวการรอช�ำระสินค้าของลูกค้า โดยให้มีการเว้น
ระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
3. งานอุ่นอาหาร
อุ่นอาหาร และชงเครื่อง สั ม ผั ส จากการสารคั ด หลั่ ง ที่     - ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และชงเครื่องดื่ม
ดื่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ปนเปื ้ อ นพื้ น ผิ ว สิ น ค้ า และมี - ล้างมือ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป         
โอกาสสัมผัสจากลูกค้าที่พูดคุย ก่อนอุ่นอาหาร หรือชงเครื่องดื่ม
ไอ จาม และเพื่อนร่วมงาน โดย - ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
ไม่ได้สวมหน้ากาก

ลักษณะงาน

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

4. งานท�ำความ
สะอาดร้าน

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
ท�ำความสะอาดร้านและ สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว - ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย แว่นครอบตา
ชั้นวางสินค้าต่าง ๆ
อุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ถุงมือยาง รองเท้าบูธ และผ้ากันเปื้อนพลาสติก
- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- ท�ำความสะอาดพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น
ชัน้ วางสินค้า โต๊ะทีร่ บั ช�ำระเงิน ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
- ก�ำหนดช่วงเวลาท�ำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง และหากเป็นร้านเปิด 24 ชั่วโมง
ท�ำความสะอาดโต๊ะทีร่ บั ช�ำระเงิน ทีจ่ บั ประตู ตูเ้ ครือ่ งดืม่
ตะกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ท�ำความสะอาดทุกวัน  
โดยเฉพาะบริเวณที่จับ อย่างน้อย 3 ครั้ง/24 ชั่วโมง

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานที่ท�ำงานให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการ
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ชั้นวางสินค้า
ที่ จั บ ประตู ตู ้ เ ครื่ อ งดื่ ม ฯลฯ ด้ ว ยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป หรื อ น�้ ำ ยาฟอกขาว                 
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
2) ก่อนเริม่ ท�ำงาน และหลังเลิกงาน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ การระบายอากาศ
ทุกวัน
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า/ผู้เข้ามารับบริการ
2) กรณีพบพนักงาน มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้หยุดงาน
และไปพบแพทย์ทันที
3) ก�ำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดการเข้า
ใช้บริการภายในร้าน
4) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของร้าน
5) ก�ำหนดมาตรการการเว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการภายในร้าน
6) ติดป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ข้อแนะน�ำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติด          
เชื้อโควิด-19 บริเวณที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าให้ความร่วมมือตาม
มาตรการที่ทางก�ำหนด
7) ส่งเสริมช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ สั่งซื้อสินค้า/บริการแบบออนไลน์
		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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5. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพส�ำหรับร้านขายอาหารตามสั่ง
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานขายอาหารตามสัง่ มีโอกาสติดเชือ้ จากลูกค้าทีม่ าซือ้ อาหาร โดย
การพูดคุย หรือ ไอ จาม และอาจมีโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสภาชนะ อุปกรณ์ เช่น
จาน ชาม ช้อน แก้วน�้ำที่ใช้แล้วของลูกค้า ดังนั้นจึงควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรค
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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ขายอาหารตามสั่ง

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. จุดที่สั่งอาหาร

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น การ - จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
พูดคุย ไอ จาม จากลูกค้าที่มา 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ ไว้ยงั จุดสัง่ -รับอาหาร
รับบริการ
- จัดหากระดาษหรือมุมไว้ยังจุดสั่งอาหารเพื่อลดการ
สัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง
- ยึดหลักระยะห่างทางสังคม ไม่ให้ลูกค้ายืนออหน้า
ร้าน มีการก�ำหนดจุดเพื่อก�ำหนดระยะห่าง 1 เมตร      
ขึ้นไป

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ลักษณะงาน

3. การเตรียมสถานที่ให้
บริการที่ร้าน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ภาชนะใส่อาหาร

ขั้นตอน
การท�ำงาน
2. ปรุงอาหาร
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ผู้ปรุงอาหาร/เสิร์ฟอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม    
ผ้ากันเปือ้ น (ใส่ถงุ มือส�ำหรับปรุงอาหารสด เช่น ส้มต�ำ)
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ไม่ใช้มือหยิบอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์โดยตรง
- แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง
มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ ส�ำหรับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกเสมอ
- ไม่เตรียม/ปรุงอาหารบนพื้น
- ไม่ปรุง/ประกอบอาหารบริเวณใกล้หอ้ งน�ำ 
้ ห้องส้วม
สั ม ผั ส จากการสารคั ด หลั่ ง ที่      - ควรจัดในพื้น ที่โล่ง ที่มีการระบายอากาศได้ดี
ปนเปื้อนจากภาชนะผู้ที่มารับ
บริการที่ร้าน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากอาหารสดประเภท
เนื้อสัตว์
- สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น
การพูดคุย สอบถามกับลูกค้า
ที่มารับบริการ
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ลักษณะงาน

4. การท�ำความสะอาด
ภาชนะใส่อาหาร

ขั้นตอน
การท�ำงาน

- ดูแลสถานทีป่ รุงประกอบอาหาร บริเวณพืน้ โต๊ะทีน่ งั่
บริ เ วณที่ รั บ ประทานอาหารให้ ส ะอาดอยู ่ เ สมอ           
โดยท� ำ ความสะอาดด้ ว ยผงซั ก ฟอกหรื อ น�้ ำ ยาท� ำ     
ความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น น�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโป
คลอไรท์) 0.1% ทุกวันก่อนปิดร้าน
- จ�ำกัดจ�ำนวนผูท้ มี่ ารับบริการทีร่ า้ น โดยมีการจัดโต๊ะ
เก้าอี้ โดยเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

สั ม ผั ส จ า ก ส า ร คั ด ห ลั่ ง ที่                - ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาล
ปนเปื้อนจากภาชนะ ผู้ที่มารับ อาหารด้วยน�ำ้ ยาล้างจาน แล้วล้างน�ำ้ ให้สะอาด อบหรือ
บริการที่ร้าน
ผึง่ ให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ
2) ร้านอาหารไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้วิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติ
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก         
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) อาจปรับวิธีการขาย เช่น ขายเฉพาะ take home ไม่มีโต๊ะนั่ง ขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ หรือขายแบบสั่งอาหารบนรถ (drive through)
		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ
1) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบ เสิร์ฟ       
รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก
หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และ ไปพบแพทย์ทันที
2) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
3) ผูส้ มั ผัสอาหารทีม่ บี าดแผลต้องปิดแผลให้มดิ ชิด หลีกเลีย่ งการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ ง
สัมผัสอาหารโดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่น
แทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
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6. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพช่างที่ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: เป็นการล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศในบ้าน หรือส�ำนักงาน
มี โ อกาสติ ด เชื้ อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ที่ป นเปื้อนบริเวณพื้นผิว และแผ่นกรอง       
เครือ่ งปรับอากาศ รวมทัง้ มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากการทีต่ อ้ งเข้าไปในบ้าน หรือส�ำนักงาน
		 ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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ให้บริการล้าง
เครื่องปรับอากาศ

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. ท�ำความสะอาดพื้นผิว
รอบ ๆ ตัวเครื่อง
2. ถอดแผ่ น ฝาครอบ   
เครื อ งออกด้ ว ย ความ
ระมั ด ระวั ง และส่ ง ให้        
ผู้ช่วยน�ำไปล้าง
3. ถอดแผ่ น กรองของ
เครือ่ ง (หากพบผูป้ ว่ ยต้อง
แช่ในน�ำ้ ยาฟอกขาวทันที)
4. ฉีดพ่นล้างคอยล์เย็น
ตามปกติ
5. คอยล์ร้อน (ส่วนที่อยู่
ด้ า นนอกอาคาร) ล้ า ง
ท�ำความสะอาดตามปกติ

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที่ ป น
เปื้อนบริเวณพื้นผิว และแผ่น
กรองระหว่ า งการท� ำ ความ
สะอาด

		 กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- ช่างล้างแอร์สอบถามส�ำนักงาน หรือ บ้านว่ามีประวัติ
คนในบ้านหรือส�ำนักงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19
หรือไม่
- ช่างล้างแอร์สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากาก N95
(หากพบประวัตมิ ผี ปู้ ว่ ย) แว่นครอบตา และผ้ากันเปือ้ น
พลาสติก
- ใช้เจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในบ้าน
ลูกค้า
- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- ระหว่างล้างเครื่องปรับอากาศไม่ควรสัมผัสใบหน้า
จมูก ปาก
- ท� ำ ความสะอาดแว่ น ครอบตา และผ้ า กั น เปื ้ อ น
พลาสติกหลังล้างแอร์ของบ้าน/ส�ำนักงานแต่ละหลัง
- ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังล้างแอร์
- อาบน�้ำ  สระผมและเปลี่ยนชุดใหม่หลังงานเสร็จ  
ก่อนกลับบ้าน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
จุดทีล่ า้ งเครือ่ งปรับอากาศควรท�ำความสะอาดพืน้ ผิวต่าง ๆ ด้วยน�ำ้ ยาน�ำ้ ยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก         
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) บริษัทที่รับจ้างล้างแอร์ควรจัดอบรมช่างล้างแอร์ให้มีความรู้และปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 หรือ มีการสนทนาความปลอดภัยสัน้ ๆ (safety talk)
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
3) กรณีลา้ งแอร์ในโรงพยาบาลทีม่ ผี ปู้ ว่ ยติดเชือ้ โควิด-19 ก่อนการฉีดล้างคอยล์เย็น
ควรส่องอบพื้นผิวคอยล์เย็นด้วยโคมไฟ UVC ชนิดปราศจากโอโซน นานไม่น้อยกว่า       
½ ชั่วโมง *** ช่วงเวลาที่ส่งไฟ UVC ให้ปิดห้องและช่างควรอยู่นอกห้อง เนื่องจาก UVC
ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง โดยมีการแจ้งเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการติดเชือ้ ของโรงพยาบาล
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
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7. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพพนักงานท�ำความสะอาด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานท�ำความสะอาด มีโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ปน
เปื้อนบริเวณต่าง ๆ รวมทั้งการสัมผัสเชื้อจากงานเก็บ ขนขยะ หากไม่ได้ป้องกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น          
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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ท�ำความสะอาด

ลักษณะงาน

- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- การท�ำความสะอาด ห้องน�้ำ  ห้องส้วม พื้นห้องส้วม
ให้ฆา่ เชือ้ โดยราดด้วยน�ำ้ ยาฟอกขาว 0.1% ทิง้ ไว้อย่าง
น้อย 10 นาที เช็ดบริเวณ ทีร่ องนัง่ ฝาปิด ทีก่ ดชักโครก
ฯลฯ ด้วยน�้ำยาน�้ำยาฟอกขาว 0.1% เช่นเดียวกัน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
1. ท�ำความสะอาด
สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที่ ป น - ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
บริเวณที่มีการสัมผัสร่วม เปือ้ นบริเวณพื้นผิว
แว่นตา/แว่นครอบตา ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากัน
กันบ่อยๆ และห้องน�้ำ 
เปื้อนพลาสติก กรณีท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม
ห้องส้วม

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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4. ก่อนเลิกงาน

3. การเก็บขยะ

2. หลังการท�ำความ
สะอาด

ขั้นตอน
การท�ำงาน
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
สัมผัสจากการปนเปือ้ นอุปกรณ์ - ซักผ้าที่ท�ำความสะอาด และไม้ถูพื้นด้วยน�้ำผสม      
ที่ท�ำความสะอาด
ผงซักฟอก แล้วซักด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้ง และน�ำไปผึ่ง
ตากแดดให้แห้ง
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น แว่นตา/
แว่นครอบตาด้วยสบู่ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ รองเท้า         
ซักด้วยน�้ำผสมผงซักฟอก
สัมผั ส จากการปนเปื ้ อ นขยะ/   - ผูป้ ฏิบตั งิ านสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง รองเท้า
ถังขยะ
บูธ และผ้ากันเปื้อนพลาสติก
- มัดปากถุงขยะให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป            
หลังเก็บขยะทุกครั้ง
สัมผัสจากการปนเปื้อนเสื้อผ้า - อาบน�้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้าน (กรณีสถานที่
ท�ำงานมีห้องน�้ำ)

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานที่ท�ำงานให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมี          
การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ราวบันได
ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วย แอลกอฮอล์
70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของ
วัสดุพื้นผิว
2) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมของสถานที่ท�ำงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
3) ก่อนเริม่ ท�ำงาน และหลังเลิกงาน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ การระบายอากาศ
ทุกวัน
		มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก        
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) กรณีสถานที่ท�ำงานมีการพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่
ก�ำลังฉีดพ่น
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) เนื่องจากลักษณะการท�ำงานต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการท�ำความสะอาด         
ดังนัน้ ควรสังเกตอาการตนเองหากมีอาการระคายเคือง ผืน่ แพ้ตา่ ง ๆ ควรไปพบแพทย์ทนั ที
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8. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย (รปภ.) มีโอกาสติดเชือ้ จากการพูดคุย
ติดต่อสื่อสารกับ ผู้มาติดต่อ ณ บริษัท สถานประกอบการ อาคาร ส�ำนักงาน หรือ     
กิจการอื่น ๆ จากการตรวจสอบ ให้ค�ำแนะน�ำ  ผู้มาติดต่อ ตรวจเช็คสัมภาระพนักงาน
เมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณอาคาร ตามค�ำสั่งของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งมี
โอกาสสั ม ผั ส เชื้ อ จากตรวจเช็ ค ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะน� ำ เข้ า หรื อ ส่ ง ออกภายในบริ เ วณที่               
รับผิดชอบ หากไม่ได้ป้องกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
รักษาความปลอดภัย 1. ลงชื่อปฏิบัติงาน ณ จุด สั ม ผั ส เชื้ อ จากประตู ลู ก บิ ด
ภายใน-นอก บริษัท/ ท� ำ งาน เช่ น ป้ อ มยาม ลิฟท์
สถานประกอบการ/ หน้า ทางเข้า-ออกภายใน
อาคาร/ส�ำนักงาน
อาคาร
หรือกิจการอื่น ๆ
2. ตรวจสอบผู้ที่มาติดต่อ สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย สั ม ผั ส
บัตร/เอกสารทีจ่ ะน�ำเข้าด้านใน

ลักษณะงาน

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- ท�ำความสะอาดบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน ด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว        
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ทุกวัน
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- จัดหาเจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ ประตูทางเข้า
ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
- มีปา้ ยข้อแนะน�ำต่าง ๆ ส�ำหรับผูม้ าติดต่อเพือ่ ลดการ
พูดคุย
- ในกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจวัดอุณหภูมริ ่างกาย
ผู้มาติดต่อด้วย ต้องสวมหน้ากากอนามัย กระบังหน้า
ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิง้ ขณะให้บริการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
3. ตรวจเช็ ค สั ม ภาระ
พนักงานเมื่อเลิกงานหรือ
ก่ อ นที่ จ ะออกไปนอก
บริเวณ (กรณีสถานที่บาง
แห่ง)
4. พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน - ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือ
ร่วมงาน
สบูก่ ่อนรับประทานอาหาร
- ยึ ดหลัก ระยะห่างทางสั งคมระหว่ างรับประทาน
อาหาร

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากสัมภาระของลูกค้า - ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือ
และพูดคุย
สบูก่ ่อน-หลังการสัมผัส
- ยึดหลักระยะห่างทางสังคม ไม่เข้าใกล้เกินไปถ้าไม่
จ�ำเป็น

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดสถานทีต่ า่ ง ๆ ของสถานทีท่ ำ� งานให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการท�ำความ
สะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์
ปุ่มกดเปิด-ปิด ราวกั้นทางเข้า-ออก เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสม
		มาตรการเสริมอื่น ๆ
หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ
ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ
1) ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบ
แพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
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9. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพร้านเสริมสวยทุกขนาด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: เป็นอาชีพทีใ่ ห้บริการท�ำผม แต่งหน้า และเสริมแต่งความงามให้กบั
ผู้มารับบริการ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เช่น การ ตัด สระ ซอย ย้อม โกรกผม แต่งหน้า และ
การเสริมสวยอืน่ ๆ ซึง่ มีโอกาสติดเชือ้ จากการสัมผัสสารคัดหลัง่ ทีป่ นเปือ้ นวัสดุ อุปกรณ์
พืน้ ผิวบริเวณต่าง ๆ รวมทัง้ การสัมผัสเชือ้ จากผูม้ ารับบริการได้ หากไม่ได้ปอ้ งกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชน            
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
ในระยะแรกที่เปิดด�ำเนินการ ควรให้บริการเฉพาะสระ ซอย ไดร์ ไปก่อน           
ส่วนการให้บริการอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสให้รอประกาศจาก ศบค.
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
ให้บริการสระ ไดร์ผม 1. สระ และไดร์ผมให้แห้ง สัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนตาม เก้าอี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม
ตัด ซอยผม
นอนส�ำหรับสระผม และการพูด กระบังหน้า เอี้ยมพลาสติกกันเปื้อน (ถุงมือยางทาง
คุยกับลูกค้าระหว่างสระ
การแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งในขั้นตอนการสระ) ทุกครั้ง
2. ล้างมือก่อน-หลังให้บริการทุกครั้ง ด้วยสบู่ อย่าง
น้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
3. ก่อน-หลังจากให้บริการทุกครั้งต่อคน ให้ท�ำความ
เก้าอี้นอนส�ำหรับสระผม หวี ไดร์เป่าผม ด้วยการเช็ด
แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
4. จัดให้มีผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดผมจ�ำนวนเพียงพอต่อ
การให้บริการลูกค้า และควรใช้ 1 ผืน/ผู้รับบริการ         
1 คน เท่านั้น

ลักษณะงาน

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
2. ตัด/ซอยผม

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนตามเก้าอี้
ตัดผม แบตตาเลี่ยน กรรไกร
ตัด-ซอย หวี ผ้าคลุมตัดผมและ
การพูดคุยกับลูกค้า

1. ปฏิบัติตามข้อ 1-2 ตามขั้นตอนการสระ ไดร์
2. ก่อน-หลังจากให้บริการทุกครั้งต่อคน ให้ท�ำความ
สะอาดเก้าอี้ตัดผม หวี แบตตาเลี่ยน กรรไกรตัด-ซอย
ด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
3. จั ด ให้ มี ผ ้ า คลุ ม ตั ด ผม 2-3 ผื น หรื อ ตามความ      
เหมาะสม และท�ำความสะอาดหลังให้บริการลูกค้า
แต่ละคน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือน�ำ้ ยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้านเสริมสวย
1) จัดท�ำแนวทางการเข้ารับบริการ พร้อม ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดไว้ให้เห็นชัดเจน
หน้าร้านเพื่อให้ทราบวิธีการเข้ารับบริการ และโทรนัดคิวล่วงหน้า
2) จัดท�ำทะเบียนผู้มารับบริการ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
3) จัดสถานทีต่ า่ ง ๆ ของร้านให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการท�ำความสะอาด
อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ที่จับประตู ประตู (หรือใช้เป็น
ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ) ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียม     
ไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
4) จัดเก้าอี้ส�ำหรับส�ำหรับบริการต่าง ๆ อย่างน้อยห่างกัน 1.5 เมตร
5) ท�ำความสะอาดห้องน�ำ ้ ห้องส้วมของร้านอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ (หากมีให้บริการ)
6) ก่อนเริ่มให้บริการ และหลังปิดร้าน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อการระบาย
อากาศทุกวัน
7) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ 70% ให้บริการและก�ำหนดให้ผู้มาให้บริการล้างมือ
ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
8) หลังปิดร้านในแต่ละวัน ให้ท�ำความสะอาด เก้าอี้ตัดผม เก้าอี้นอนส�ำหรับ       
สระผม หวี แบตตาเลี่ยน กรรไกรตัด-ซอยด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยา       
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
มาตรการเสริมอื่น ๆ
ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ควรตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้า
ท�ำงานทุกครั้ง และหากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
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		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ
1) ช่างเสริมสวย
- หาก มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ ควรงดให้บริการและไปโรงพยาบาลทันที
เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
- ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
- ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
- เนื่องจากลักษณะการท�ำงานต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการท�ำความสะอาด
อุปกรณ์ต่าง ๆดังนั้นควรสังเกตอาการตนเองหากมีอาการระคายเคือง ผื่นแพ้ต่าง ๆ     
ควรไปพบแพทย์ทันที
- ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
2) ผู้มารับบริการ
- โทรนัดกับร้านเสริมสวยก่อนทุกครัง้ ก่อนเข้ารับบริการ เพือ่ ลดการแออัดของ
ผู้ให้บริการในร้าน
- งดการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็นระหว่างการรับบริการ
- ควรใช้บริการร้านเสริมสวยทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพีอ่ ลดการสัมผัสเชือ้ ในระหว่างการเดินทาง
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้ำสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
- หากมีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ ควรงดไปรับบริการที่ร้านเสริมสวย
3) ผู้ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com และ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการภายในร้าน เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามา
ท�ำงาน หรือมาใช้บริการ
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10. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
		 ลักษณะงาน: ห้างสรรพสินค้ามีหลายแผนกให้บริการ มีผปู้ ฏิบตั งิ านเป็นจ�ำนวนมาก
จึงอาจมีโอกาสติดเชื้อโควิด- 19 ในขณะให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การพูดคุย เสนอสินค้า
การหยิบจับธนบัตร/บัตรเครดิต จากการสัมผัสสารคัดหลัง่ ทีป่ นเปือ้ นจากสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ
ภายในอาคาร เช่น ลูกปิด/มือจับ/กลอนประตู ราวบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ โต๊ะ
เก้าอี้ รถเข็น ตะกร้าใส่ของ ฯลฯ รวมทั้งสัมผัสเพื่อนร่วมงานด้วย
		ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
ส่วนที่ไม่ควรเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ร้าน สปา/นวด
ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ ศูนย์แสดงคอนเสิร์ต ศูนย์แสดงสินค้า สวนน�้ำ  สระว่ายน�้ำ        
เครื่องเล่นเด็ก ผับ บาร์/คาราโอเกะ สถาบันกวดวิชา ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต          
ศูนย์พระเครื่อง ฯลฯ (ยึดตามประกาศของ ศบค.)
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน
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1. จุดคัดกรองทาง
เข้าห้าง

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
คัดกรองคนเข้า-ออกห้าง - จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- เจ้าหน้าทีจ่ ดุ คัดกรองสวมหน้ากากอนามัย และ face
shield ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิง้ ขณะให้
บริการคัดกรอง
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ก�ำหนดระยะห่างลูกค้า ขณะรอคิวตรวจวัดอุณหภูมิ
อย่างน้อย 1 เมตร
- ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาในห้างทุกราย
- ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้าง หากไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป บ่อย ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ก่อนและ
หลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุพก
ติดตามตัวที่ต้องใช้งาน เป็นระยะๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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3. แผนกขายสินค้า
ต่างๆ เช่น
Supermarket
เสื้อผ้า เครื่องส�ำอาง
ฯลฯ

2. จุดบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์/
ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน

ขายสินค้าต่าง ๆ
ทั้งประเภทอุปโภคและ
บริโภค เช่น เสื้อผ้า
เครื่องส�ำอาง อาหาร

ขั้นตอน
การท�ำงาน
ให้บริการ (ตอบค�ำถาม)
ลูกค้าที่มาติดต่อ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า/ผู้เข้า
มารับบริการ
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป บ่อย ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ก่อนและหลังการใช้งาน
และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุพก
ติดตามตัว Speakerphone Microphone ที่ต้องใช้
งาน เป็นระยะ ๆ
สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
พื้นผิว เช่น รถเข็น
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า/          
ผู้เข้ามารับบริการ
- ท� ำ ความสะอาด ที่ จั บ ประตู ตู ้ ที่ ใ ส่ อ าหาร หรื อ      
เครื่องดื่มต่าง ๆ ตะกร้าหรือรถเข็น ใส่สินค้าอย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยา
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
- ปิดห้องลองเสื้อผ้า

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า เพื่อน
ร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
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- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

5. ศูนย์อาหาร/
ร้านอาหาร

จุดช�ำระเงิน/แลก-รับ
คูปองจ�ำหน่ายอาหาร

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

ขั้นตอน
การท�ำงาน
4. เคาท์เตอร์ธนาคาร/ ให้บริการแก่ผู้มาใช้
ศูนย์บริการต่างๆ
บริการในธนาคาร/ศูนย์
บริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์
บริการมือถือ

ลักษณะงาน

- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า/ผู้เข้า
มารับบริการ
- กรณีศนู ย์บริการ เช่น ธนาคาร ศูนย์บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ ควรมีฉาก/พลาสติกใสกั้นระหว่างผู้รับ
บริการกับผู้ปฏิบัติงาน
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ก่อนและหลังการใช้งาน
และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ล้างมือด้วยสบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป บ่อย ๆ
- สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ก� ำ หนดระยะห่ า งลู ก ค้ า ขณะรอคิ ว ช� ำ ระเงิ น /      
แลก-รับคูปองอย่างน้อย 1 เมตร
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ท�ำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
บ่อย ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดเคาท์เตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
คีย์บอร์ด โทรศัพท์ เครื่องรูดบัตรเครดิต ก่อนและหลัง
การใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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6. ร้านอาหารที่ขาย
ในศูนย์อาหาร

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
ขายอาหารให้กับ
ผู้มารับบริการในห้าง
และพนักงานที่ท�ำงาน
ในห้าง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

- ช่วงเปิดร้านใหม่ ๆ หลังจากปิดมานาน ควรเช็ค
ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ท�ำอาหาร จาน ชาม ช้อน
ตะเกียบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อรา
- ผู้ปรุงอาหาร/เสิร์ฟอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม    
ผ้ากันเปื้อน (ถุงมือส�ำหรับปรุงอาหารสด เช่น ส้มต�ำ)
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ไม่ใช้มือหยิบอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์โดยตรง
- แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง
มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ ส�ำหรับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกเสมอ
- ไม่เตรียม/ปรุงอาหารบนพื้น
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ก�ำหนดจุดยืนรอคิวสั่ง/รับอาหารของลูกค้า ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งรับประทานอาหารส�ำหรับ
ลูกค้าโต๊ะละไม่เกิน 2 ที่นั่ง นั่งตรงข้ามเยื้องกันและ    
มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ท� ำ ความสะอาดเคาท์ เ ตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
คีย์บอร์ด เมาส์ จุดแลกคูปอง/ธนบัตร ก่อนและหลัง
การท�ำงาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ส�ำหรับล้างมือ หรือจัดให้มี
เจลแอลกอฮอล์ 70 % ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ และ
ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์    
70% บ่อยๆ
- ท�ำความสะอาดบริเวณที่ปรุงอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะ
ที่ นั่ ง ด้ ว ยน�้ ำ ผงซั ก ฟอกหรื อ น�้ ำ ยาท� ำ ความสะอาด       
ฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)       
0.1% ก่อนและหลังให้บริการ
- ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาล
อาหารด้วยน�ำ้ ยาล้างจานแล้วล้างน�ำ้ ให้สะอาด อบหรือ
ผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
7. ส�ำนักงานของห้าง 1. เตรียมคอมพิวเตอร์
จัดโต๊ะท�ำงาน
2. ให้บริการกับลูกค้า
ที่มาติดต่อ

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
- จากสารคัดหลัง่ เช่น การพูดคุย
ไอ จาม จากลูกค้า และเพื่อน
ร่วมงาน

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- จัดโต๊ะท�ำงานนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ลูกบิด
ประตู/มือจับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด เมาส์ ก่อน
และหลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- จัดเก้าอีน้ งั่ รอผูม้ าติดต่อโดยเน้นระยะห่างอย่างน้อย
1 เมตร
- บริหารจัดการเรือ่ งคิวเข้ารับบริการโดยให้ผมู้ าติดต่อ
รอภายนอกเพื่อลดความแออัด
- ระหว่างให้บริการหากไม่สามารถจัดระยะห่างให้
มากกว่า 1 เมตร ควรมีฉาก/พลาสติกใสกั้นระหว่าง
ผู้รับบริการกับผู้ปฏิบัติงาน
- วางระบบการท�ำงาน การยืน่ เอกสารต่างๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อลดจ�ำนวนลูกค้าเข้ามาติดต่อที่ส�ำนักงาน
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อย ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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8. งานท�ำความ
สะอาด/แม่บ้าน

ลักษณะงาน

ท�ำความสะอาดห้าง
ห้องน้า ห้องส้วม ที่มี
ผู้มาใช้บริการร่วมกัน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด/
มื อ จั บ กระจก/ผนั ง ประตู        
ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ฯลฯ
- จากสารคัดหลัง่ เช่นการพูดคุย
ไอ จาม จากลูกค้า และเพื่อน
ร่วมงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- ปรับเปลี่ยนเวลาการท�ำงาน และการพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
- กรณีมกี ารประชุมของหน่วยงานควรนัง่ เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตา/แว่นครอบตา ถุงมือยาง รองเท้าบูธ และผ้ากัน
เปื้อนพลาสติก กรณีท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม
- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- การท�ำความสะอาด ห้องน�้ำ  ห้องส้วม พื้นห้องส้วม
ให้ฆา่ เชือ้ โดยราดด้วยน�ำ้ ยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์) 0.1 % ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที และเช็ดบริเวณ
ที่รองนั่ง ฝาปิด ที่กดชักโครก ฯลฯ ด้วยน�้ำยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% เช่นเดียวกัน
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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10. คลังสินค้า/
ขนถ่ายสินค้า/
ช่างซ่อมบ�ำรุง

1. มีการรับ-ส่งสินค้า
2. มีการจัดเรียงสินค้า/
ขนถ่ายสินค้าไว้ในคลัง
3. มีการซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่าง ๆ

ขั้นตอน
การท�ำงาน
9. หน่วยรักษาความ 1. รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยและลาน ภายใน-นอกอาคาร
จอดรถ/จุดรับส่งบัตร 2. มีบริการรับ-ส่งบัตรให้
จอดรถ
กับลูกค้า

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด/
มื อ จั บ กระจก ปุ ่ ม กดลิ ฟ ท์      
ราวบันได เครือ่ งมือสือ่ สารฯลฯ
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สินค้า
เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากผู้มาขนถ่าย
สินค้า และเพื่อนร่วมงาน

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครือ่ งสแกน
สินค้า (ถ้ามี) ก่อนและหลังการใช้งาน และขณะท�ำงาน
เป็นระยะ ๆ
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- ท�ำความสะอาดจุดที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ลูกบิด
ประตู ราวจับบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ อุปกรณ์
สื่อสาร ฯลฯ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด
- กรณี ก ารให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ� ำ รุ ง ขณะมี ผู ้ รั บ บริ ก าร        
ต้องกั้นพื้นที่โดยรอบ ติดป้ายเตือนให้เห็นเด่นชัด

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครือ่ งสแกน
บัตรจอดรถ ก่อนและหลังการใช้งาน และขณะท�ำงาน
เป็นระยะ ๆ
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) บริเวณสถานทีต่ า่ ง ๆ ภายในห้าง ต้องมีการท�ำความสะอาดจุดทีม่ ผี สู้ มั ผัสมาก ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ โต๊ะ ที่นั่ง ฯลฯ
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
2) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยน�้ำยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
3) บ�ำรุงรักษา/ปรับปรุง ท�ำความสะอาดระบบระบายอากาศภายในห้างอย่าง
สม�่ำเสมอ
4) จัดจุดวางถึงขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมรวมขยะต่าง ๆ และมัดปากถุงให้แน่น
ก่อนส่งก�ำจัดที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยวันละครั้ง
5) จัดให้มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ 70% โดยค�ำนึงถึงความเพียงพอกับลูกค้าที่มา
ใช้บริการ รวมทั้งจุดล้างมือในห้องน�้ำที่มีน�้ำและสบู่เพียงพอต่อการใช้งานด้วย
		มาตรการเสริมอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสาร
1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ข้อแนะน�ำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ   
โควิด-19 บริเวณที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ และอาจสื่อสารมาตรการ/ข้อแนะน�ำต่าง ๆ
ทางเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภายในห้าง เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าให้ความร่วมมือตาม
มาตรการที่ทางห้างก�ำหนด
2) กรณีพบลูกค้า หรือ เพื่อนร่วมงาน มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ           
ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
3) ส่งเสริมช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ สั่งซื้อสินค้า/บริการแบบออนไลน์
4) ผูบ้ ริหารห้างสือ่ สารมาตรการต่าง ๆ ให้กบั ร้านค้าย่อยทีต่ งั้ อยูใ่ นห้างปฏิบตั ติ าม
หลักการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การก�ำหนดระยะห่างทางสังคม          
การจัดเจลแอลกอฮอล์ 70% การใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
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		การเฝ้าระวังทางสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ     
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้สว่ นตัว เช่น
แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
5) ผู้ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com และ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการภายในห้าง เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามา
ท�ำงาน หรือมาใช้บริการ
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11. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับพนักงานธนาคาร
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานให้บริการประชาชนทีม่ คี นมาติดต่อรับบริการทีธ่ นาคาร หากไม่
ได้ ป้ อ งกั น ตนเองจะมีโอกาสติดเชื้อจากการพูดคุย สอบถามให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ             
การรับ-ยื่นเอกสารต่าง ๆ ทางการเงินกับผู้มารับบริการที่มีระยะห่างทางสังคมน้อยกว่า
1 เมตร เนื่องจากเป็นห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ
		ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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งานให้บริการ
ประชาชนที่มีคนมา
ติดต่อรับบริการที่
ธนาคาร

ลักษณะงาน

2. ให้บริการทางด้าน
การเงิน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. เตรียมคอมพิวเตอร์
จัดโต๊ะท�ำงาน และ
การเตรียมเครื่อง
ฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสเชือ้ จากคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ท�ำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช่น คียบ์ อร์ด เมาส์ หน้า
การเตรียมเงินเข้าเครื่องฝาก- จอ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ ปากกา และเครื่องฝาก-ถอน
ถอนเงิน อัตโนมัติ
เงิน อัตโนมัติ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% ทุกวัน
- สัมผัสจากการพูดคุยกับผู้รับ - จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ประตูทางเข้า
บริการ
ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
- สัมผัสจากเงินหรือเอกสารที่ - บริหารจัดการเรือ่ งคิวเข้ารับบริการโดยให้ผมู้ าติดต่อ
ผู้รับบริการมารับบริการ
รอภายนอกเพื่อลดความแออัด
- จัดเก้าอี้นั่งรอโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
- วางระบบการท�ำงาน การยื่นเอกสารต่างๆ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (application ของธนาคาร) เพื่อลด
จ�ำนวนลูกค้าเข้ามาติดต่อที่ธนาคาร

- ระหว่างให้บริการหากไม่สามารถจัดระยะห่างให้
มากกว่า 1 เมตร ควรมีฉาก/พลาสติกใสกั้นระหว่าง
ลูกค้ากับผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
3. พักรับประทานอาหาร สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือสบูก่ อ่ น
กลางวัน
ร่วมงาน
รับประทานอาหาร
- ยึ ดหลัก ระยะห่างทางสั งคมระหว่ างรับประทาน
อาหาร
- จัดรอบการพักรับประทานอาหาร
4. การจัดบูทส�ำหรับ
สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ รั บ - หลีกเลีย่ งการจัดหาลูกค้าเป็นกลุม่ ใหญ่หรือทีม่ ผี คู้ น
ลูกค้าส�ำหรับลงทุน
บริการในการจัดบูธ
จ�ำนวนมากมารวมกัน
ทั้งการท�ำประกันภัย
- มีการเตรียมเจลล้างมือให้พร้อมส�ำหรับบูทให้การหา
ประกันชีวิต บัตรเครดิต
ลูกค้า
- มีการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้ากับผูป้ ฏิบตั งิ านหรือ
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากาก
- มี ก ารจั ด เก้ าอี้ นั่ งรอโดยเว้ น ระยะห่ างอย่า งน้อย         
1 เมตร

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จั ด สถานที่ ต ่าง ๆ ในธนาคารให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการท�ำ          
ความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ตู้กดบัตรคิว      
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เก้าอี้ ผู้มารับริการ เครื่องโทรศัพท์ส�ำหรับเจ้าหน้าที่        
ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วย แอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือน�ำ้ ยา ฟอกขาว (โซเดียม        
ไฮโปคลอไรท์) 0.1%
2) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วมของส�ำนักงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วย
น�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
3) ก่อนเริม่ ท�ำงาน และหลังเลิกงาน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ การระบายอากาศ
ทุกวัน
4) ขยะต่าง ๆ ทิ้งในภาชนะปิด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
5) ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
6) ติดแผ่นกรองอากาศที่แผ่นกรองฝุ่นหยาบของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 0.1 ไมครอน     
ขึ้นไป (ไวรัสโคโรนามีขนาด 0.06-0.14 ไมครอน) ปกติอายุการใช้งาน 2 เดือน และ   
ควรเปลี่ยนเมื่อแผ่นเปลี่ยนเป็นสีเทาด�ำ หรือเมื่อพบผู้ป่วย
		มาตรการเสริมอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้า
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก      
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) ติดโปสเตอร์ขอ้ แนะน�ำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชือ้ โควิด-19 บริเวณทีล่ กู ค้า
สามารถอ่านได้
3) เสนอแนะให้ลูกค้าติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (หากมี)
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		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ     
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้สว่ นตัว เช่น
แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ล้ า งมื อ บ่ อ ย ๆ ออกก� ำ ลั ง กายสม�่ ำ เสมอ หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม แอลกอฮอล์             
และสูบบุหรี่
5) ธนาคารลงทะเบี ย นหน่ ว ยงานผ่ า น https://www.ไทยชนะ.com                          
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการ เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
หรือมาใช้บริการ
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12. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชน
ในส�ำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานให้บริการประชาชนในส�ำนักงาน เช่น หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีม่ คี นมาติดต่อรับบริการ หากไม่ได้ปอ้ งกันตนเองจะมีโอกาสติด
เชื้อจากการพูดคุย สอบถามให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ การรับ-ยื่นเอกสารต่าง ๆ กับผู้มารับ
บริการที่มีระยะห่างทางสังคมน้อยกว่า 1 เมตร ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น   
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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งานให้บริการ
ประชาชนใน
ส�ำนักงาน

ลักษณะงาน

2. ให้บริการประชาชน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. เตรียมคอมพิวเตอร์
จัดโต๊ะท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสเชือ้ จากคอมพิวเตอร์ โต๊ะ - ท�ำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์
หน้าจอ โต๊ะ เก้าอี้ ปากกา โทรศัพท์ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว        
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ทุกวัน
สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ รั บ - จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ประตูทางเข้า
บริการ
ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
- จัดเก้าอี้นั่งรอโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- บริหารจัดการเรือ่ งคิวเข้ารับบริการโดยให้ผมู้ าติดต่อ
รอภายนอกเพื่อลดความแออัด
- ระหว่างให้บริการหากไม่สามารถจัดระยะห่างให้
มากกว่า 1 เมตร ควรมีฉาก/พลาสติกใสกั้นระหว่าง
ลูกค้ากับผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
- วางระบบการท�ำงาน การยื่นเอกสารต่างๆ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (application ของธนาคาร) เพื่อลด
จ�ำนวนลูกค้าเข้ามาติดต่อที่ธนาคาร
3. พักรับประทานอาหาร สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือสบูก่ อ่ น
กลางวัน
ร่วมงาน
รับประทานอาหาร
- ยึ ดหลัก ระยะห่างทางสั งคมระหว่ างรับประทาน
อาหาร
- จัดรอบการพักรับประทานอาหาร
4. การจัดบูทส�ำหรับ
สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ รั บ - หลีกเลีย่ งการจัดหาลูกค้าเป็นกลุม่ ใหญ่หรือทีม่ ผี คู้ น
ลูกค้าส�ำหรับลงทุน ทั้ง บริการในการจัดบูธ
จ�ำนวนมากมารวมกัน
การท�ำประกันภัย
- มีการเตรียมเจลล้างมือให้พร้อมส�ำหรับการจัดบูท  
ประกันชีวิต บัตรเครดิต
ในการหาลูกค้า
- มีการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้ากับผูป้ ฏิบตั งิ านหรือ
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากาก
- มี ก ารจั ด เก้ าอี้ นั่ งรอโดยเว้ น ระยะห่ างอย่า งน้อย            
1 เมตร

ขั้นตอน
การท�ำงาน

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานที่ท�ำงานให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการ
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณทีม่ ผี สู้ มั ผัสมากอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น ราวบันได ทีจ่ บั
ประตู ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วย แอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
2) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วมของส�ำนักงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วย
น�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
3) ก่อนเริม่ ท�ำงาน และหลังเลิกงาน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ การระบายอากาศ
ทุกวัน
4) ขยะต่าง ๆ ทิ้งในภาชนะปิด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
5) ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เช่น ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
		มาตรการเสริมอื่นๆ รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้า
1) ติดแผ่นกรองอากาศที่แผ่นกรองฝุ่นหยาบของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศที่มีขนาดเล็ก ตั้งแต่ 0.1 ไมครอน  
ขึ้นไป (ไวรัสโคโรนามีขนาด 0.06-0.14 ไมครอน) ปกติอายุการใช้งาน 2 เดือน และ   
ควรเปลี่ยนเมื่อแผ่นเปลี่ยนเป็นสีเทาด�ำ หรือเมื่อพบผู้ป่วย
2) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก        
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
3) ติดโปสเตอร์ขอ้ แนะน�ำต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชือ้ โควิด-19 บริเวณทีล่ กู ค้า
สามารถอ่านได้
4) เสนอแนะให้ลูกค้าติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (หากมี)
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		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิ บั ติ ต ามค�ำแนะน�ำด้านสุข อนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคติด           
เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว
เช่น แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
5) ส� ำ นั ก งานลงทะเบี ย นหน่ ว ยงานผ่ า น https://www.ไทยชนะ.com                  
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการ เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
หรือมาใช้บริการ
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13. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับสถานประกอบการทั่วไป
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: ลูกจ้างในสถานประกอบการ มีการท�ำงานในหลาย ๆ แผนก เช่น
แผนกต้อนรับลูกค้า ส�ำนักงาน ซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อจากการพูดคุยในการให้ค�ำปรึกษา
แก่พนักงานหรือการติดต่อประสานงานลูกค้า และการท�ำงานในไลน์การผลิตต่าง ๆ       
ซึง่ มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากลูกจ้างด้วยกันเองในไลน์จากการผลิตทีอ่ าจหนาแน่น หรือสัมผัส
สารคัดหลั่งที่ติดตามพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
		ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี       ้
เป็นโรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

93

94

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. หน่วยรักษาความ 1. ต้อนรับลูกค้า และ
ปลอดภัยและลาน รับ-ส่ง รถลูกค้า
จอดรถ/จุดรับ-ส่ง
2. คัดกรองพนักงานและ
บัตรจอดรถ
ลูกค้าที่เข้ามาในสถาน
ประกอบการ

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที         ่
ปนเปือ้ นบริเวณพืน้ ผิว เช่น โต๊ะ
เก้ า อี้ ลู ก บิ ด /มื อ จั บ กระจก
เครื่องมือสื่อสาร บัตรจอดรถ
ฯลฯ
- สัมผัสจากการพูดคุย ไอ จาม
จากลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- เจ้ า หน้ า ที่ จุ ด คั ด กรองสวมหน้ า กากอนามั ย               
กระบังหน้า ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง
ขณะให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ
- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ สวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ  
หน้ากากผ้า
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครือ่ งสแกน
บัตรจอดรถ ก่อนและหลังการใช้งาน และขณะท�ำงาน
เป็นระยะ ๆ
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70%        
ขึ้นไป
- รักษาระยะห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร
- ไม่อนุญาตให้เข้าภายในสถานประกอบการ หาก
พนั ก งานหรื อ ลู ก ค้ า ไม่ ส วมหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ า กากผ้ า และมี อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายสู ง กว่ า 37.5       
องศาเซลเซียส

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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3. งานส�ำนักงาน
(back office)

2. ต้อนรับ/
ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น การ - จัดหาเจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ ประตูทางเข้า
พูดคุย ไอ จาม จากลูกค้าที่มา ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
ติดต่อ
- ผูป้ ฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- จัดโต๊ะท�ำงานนัง่ ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และรักษา
ระยะห่างจากผู้อื่นในการท�ำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างน้อย
1 เมตร
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ลูกบิด
ประตู/มือจับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด เมาส์ ก่อน
และหลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ ด้วย
น�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70%
- เตรียมคอมพิวเตอร์ จัด - สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น - จัดหาเจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ ประตูทางเข้า
โต๊ะท�ำงาน
การพูดคุย ไอ จาม จากลูกค้า ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
- งานเอกสาร
และเพื่อนร่วมงาน
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- การประสานงานกับ
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ - จัดโต๊ะท�ำงานนัง่ ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และรักษา
แผนกต่าง ๆ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ระยะห่างจากผู้อื่นในการท�ำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างน้อย
ในสถานประกอบการ
1 เมตร

ขั้นตอน
การท�ำงาน
การติดต่อประสานงาน
กันลูกค้าที่มาติดต่อ
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4. งานในไลน์
การผลิต

ลักษณะงาน

การผลิตสินค้า

ขั้นตอน
การท�ำงาน
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ลูกบิด
ประตู/มือจับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด เมาส์ ก่อน
และหลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- จัดเก้าอี้นั่งรอส�ำหรับผู้มาติดต่อโดยเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
- วางระบบการท�ำงาน การยืน่ เอกสารต่างๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อลดจ�ำนวนลูกค้าเข้ามาติดต่อที่ส�ำนักงาน
- ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% บ่อย ๆ
- ปรับเหลื่อมเวลาการท�ำงาน และการพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
- กรณีมกี ารประชุมของหน่วยงานควรนัง่ เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว   - ควรมีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกจ้างทุกคนก่อนเข้า
ในไลน์ผลิต และจากผู้ร่วมงาน ท�ำงาน หากมีการป่วย ให้หยุดงานและรีบไปพบแพทย์
ที่อยู่ใกล้ชิด
- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมหน้ า กากอนามั ย และอุ ป กรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเสีย่ งจาก
การท�ำงาน
- ควรมีการผลัดเปลีย่ นการท�ำงานเป็นกะ หรือเพิม่ กะ
การท�ำงาน เพื่อลดความหนาแน่นของลูกจ้าง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
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ขั้นตอน
การท�ำงาน

5. คลังสินค้า/ขนถ่าย ขนย้ายสินค้าจากไลน์
สินค้า
ผลิต ไปยังโกดังเก็บของ
และรับ-ส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าที่มารอรับสินค้า

ลักษณะงาน

- สัมผัสสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อน
บริเวณพื้นผิว เช่น เอกสารที่น�ำ
มารับส่งสินค้า สินค้า เครื่องมือ
อุปกรณ์ รถทีข่ นถ่ายสินค้า ฯลฯ
- สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น
การพูดคุย ไอ จาม จากผู้มาขน
ถ่ายสินค้า และเพื่อนร่วมงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- หัวหน้างานควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ทุ ก เช้ า ก่ อ นเข้ า งาน     
(safety talk)
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในไลน์การผลิต เช่น มีด กรรไกร
หากต้ อ งใช้ ร ่ ว มกั น กั น ควรท� ำ ความสะอาดด้ ว ย
แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปบ่อย ๆ
- หากเป็ น ไปได้ ค วรปรั บ ลั ก ษณะการท� ำ งานให้ มี   
ระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรขึ้นไป หากปรับไม่ได้
ควรมีที่กั้นระหว่างบุคคล
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครือ่ งสแกน
สินค้า (ถ้ามี) รถที่ขนถ่ายสินค้า ก่อนและหลังการใช้
งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70%         
ขึ้นไป
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- กรณีที่มีการขนย้ายสินค้า ต้องกั้นพื้นที่โดยรอบ       
ติดป้ายเตือนให้เห็นเด่นชัด

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
6. ศูนย์อาหาร/
- มีการจ�ำหน่ายอาหาร  
โรงอาหาร
ให้กับลูกจ้างใน
ในสถานประกอบการ สถานประกอบการ
- ลูกจ้างมีการซื้อและรับ
ประทานอาหาร

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากสารคัดหลั่ง เช่น
การพูดคุย ไอ จาม จากลูกค้า
และเพื่อนร่วมงาน
- สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที       ่
ปนเปือ้ นบริเวณพืน้ ผิว เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ฯลฯ
- สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที        ่
ปนเปื้อนช้อน จาน แก้วน�้ำ

1. ผู้ปรุงอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร
- ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปือ้ น (ใส่ถงุ มือส�ำหรับ
ปรุงอาหารสด หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- ไม่ใช้มือหยิบอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์โดยตรง
- แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง
มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ ส�ำหรับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกเสมอ
- ไม่เตรียม/ปรุงอาหารบนพื้น
2. สถานที่
- ก�ำหนดจุดยืนรอคิวสั่ง/รับอาหารของลูกค้า ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
- ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งรับประทานอาหารส�ำหรับ
ลูกค้า โดยมีระยะห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตรและไม่หนั
หน้าเข้าหากัน
- ท�ำความสะอาดเคาท์เตอร์ จุดแลกคูปอง/ธนบัตร
ก่อนและหลังการท�ำงาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ส�ำหรับล้างมือ หรือจัดให้
มี เ จลแอลกอฮอล์ ส� ำ หรั บ ท� ำ ความสะอาดมื อ และ        
ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
70% บ่อยๆ
- ท�ำความสะอาดบริเวณทีป่ รุงอาหาร บริเวณพืน้ โต๊ะ
ที่ นั่ ง ด้ ว ยน�้ ำ ผงซั ก ฟอกหรื อ น�้ ำ ยาท� ำ ความสะอาด       
ฆ่าเชื้อ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว
0.1%) ก่อนและหลังให้บริการ
- ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาล
อาหารด้วยน�ำ้ ยาล้างจานแล้วล้างน�ำ้ ให้สะอาด อบหรือ
ผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
- จัดรอบในการพักรับประทานอาหารหรือพักเบรค
เพื่อลดความแออัด
- มีการจัดมุมให้ความรู้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเกี่ยว
กับการป้องกันโรคโควิค-19

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
การท�ำงาน

มีการท�ำความสะอาด
บริเวณที่มีการสัมผัสร่วม
กันบ่อย ๆ และห้องน�้ำ 
ห้องส้วม

ลักษณะงาน

7. งานท�ำความ
สะอาด/แม่บ้าน
ในแผนกต่าง ๆ ใน
สถานประกอบการ

- สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที        ่
ปนเปือ้ นบริเวณพืน้ ผิวทีพ่ นักงาน
มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น
ห้องน�้ำ  ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้
ลู ก บิ ด /มื อ จั บ กระจก/ผนั ง
ประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได
ฯลฯ
- สัมผัสจากการสารคัดหลัง่ เช่น
การพูดคุย ไอ จาม จากเพื่อน
ร่วมงาน
- สั ม ผั ส จากการปนเปื ้ อ น
อุปกรณ์ที่ท�ำความสะอาด

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

3. ลูกจ้าง
- ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือ
สบู่ก่อนรับประทานอาหาร
- ยึ ดหลัก ระยะห่างทางสั งคมระหว่ างรับประทาน
อาหาร รอคิวต่าง ๆ
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตา/แว่นครอบตา ถุงมือยางหนา รองเท้าบูธ และ
ผ้ากันเปื้อนพลาสติก กรณีท�ำความสะอาดห้องน�้ำ      
ห้องส้วม
- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- การท�ำความสะอาด ห้องน�้ำ  ห้องส้วม พื้นห้องส้วม
ให้ฆา่ เชือ้ โดยราดด้วยน�ำ้ ยาฟอกขาว 0.1% ทิง้ ไว้อย่าง
น้อย 10 นาที เช็ดบริเวณทีร่ องนัง่ ฝาปิด ทีก่ ดชักโครก
ฯลฯ ด้วยน�้ำยาน�้ำยาฟอกขาว 0.1% เช่นเดียวกัน
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70%       
ขึ้นไป

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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8. งานซ่อมบ�ำรุง

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
- หลังเลิกงานให้ซักผ้าที่ท�ำความสะอาด และไม้ถูพื้น
ด้วยน�้ำผสมผงซักฟอก แล้วซักด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้ง
และน�ำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
- หลังเลิกงานให้ทำ� ความสะอาดอุปกรณ์ปอ้ งกันต่าง ๆ
เช่น แว่นตา/แว่นครอบตาด้วยสบู่ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ
รองเท้า ซักด้วยน�้ำผสมผงซักฟอก
- ควรอาบน�ำ 
้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนกลับบ้าน (กรณีสถาน
ที่ท�ำงานมีห้องน�้ำ)
การซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์ - สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว - ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมหน้ า กากอนามั ย และอุ ป กรณ์
ต่าง ๆ ในสถานประกอบการ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ที่ ไ ป คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยง
ซ่อมแซม
- กรณีการให้บริการซ่อมบ�ำรุง ต้องกั้นพื้นที่โดยรอบ
- สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน และติดป้ายเตือนให้เห็นเด่นชัด
ร่วมงาน
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70%          
ขึ้นไป
- ควรอาบน�้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้าน ที่มีการ
สัมผัสจากที่ปนเปื้อนอย่างมาก เช่น ฝุ่น คราบน�้ำมัน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
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9. การเดินทางกลับ
ที่พัก

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
- การเดินทางกลับที่พัก - สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน
- พนักงานที่ขับรถรับส่ง ร่วมงาน
ลูกจ้างในสถานประกอบการ - สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถ เช่น
ประตู เก้าอี้ ราวจับบันได

- ควรอาบน�้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้าน ที่มีการ
สัมผัสจากสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนอย่างมาก เช่น เปื้อน
เลือดจากไลน์ผลิตอาหารสด (กรณีสถานที่ท�ำงานมี
ห้องน�้ำ)
- กรณี ส ถานประกอบการที่ มี ร ถรั บ -ส่ ง พนั ก งาน       
ควรท�ำความสะอาดบริเวณที่มือผู้โดยสารสัมผัส เช่น
เบาะนัง่ ทีเ่ ท้าแขน ราวจับ ประตู ทุกเทีย่ ว ด้วยผงซักฟอก
หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด และ แอลกอฮอล์ 70%
- รักษาระยะห่างระหว่างที่นั่งในรถ รับ-ส่งพนักงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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10. กลับถึงที่พัก

ลักษณะงาน

ที่พักอาศัย

ขั้นตอน
การท�ำงาน
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ระหว่างนั่งรถ
- มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ
ในรถรับ-ส่งพนักงาน
- พนักงานขับรถ หากตนเองมีไข้หรืออาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจควรแจ้งหัวหน้างาน/ฝ่ายบุคคล
เพื่อหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
- สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว - กรณีสถานประกอบการมีหอพักให้กับลูกจ้าง ควรมี
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
การสัมผัสสมาชิกครอบครัว การรักษาความสะอาดห้องพักแก่ลูกจ้าง
- มีการจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพืน้ ที่
ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์
เป็นต้น และเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 
พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- ลูกจ้างดูแลรักษาความสะอาด หอพัก/ที่พักอาศัย
สม�่ำเสมอ โดยเน้นท�ำความสะอาดจุดที่มีการใช้งาน
ร่วมกับสมาชิกในบ้านบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู โตะ
เก้าอีห้ อ้ งส้วม ของใช้ในบ้าน ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
และให้ท�ำความสะอาดเครื่องนอนสม�่ำเสมอ
- ดูแลให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ภี ายในหอพัก โดยเปิด
ประตู หน้าต่าง ให้ไดรับแสงแดดธรรมชาติสองทั่วถึง
ภายในบ้าน/หอพัก เท่าที่สามารถเป็นไปได้ อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง
- งดการสังสรรค์ รวมกลุ่มหลังเลิกงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานประกอบการให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมี
การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณทีม่ ผี สู้ มั ผัสมากอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น โต๊ะท�ำงาน
ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียม  
ไฮโปคลอไรท์) 0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
2) มีการปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน เช่น การเพิ่มระบบระบายอากาศ
3) มีการท�ำกระจก/แผ่นใสกั้น ในแผนกประชาสัมพันธ์/ต้อนรับที่ต้องสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก
4) แยกและก�ำจัดอย่างถูกวิธี ทัง้ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้ (หน้ากาก
อนามัยใช้แล้ว) มัดปากถุงให้แน่น เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน
5) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานในไลน์ ก ารผลิ ต ตามมาตรการการป้ อ งกั น             
โรคโควิด-19 โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ าน อาจใช้เทคนิคการปรับปรุง
งานต่าง ๆ เช่น ไคเซน (Kaizen), One point lesson (OPL), Eliminate, Combind,
Rearrange, Simplify (ECRS) เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้โดยไม่เป็นอุปสรรค             
ต่อการท�ำงาน
มาตรการอื่น ๆ
1) ก�ำหนดมาตรการ/นโยบายการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของสถานประกอบการ
และขอความร่วมมือลูกจ้างในการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
2) สถานประกอบการจัดท�ำแผนต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plans:
BCM) และมีการแต่งตั้งผู้จัดการแผน BCM เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ
3) มีการให้ความรูแ้ ละสือ่ สารแก่ลกู จ้างเกีย่ วกับการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ เช่น การจัดมุมให้ความรู้ หรือเอกสารเผยแพร่ เสียงตามสาย คลิปวิดีโอ      
การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น
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4) ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการล้างมืออย่างสม�่ำเสมอ โดยการจัดหา เจลล้างมือ 70%
แอลกอฮอล์ หรือจัดสถานทีส่ ำ� หรับล้างมือ โดยมีสบู/่ น�ำ้ ยาล้างมือพร้อม เช่น ประตูทาง
เข้าส�ำหรับผู้มาติดต่อ ประตูทางเข้าห้องท�ำงาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต ห้องอาหาร
เป็นต้น
5) ก�ำกับ ดูแลไมให้มีการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันจ�ำนวนมาก และห้ามไมให้มี
การสังสรรค์หรือท�ำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพรระบาดของ       
เชื้อโรคในสถานประกอบการ
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการทีส่ ถานประกอบการก�ำหนด
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไดแก แยกของใช้ส่วนตัว กินอาหารปรุงสุก
ใหม่ ล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และทุกครั้งก่อนรับประทาน
อาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัส จุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน
หลีกเลี่ยงการน�ำมือสัมผัสใบหนา ตา จมูก และปาก โดยไมจ�ำเป็น
2) งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�ำนวนมาก และงดหรือชะลอการ        
เดินทางออกนอกชุมชนโดยไมจ�ำเป็น และควรพักหรือท�ำงานอยูในที่พักอาศัย กรณี
จ�ำเป็นต้องเดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ชุมชนก�ำหนด
3) หากตนเองมีไข้หรืออาการของโรคระบบทางเดินหายใจควรแจ้งหัวหน้างาน/
ฝ่ายบุคคลเพื่อหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
4) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก         
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ผู้มีอาการติดต่อห้องพยาบาล หรือไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับ
การตรวจรักษาตามขั้นตอน
5) สถานประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อ เช็คอิน เช็คเอาท์ทุกครั้งที่เข้ามาท�ำงาน
หรือมาติดต่อ
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14. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ จะปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
เช่น เป็นล่ามในแผนกทรัพยากรบุคคล ซึง่ มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากการพูดคุยในการให้คำ�
ปรึกษาแก่พนักงานทีเ่ ป็นแรงงานต่างด้าว และการน�ำพนักงานไปติดต่อประสานงานต่าง ๆ
และการท�ำงานในไลน์การผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อจากพนักงานด้วยกันเองใน
ไลน์การผลิตที่อาจหนาแน่น หรือสัมผัสสารคัดหลั่งที่ติดตามพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น     
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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1. งานเอกสารหรือ
งานในส�ำนักงาน
(ล่าม)

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว มีการท�ำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เช่น คียบ์ อร์ด เมาส์
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หน้าจอ โต๊ะ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70%
โต๊ะ
ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% ทุกวัน
2. การติดต่อประสาน
สัมผัสจากการพูดคุยกับลูกค้า - จัดหาเจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ ประตูทางเข้า
งาน (ล่าม) กับลูกค้าหรือ หรือแรงงานต่างด้าวด้วยกัน ส�ำหรับผู้มาติดต่อ
แรงงานต่างด้าวด้วยกัน
- จัดเก้าอี้นั่งรอโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
ระหว่ า งให้ บ ริ ก ารหากไม่ ส ามารถจั ด ระยะห่ า งให้
มากกว่า 1 เมตร
- ผูป้ ฏิบตั งิ านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป บ่อย ๆ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. เตรียมคอมพิวเตอร์
จัดโต๊ะท�ำงาน

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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2. งานในไลน์
การผลิต

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
การผลิตสินค้า

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากการปนเปือ้ นพืน้ ผิวใน - ควรมีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกจ้างทุกคนก่อนเข้า
ไลน์ผลิต และจากผู้ร่วมงานที่ ท�ำงาน หากมีการป่วย ให้หยุดงานและรีบไปพบแพทย์
อยู่ใกล้ชิด
- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมหน้ า กากอนามั ย และอุ ป กรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเสีย่ งจาก
การท�ำงาน
- ควรมีการผลัดเปลี่ยนการท�ำงานเป็นกะ ๆ ของการ
ท�ำงาน เพื่อลดความหนาแน่นของลูกจ้าง
- หัวหน้างานควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน
โรคโควิด-19 ทุกเช้าก่อนเข้างาน โดยใช้ลา่ มแปลภาษา
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในไลน์การผลิต เช่น มีด กรรไกร
หากต้องใช้รว่ มกันควรท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
70% ขึ้นไปบ่อย ๆ
- หากเป็นไปได้ควรปรับลักษณะการท�ำงานให้มรี ะยะ
ห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรขึ้นไป
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4. การเดินทางกลับ
ที่พัก

3. พัก

ลักษณะงาน

การเดินทาง

ขั้นตอน
การท�ำงาน
พักรับประทานอาหาร
กลางวันหรือพักเบรค

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน - ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือ
ร่วมงาน
สบูก่ ่อนรับประทานอาหาร
- ยึ ดหลั กระยะห่างทางสั งคมระหว่ างรับประทาน
อาหาร
- จัดรอบในการพักรับประทานอาหารหรือพักเบรค
- ก�ำหนดให้พนักงาน เว้นระยะห่างทางสังคม ในพืน้ ที่
ส่วนกลางของสถานประกอบการ เช่น การต่อแถวซื้อ
อาหาร การนั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น
สัมผัสจากการพูดคุยกับเพื่อน กรณี ส ถานประกอบการมี ร ถรั บ -ส่ ง พนั ก งาน                 
ร่วมงาน การสัมผัสพื้นผิววัสดุ ควรท�ำความสะอาดบริเวณที่มือผู้โดยสารสัมผัส เช่น
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถ
เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ราวจับ ประตู ทุกเที่ยว ด้วย          
ผงซักฟอกหรือน�้ำยาท�ำความสะอาด และแอลกอฮอล์
70% ขึ้นไป
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
ที่พักอาศัย

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว
พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- สัมผัสจากกการพูดคุย การ
ใกล้ชิดสมาชิกครอบครัว

*หมายเหตุ: การด�ำเนินการอื่น ๆ เหมือนสถานประกอบการทั่วไป

5. กลับถึงที่พัก

ลักษณะงาน

- กรณีสถานประกอบการมีหอพักให้กบั ลูกจ้างแรงงาน
ต่างด้าว ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยว
กับโรคโควิด-19 การรักษาความสะอาด การบ้วน
น�ำ้ ลาย หรือการกินหมาก ให้แก่ลกู จ้างแรงงานต่างด้าว
- มีการจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพืน้ ที่
ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์
เป็นต้น และเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 
พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ
- ลูกจ้างดูแลรักษาความสะอาด หอพัก/ที่พักอาศัย
สม�่ำเสมอ โดยเน้นท�ำความสะอาดจุดที่มีการใช้งาน
ร่วมกับสมาชิกในบ้านบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู โตะ
เก้าอี้ ห้องส้วม ของใช้ในบ้าน ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
และให้ท�ำความสะอาดเครื่องนอนสม�่ำเสมอ
- ดูแลให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ภี ายในหอพัก โดยเปิด
ประตู หน้าต่าง ให้ไดรับแสงแดดธรรมชาติสองทั่วถึง
ภายในบ้าน/หอพัก เท่าที่สามารถเป็นไปได้ อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง
- งดการสังสรรค์ รวมกลุ่มหลังเลิกงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานประกอบการให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมี
การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณทีม่ ผี สู้ มั ผัสมากอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น โต๊ะท�ำงาน
ราวบั น ได ที่ จั บ ประตู ปุ ่ ม กดลิ ฟ ท์ ฯลฯ ด้ ว ย แอลกอฮอล์ หรื อ น�้ ำ ยาฟอกขาว                   
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
2) มีการปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน เช่น การเพิ่มระบบระบายอากาศ
3) มีการท�ำกระจก/แผ่นใสกั้นในแผนกประชาสัมพันธ์/ต้อนรับที่ต้องสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก
4) แยกและก�ำจัดอย่างถูกวิธี ทัง้ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้ (หน้ากาก
อนามัยใช้แล้ว) มัดปากถุงให้แน่น เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
		มาตรการอื่น ๆ
1) ก�ำหนดมาตรการ/นโยบายการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของสถานประกอบการ
ที่มีแรงงานต่างด้าวโดยท�ำเป็นภาษาที่ลูกจ้างต่างด้าวเข้าใจได้ และขอความร่วมมือ
ลูกจ้างในการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
2) สถานประกอบการจัดท�ำแผนต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plans:
BCM) และมีการแต่งตั้งผู้จัดการแผน BCM
3) มีการให้ความรู้และสื่อสารแก่ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องกันโรค
โควิด-19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดมุมให้ความรู้ หรือเอกสารเผยแพร่เป็นภาษา
ของแรงงานต่างด้าว (เมียนม่า ลาว กัมพูชา) เสียงตามสาย คลิปวิดีโอการป้องกันโรค
ติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น
4) จัดหาอุปกรณ์ตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่ท�ำหน้าที่คัดกรองลูกจ้างแรงงาน   
รวมทั้งมีการจัดหาสถานที่ทิ้งและก�ำจัดหน้ากากอย่างถูกวิธี
5) ส่งเสริมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมีการล้างมืออย่างสม�่ำเสมอ โดยการจัดหา
เจลล้างมือ 70% แอลกอฮอล์ หรือจัดสถานทีส่ ำ� หรับล้างมือ โดยมีสบู/่ น�ำ้ ยาล้างมือพร้อม
เช่น ประตูทางเข้าส�ำหรับผูม้ าติดต่อ ประตูทางเข้าห้องท�ำงาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต
ห้องอาหาร เป็นต้น
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6) ก�ำกับ ดูแลไมให้มีการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันจ�ำนวนมาก และห้ามไมให้มี
การสังสรรค์หรือท�ำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพรระบาดของ      
เชื้อโรคในสถานประกอบการ
การเฝ้าระวังทางสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
1) ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการทีส่ ถานประกอบการก�ำหนด
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไดแก แยกของใช้ส่วนตัว กินอาหารปรุงสุก
ใหม่ ล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และทุกครั้งก่อนรับประทาน
อาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัส จุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน
หลีกเลี่ยงการน�ำมือสัมผัสใบหนา ตา จมูก และปาก โดยไมจ�ำเป็น
2) งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�ำนวนมาก และงดหรือชะลอการเดิน
ทางออกนอกชุมชนโดยไมจ�ำเป็น และควรพักหรือท�ำงานอยูในที่พักอาศัย กรณีจ�ำเป็น
ต้องเดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตาม
มาตรการที่ชุมชนก�ำหนด
3) หากตนเองมีไข้หรืออาการของโรคระบบทางเดินหายใจควรแจ้งหัวหน้างาน/
ฝ่ายบุคคลเพื่อหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
4) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก        
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ผู้มีอาการติดต่อห้องพยาบาล หรือไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับ
การตรวจรักษาตามขั้นตอน
5) กรณีลูกจ้างเดินทางมาจากต่างประเทศ (ประเทศต้นทาง) ควรแจ้งฝ่ายบุคคล
และปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด เช่น กักตัว 14 วัน
6) สถานประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อ เช็คอิน เช็คเอาท์ทุกครั้งที่เข้ามาท�ำงาน
หรือมาติดต่อ
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15. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบขนส่งสาธารณะ
ภายในประเทศ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
		ลักษณะงาน: งานขับรถ กระเป๋ารถ จ�ำหน่ายบัตรโดยสาร ซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อ
จากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน จากผู้โดยสาร หรือสัมผัสสารคัดหลั่งที่ติดตามพื้นผิว
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถ
		ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น     
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

114

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

115

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มผู้ให้บริการที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารมากกว่า 10 คน (รถโดยสารประจ�ำทาง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เรือโดยสารประจ�ำทาง)
1. ต�ำแหน่งพนักงาน ควบคุมยานพาหนะ โดย มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากผูโ้ ดยสาร - ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ขับรถ
ประจ�ำต�ำแหน่งบริเวณขับ หรื อ ผู ้ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
เป็นหลัก
หากมีอาการ หรือผ่านการไอ บ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
จาม ซึ่งอาจมีสาร
- สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
คัดหลั่งกระจายมายังอุปกรณ์ - จัดพื้นที่แยกระหว่างพื้นที่โดยสารและพื้นที่ท�ำงาน
ควบคุมได้
ของพนักงานขับ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
2. ต�ำแหน่งพนักงาน ดู แ ลและอ� ำ นวยความ มี โ อกาสรั บ สั ม ผั ส เชื้ อ จาก            - ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ดูแล/พนักงานเก็บค่า สะดวกผูโ้ ดยสาร ให้ขอ้ มูล ผู้โดยสารที่ต้องสื่อสารหรือให้ ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
โดยสาร/พนักงาน แก่ผโู้ ดยสาร มีการสือ่ สาร บริการด้วย ไม่ว่าทั้งจากการไอ บ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป การสวม
ช่วยเหลือ
กับผู้โดยสารโดยตรง และ จาม สารคั ด หลั่ ง บนอุ ป กรณ์ หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
ให้บริการ น�้ำ และอาหาร หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
- จัดเตรียมหน้ากากอนามัยแก่ผโู้ ดยสารทีม่ อี าการทาง
(กรณีเส้นทางระยะยาว)
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน�้ำมูก เป็นต้น
เก็บขยะบนรถ

ลักษณะงาน

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

3. เจ้าหน้าที่ประจ�ำ ให้การบริการจ�ำหน่าย มี โ อกาสรั บ สั ม ผั ส เชื้ อ จากผู ้
จุดจ�ำหน่ายบัตร
บัตรโดยสาร ให้ข้อมูล โดยสารที่ ต ้ อ งสื่ อ สารหรื อ ให้
โดยสาร/จุดให้ข้อมูล โดยอยู่ในต�ำแหน่งประจ�ำ บริการด้วย ผ่านการไอ จาม
หรือสัมผัสสารคัดหลัง่ ในบริเวณ
สื่อสาร

ลักษณะงาน

- ท� ำ ความสะอาดบริ เ วณปุ ่ ม สั ม ผั ส ต่ า ง ๆ ของ          
ยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ
- ใส่ถงุ มือยาง และหน้ากากอนามัย/หน้ากาก ก่อนเก็บ
ขยะบนรถ มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
- หากเส้นทางระยะยาว ให้บริการเป็นอาหารกล่อง
และน�้ำขวดที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ควรเสริฟอาหารที่ไม่
ผ่านความร้อน เช่น สลัด แซนวิช
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
- ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยสบู ่ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป            
สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
- ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
- รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร
- เพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายบัตรโดยสารออนไลน์ให้มากขึน้
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
4. เจ้าหน้าที่รักษา ให้ ค วามดู แ ลในบริ เ วณ มีโอกาสได้รบั สัมผัสเชือ้ จากการ - ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ความปลอดภัย
สื่ อ สารแจ้ ง เตื อ นหาก          อยู่ในพื้นที่หายใจร่วมกันเป็น ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
(ในบางกลุ่ม)
ผู ้ โ ดยสารเข้ า พื้ น ที่ ห ้ า ม ระยะเวลานาน การสัมผัสสาร บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยสบู ่ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป           
หรืออันตราย ตรวจสอบ คัดหลั่งซึ่งอาจอยู่บนสัมภาระ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
สัมภาระผู้โดยสาร และ ของผู้โดยสารขณะตรวจสอบ - ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ โ ดยสารใน หรือการสัมผัสตัวในกรณีฉกุ เฉิน - ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
กรณีฉุกเฉิน
กลุ่มผู้ให้บริการรถขนาดเล็กที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10-12 คน (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้โดยสาร)
1. พนักงานขับรถ
ควบคุมยานพาหนะ โดย มี โ อกาสได้ รั บ สั ม ผั ส เชื้ อ จาก          - ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ประจ�ำต�ำแหน่งบริเวณขับ ผู ้ โ ดยสาร ผ่ า นการไอ จาม ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
เป็นหลัก และพูดคุยกับผู้ เนื่องจากต้องมีการสื่อสารกับผู้ บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยสบู ่ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป            
โดยสาร ทัง้ เก็บค่าโดยสาร โดยสารโดยตรง หรือจากการ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
หรือให้ขอ้ มูลอืน่ ๆ ซึง่ อาจ สั ม ผั ส สารคั ด หลั่ ง ที่ ก ระจาย - ท�ำความสะอาดยานพาหนะทุกเทีย่ วบริเวณจุดสัมผัส
มีการช่วยเหลืออื่นๆ นอก มายังอุปกรณ์ควบคุม แล้วน�ำ ต่างๆ ของยานพาหนะ
เหนือจากการควบคุมยาน เข้าไปยังร่างกายโดยไม่ตั้งใจ - จัดเตรียมหน้ากากอนามัยแก่ผโู้ ดยสารทีม่ อี าการทาง
พาหนะ เช่น การช่วยยก
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน�้ำมูก เป็นต้น
สัมภาระให้ผู้โดยสาร การ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก
ช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีข้อ
จ�ำกัดในการเคลื่อนไหว

ลักษณะงาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยมีการท�ำความสะอาดอุปกรณ์     
และบริเวณที่มี ผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ห้องสุขา สถานที่จ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร        
สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ                              
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%             
ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
2) ท� ำ ความสะอาดยานพาหนะทุ ก เที่ ย วที่ มี ก ารให้ บ ริ ก าร เน้ น การเช็ ด ท� ำ         
ความสะอาดพืน้ ผิวทีผ่ โู้ ดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับในรถโดยสาร ทีจ่ บั บริเวณประตู
เบาะนั่ง ที่เท้าแขน เป็นต้น
3) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ในพื้นที่
ส่วนกลาง
4) จัดที่นั่งของผู้โดยสารภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่ง              
ผู้โดยสาร ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (กรณีรถโดยสารขนาดใหญ่)
5) พิจารณาติดตั้งที่กั้นระหว่างพนักงานขับกับผู้โดยสาร
		มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) ควรมีมาตรการในการคัดกรองผู้มารับบริการ เช่น การตรวจวัดอุณหภูม             ิ
ผูโ้ ดยสารก่อนเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะบางประเภททีด่ ำ� เนินการได้ เช่น กรณีรถนัง่
ทางไกลที่มีจุดขึ้นรถแน่นอน
2) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก        
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
3) กรณีสถานที่ท�ำงานมีการพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่
ก�ำลังฉีดพ่น
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
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16. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพพนักงานเก็บขยะ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและทีร่ องรับขยะมูลฝอย
น�ำขยะมูลฝอยไปท�ำลายยังทีท่ ำ� ลาย และดูแลความสะอาด มีโอกาสติดเชือ้ จากการสัมผัส
กับสิ่งของ ขยะ หรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนมาบนวัตถุนั้น ๆ รวมทั้งสัมผัสเพื่อนร่วมงาน
ด้วย หากไม่ได้ป้องกันตนเอง
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี      ้
เป็นโรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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2. ขณะเก็บขยะ

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
สัมผัสจากการพูดคุย และสัมผัส - ก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
สิ่งของต่าง ๆ
มี ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู ่ สวมใส่
หน้ากากปิดปาก ปิดจมูก
- สภาพร่างกายต้องสมบูรณ์ เช่น ไม่มีอาการเมาค้าง
หรือไม่มีอาการเจ็บป่วย
พนักงานเก็บขยะจะเก็บ สัมผัสจากสิ่งของ ขยะหรือสิ่ง - ควรใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันขณะปฏิบตั งิ าน สวมเสือ้ ผ้าให้
ขน หรือกวาดขยะไปเท ปฏิกลู ต่าง ๆ และสัมผัสจากการ รัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากาก
ใส่ในรถบรรทุกขยะ
พูดคุย
อนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบูธ      
ทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. ก่อนการเก็บขยะ เตรียมเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
งาน

ลักษณะงาน

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
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ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- ใช้อุปกรณ์เก็บขยะมูลฝอยที่มีด้ามจับ เพื่อลดการ
สัมผัสกับขยะโดยตรง เช่น ที่คีบขยะ
- แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่น และการ
ก�ำจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หลัง
เก็บขยะทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงการพูดคุย
- ไม่ควรสัมผัสใบหน้า จมูก และปาก

- กรณีเก็บ ขน ขยะติดเชื้อโควิด-19 ควรแต่งตัวตาม
ภาพข้างล่าง (ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กทม.)

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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3. ขณะอยู่บนรถ
บรรทุกขยะ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ท้ายรถ
4. หลังการเก็บขยะ

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

ระหว่างทางของการเก็บ สัมผัสจากสิ่งของ ขยะหรือสิ่ง
ขยะในแต่ละพื้นที่
ปฏิกลู ต่าง ๆ และสัมผัสจากการ
พูดคุย
เก็บและท�ำความสะอาด สัมผัสจากการปนเปื้อนเสื้อผ้า
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งของต่าง ๆ
กับการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน

- อาบน�้ำ สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังงานเสร็จก่อน
กลับบ้าน
- ใช้นำ�้ ยาฆ่าเชือ้ ผสมแอลกอฮอล์หรือ หรือน�ำ้ ยาฟอกขาว
(โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ ) 0.1% ท� ำ ความสะอาด     
อุปกรณ์ต่าง ๆ
- ฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะ เป็นประจ�ำทุกวัน

- ไม่ควรสัมผัสใบหน้า จมูก และปาก
- ไม่กระโดดขึ้นหรือลงรถ ขณะที่รถจอดไม่สนิท

- ไม่ควรลาก ดึง หรือยกถังขยะเพียงคนเดียว เพราะ
จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อหลัง

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ฉีดล้างท�ำความสะอาดรถบรรทุก เก็บ ขนขยะ เป็นประจ�ำทุกวัน
2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้
แน่น เพื่อลดปริมาณขยะ และให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ทิชชูหรือ
สิ่งของที่สัมผัสสารคัดหลั่ง โดยแยกใส่ถุงขยะติดเชื้อ ปิดปากถุงให้แน่น และควรท�ำ
สัญลักษณ์ที่ถุงขยะ เพื่อให้รู้เวลาพนักงานเก็บขยะมาจัดเก็บ
3) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะให้ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการ เพือ่ ช่วย
ลดปัญหาขยะตกค้าง
4) จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ     
ที่เกิดขึ้นในชุมชน
		มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก         
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) ควรจัดอบรมพนักงานเก็บขยะให้มคี วามรูแ้ ละปฏิบตั ติ วั ให้ถกู ต้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 หรือมีการสนทนาความปลอดภัยสัน้ ๆ (safety talk) ก่อนปฏิบตั งิ านทุกครัง้
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ผู้สัมผัสขยะที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ต้อง
สัมผัสขยะโดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบตั งิ านได้ ควรเลีย่ งไปปฏิบตั งิ านหน้าทีอ่ นื่ แทน
จนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
4) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
5) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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17. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: ให้บริการลูกค้าในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ        
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพักอาศัยและเดินทางเพือ่ ความสะดวกของลูกค้าทีม่ ารับบริการ จึงอาจ
มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ในขณะให้บริการจากการสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงของลูกค้า
ที่ใช้บริการ เช่น การพูดคุย การหยิบจับสัมภาระการหยิบจับธนบัตร/บัตรเครดิต         
และทีอ่ าจปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงแรม เช่น ลูกปิด/มือจับ/กลอนประตู
ราวบันได/บันได ปุ่มกดลิฟท์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ รวมทั้งสัมผัสเพื่อนร่วมงานด้วย
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
ส่วนทีไ่ ม่ควรเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น สปา/นวด ฟิตเนส
สวนน�้ำ  สระว่ายน�้ำ  ผับ บาร์ ห้องคาราโอเกะ คิดส์คลับห้องจัดประชุม ห้องจัดเลี้ยง   
ขนาดใหญ่
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1. จุดคัดกรอง

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
คัดกรองลูกค้าที่
เข้า-ออกโรงแรม

		 กิจกรรมการท�ำงานที่มีความเสี่ยง
ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สารคัดหลัง่ เช่น การพูดคุย ไอ
จาม จากลูกค้า และเพือ่ นร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

- เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองสวมหน้ากากอนามัย และ         
กระบังหน้า ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง ขณะให้บริการ   
คัดกรอง
- ก�ำหนดระยะห่าง ขณะรอคิวตรวจวัดอุณหภูมิ อย่าง
น้อย 1 เมตร
- ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ในโรงแรมทุกราย
- ไม่อนุญาตให้เข้าภายในโรงแรม หากไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส
- มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้า
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์70% ขึ้นไปบ่อย ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ก่อนและ
หลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุพก
ติดตามตัวที่ต้องใช้งาน เป็นระยะ ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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2. แผนกต้อนรับ/
การเงิน

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
ให้บริการต้อนรับ ลง
ทะเบียนลูกค้าเข้าพัก
และจ่ายห้อง จ่ายกุญแจ
รวมถึงให้ข้อมูลต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สารคัดหลัง่ เช่น การพูดคุย ไอ
จาม ธนบัตร/บัตรเครดิต จาก   
ผู้มารับบริการ เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น โต๊ ะ เคาท์ เ ตอร์
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

- ลงทะเบียนลูกค้าทุกคน และซักประวัติ อาการ กรณี
ลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- รักษาระยะห่างจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่าง
น้อย 1 เมตร
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้าที่เข้า
มารับบริการ
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและวิธี
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์70% ขึ้นไปบ่อย ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ก่อนและหลังการใช้งาน
และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- เช็ดท�ำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุพก
ติดตามตัว ที่ต้องใช้งาน เป็นระยะ ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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3. แผนกสัมภาระ

ลักษณะงาน

1. ช่วยลูกค้าเปิดประตู
รถยนต์ หรือเปิดประตู
โรงแรมขณะลูกค้าก�ำลัง
จะเดินเข้าโรงแรม
2. ช่วยลูกค้าขนสัมภาระ
ต่าง ๆ ไปที่ห้องพัก

ขั้นตอน
การท�ำงาน

- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม และสัมภาระ
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้ น ผิ ว เช่ น ประตู ร ถยนต์
สัมภาระ เป็นต้น

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- รักษาระยะห่างจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่าง
น้อย 1 เมตร
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับลูกค้าที่เข้า
มารับบริการ
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์70% ขึ้นไป
- เช็ดท�ำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุพก
ติดตามตัว ที่ต้องใช้งาน เป็นระยะ ๆ

- จัดเก้าอี้ในล้อบบี้ส�ำหรับลูกค้านั่งรอ โดยนั่งห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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4. แผนกแม่บ้าน

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
ท�ำความสะอาด ห้องพัก - สารคัดหลั่งจากการพูดคุยกับ
ลูกค้าและพื้นที่ภาย
ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน
โรงแรม
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด/
มือจับ กระจก/ผนังประตู ปุ่ม
กดลิฟท์ ราวบันได ฯลฯ

- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตา/แว่นครอบตา ถุงมือยาง และผ้ากันเปื้อน
พลาสติกกรณีท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม
- เช็ดท�ำความสะอาดห้องพักลูกค้า และพื้นที่ภายใน
โรงแรมด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อและเพิ่มความถี่ในการเช็ค
ท�ำความสะอาด จุดสัมผัสสาธารณะ เช่น เคาน์เตอร์ให้
บริการ ปุม่ กดลิฟท์ ราวบันไดเลือ่ น ก๊อกน�ำ 
้ ทีจ่ บั ประตู
อาคาร ที่จับประตูห้องน�้ำทุกจุดพื้นที่ทั่วโรงแรม อย่าง
น้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ช่วง
ที่มี ผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก)
- กรณีทำ� ความสะอาดห้องพักควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- รักษาระยะห่างจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่าง
น้อย 1 เมตร
- ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป   
- อาบน�้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลิกงานกลับบ้าน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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5. แผนกบริการ
อาหารและเครื่อง
ดื่ม/จัดเลี้ยง

ลักษณะงาน

ขั้นตอน
การท�ำงาน
- ต้อนรับลูกค้า
- รับออเดอร์ หรือค�ำสั่ง
เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มจากลูกค้า
- ปรุงอาหารและ
เครื่องดื่ม
- น�ำอาหารและเครื่องดื่ม
ไปเสิร์ฟ
- เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับ
ประทานอาหารเสร็จแล้ว
- ท�ำความสะอาดห้อง
อาหาร

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- จากสารคัดหลั่ง เช่น การพูด
คุย ไอ จาม จากลูกค้า และ
เพื่อนร่วมงาน
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พืน้ ผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จาน ช้อน
แก้วน�้ำ เป็นต้น
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนมากับ
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น
ผักสด เนือ้ สัตว์ เครือ่ งปรุง ฯลฯ

- งดเก็บคูปองในการเข้าใช้บริการห้องอาหารเปลี่ยน
เป็นการแจ้งหมายเลขห้องพัก
- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ไว้บริการ
ลูกค้า
- พนั ก งานต้ อ งรวบผม สวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า ใส่ผ้ากันเปื้อน
- ก� ำ หนดระยะห่ า งลู ก ค้ า ขณะเสิ ร ์ ฟ อาหารและ       
เครื่องดื่ม
- การจัดโต๊ะรับประทาน เว้นระยะห่างของทีน่ งั่ แต่ละ
คนอย่างน้อย 1 เมตร ไม่นั่งตรงข้าม นั่งหันหน้าไป
ทิศทางเดียวกัน หรือใช้หลัก “การรับประทานอาหาร
สไตล์ห้องสอบ”
- ให้บริการอาหารตามสั่ง ควรงดให้บริการบุฟเฟ่ต์ที่
ให้ลูกค้าตักอาหารเองก่อน
- การจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ยึดตามกฎหมาย
เป็นหลัก)
- งดการเล่นดนตรีหรือแสดงสด

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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7. แผนกส�ำนักงาน
ของโรงแรม

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน�้ำยาท�ำความ
สะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ
- ผู้ปรุงอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน
ถุงมือส�ำหรับปรุงอาหารสด หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย
- ไม่ใช้มือหยิบอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องใน
สัตว์โดยตรง
- แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง
มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ
- มีมาตรการเข้มงวดในการท�ำความสะอาดภาชนะ
จาน ชาม ช้อนส้อม และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- พนักงานล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป บ่อย ๆ
1. จัดท�ำเอกสารต่าง ๆ - สารคัดหลัง่ เช่น การพูดคุย ไอ - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2. จัดอบรมพนักงานของ จาม จากเพื่อนร่วมงาน
- จัดโต๊ะท�ำงานนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
โรงแรม
- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ - รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ขั้นตอน
การท�ำงาน
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ขั้นตอน
การท�ำงาน

1. รักษาความปลอดภัย
ภายใน-นอกอาคาร
2. มีบริการรับ-ส่งบัตรให้
กับลูกค้า

ลักษณะงาน

8. หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยและลาน
จอดรถ/จุดรับส่งบัตร
จอดรถ

- สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด/
มือจับ กระจก ปุ่มกดลิฟท์ ราว
บันได เครื่องมือสื่อสารฯลฯ
- จากสารคัดหลัง่ เช่นการพูดคุย
ไอ จาม จากลูกค้า และเพื่อน
ร่วมงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา

- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ/เคาท์เตอร์ เก้าอี้ ลูกบิด
ประตู/มือจับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ด เมาส์ ก่อน
และหลังการใช้งาน และขณะท�ำงานเป็นระยะ ๆ
- ปรับเหลือ่ มเวลาการท�ำงาน และการพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
- วางระบบการท�ำงานผ่านระบบออนไลน์
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70 %บ่อย ๆ
- กรณีมกี ารประชุมของหน่วยงานควรนัง่ เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- เช็ดท�ำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เครือ่ งสแกน
บัตรจอดรถ ก่อนและหลังการใช้งาน และขณะท�ำงาน
เป็นระยะ ๆ
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของโรงแรมให้สะอาดและถูกสุขอนามัยโดยมีการท�ำความ
สะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ราวบันได ที่จับประตู
ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วย แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
2) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วมภายในโรงแรมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วย    
น�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
3) บ�ำรุงรักษา/ปรับปรุงท�ำความสะอาดระบบระบายอากาศภายในโรงแรมอย่าง
สม�่ำเสมอ
4) ติดแผ่นกรองอากาศที่แผ่นกรองฝุ่นหยาบของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดักจับสิง่ แปลกปลอมในอากาศทีม่ ขี นาดเล็กตัง้ แต่ 0.1 ไมครอนขึน้ ไป
(ไวรัสโคโรนามีขนาด 0.06-0.14 ไมครอน) ปกติอายุการใช้งาน 2 เดือน และควร      
เปลี่ยนเมื่อแผ่นเปลี่ยนเป็นสีเทาด�ำ หรือเมื่อพบผู้ป่วย
5) แผนกแม่บ้านควรเปิดประตู หน้าต่าง ห้องพัก ช่วงท�ำความสะอาด เพื่อการ
ระบายอากาศทุกวัน
6) ขยะต่าง ๆ ทิ้งในภาชนะปิด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
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		มาตรการเสริมอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้า
1) จัดท�ำนโยบายของโรงแรม และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อประเมินสถานการณ์
และวางแผนการด�ำเนินงานวางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
2) ตรวจสอบ และคัดกรองลูกค้าที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ
3) ก�ำหนดพื้นที่เฉพาะส�ำหรับลูกค้าและพนักงานให้ชัดเจน
4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และ          
ข้อแนะน�ำต่าง ๆ เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในบริเวณที่ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงได้ เพือ่ กระตุน้ ให้ลกู ค้าตระหนักและให้ความร่วมมือตามมาตรการทีโ่ งแรมก�ำหนด
5) หากลูกค้า มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที
เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
6) จัดเตรียมเบอร์โทรฉุกเฉิน กรณีมีลูกค้าที่สงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยเป็นโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422)
7) พิจารณาจัดชุดเครื่องใช้ในห้องน�้ำในห้องพัก เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผมชนิด
แยกขวดเล็กส�ำหรับลูกค้าแต่ละคน
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		 การเฝ้าระวังทางสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและ
ไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ       
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้สว่ นตัว เช่น
แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
5) ผู้ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com และ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการ เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน หรือ
มาใช้บริการ

RECEPTION
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18. วิธปี รับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพทีท่ ำ� งานในกองถ่ายละคร/
ภาพยนตร์/โฆษณา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: เป็นงานการถ่ายท�ำละคร/ภาพยนตร์/โฆษณา บันทึกเทปรายการ
เกมโชว์ ทอล์คโชว์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคนท�ำงานหลากหลายหน้าที่มาท�ำงานร่วมกัน
ได้แก่ ทีมบริหารจัดการ ทีมก�ำกับ ทีมถ่ายภาพ ฝ่ายศิลปกรรม ทีมแสง ทีมเสื้อผ้า           
ทีมแต่งหน้าท�ำผม ทีมเสียง ทีมตัดต่อภาพและเสียง ทีมจัดหานักแสดง แผนกบริการ
ทั่วไป ซึ่งแต่ละแผนกต้องมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น    
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
ส่วนที่ไม่ควรด�ำเนินการ ควรงดเว้นคิวบู๊ หรือ ฉากเลิฟซีนที่ต้องใกล้ชิดกัน และ
การรวมตัวของทีมงาน/กองถ่ายที่มีจ�ำนวนคนเกินกว่า 50 คน
แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
1. ทีมบริหารจัดการ 1. จัดหาทีมงาน บริหาร มี โ อกาสสั ม ผั ส เชื้ อ จากเพื่ อ น
- โปรดิวเซอร์
งาน และบัญชีการเงิน ร่วมงาน หากมีอาการ หรือผ่าน
- ผู้จัดการกองถ่าย
การไอ จาม ซึง่ อาจมีสารคัดหลัง่
- ผู้จัดการสถานที่
กระจายมายังเครือ่ งมือ อุปกรณ์
ถ่ายท�ำ
- บัญชีกองถ่าย

ลักษณะงาน

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ากองถ่าย/รายการ
ทุกคน
- จัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กบั ทีมงาน
ทุกคน
- จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ไว้ในบริเวณ     
กองถ่ายหลาย ๆ จุด ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที
- จัดให้มีจุดล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์
70% ขึ้นไป
- จั ด ให้ มี ก ารท� ำ ความสะอาดสถานที่ ถ ่ า ยรายการ
เครื่องมืออุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสด้วยมือต่าง ๆ
ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือ
น�ำ้ ยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% ก่อนและ
หลังการถ่ายท�ำทุกวัน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
2. จัดหาสถานที่ถ่ายท�ำ 
และดูแลความเรียบร้อย

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ท�ำความสะอาดสถานที่ถ่ายละครด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว        
(โซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ ) 0.1% ก่ อ นถ่ า ยท� ำ  และ
ท�ำความสะอาดทุกวันที่มีการถ่ายท�ำ
- จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับผู้มา
ติดต่อ
- จัดเก้าอี้/สถานที่พักของนักแสดง ที่นั่งรอโดยเน้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- จัดจุดล้างมือ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
2. ทีมก�ำกับ
1. ก�ำกับการท�ำงาน
- สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย กั บ         - ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ผู้ก�ำกับ
ควบคุมเวลาในการถ่าย ทีมงาน นักแสดง
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป/ล้างด้วยสบู่
- ผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
ล้างมือบ่อย ๆ
- ผู้ฝึกสอนการแสดง 2. ท�ำความเข้าใจบทบาท - สั ม ผั ส จากการพู ด คุ ย กั บ          - ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ผูก้ ำ� กับบท
ตัวละครร่วมกับนักแสดง นักแสดง
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป/ล้างด้วยสบู่
- คนตีสเลท
ล้างมือบ่อย ๆ

ลักษณะงาน
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3. ทีมถ่ายภาพ
- ผู้ก�ำกับภาพ
- ผู้ช่วยกล้อง
- คนหนุนโฟกัส
- คนจัดการข้อมูล
ณ กองถ่ายหรือ DIT
- คนคุมอุปกรณ์
(Key Grip)

ลักษณะงาน

2. ค�ำนวณระยะภาพและ
หมุนโฟกัสให้จุดสนใจยัง
อยู่ในโฟกัส

1. ออกแบบและควบคุม - สัมผัสจากการพูดคุย
กล้อง ตั้งกล้อง เปลี่ยน - สัมผัสกล้อง เลนส์ การ์ด
เลนส์ เปลี่ยนการ์ด ให้
ผู้ก�ำกับ

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
3. เขียนเลขซีน ช็อตและ - สัมผัสจากการพูดคุย
เทคบนสเลทที่ก�ำลังจะ - สัมผัสอุปกรณ์สเลท
เริ่มถ่ายท�ำ

- ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป/ล้างด้วยสบู่
ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดสเลทบ่อยๆ
- ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป/ล้างด้วยสบู่
ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดกล้อง เลนส์ การ์ด ก่อนและหลัง    
ใช้งาน
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดกล้อง เลนส์ ก่อนและหลังใช้งาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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4. ฝ่ายศิลปกรรม
- นักออกแบบงาน
สร้าง
- พร็อพมาสเตอร์

ลักษณะงาน

ออกแบบตัวละคร
และจัดหาของ
ประกอบฉาก

4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้ง
ก่อนน�ำมาถ่ายท�ำ 
หลังถ่ายท�ำ และเก็บ
อุปกรณ์

ขั้นตอน
การท�ำงาน
3. น�ำไฟล์จากการ์ดลง
เครื่องพร้อมคัดแยก
ฟุตเทจที่ได้จากเอกสาร
รายงานการถ่ายภาพ

ช่องทางการสัมผัส
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสการ์ด เครื่องคัดแยก     - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
ฟุตเทจ
สบู่ลา้ งมือบ่อย ๆ
- ท� ำ ความสะอาดการ์ ด เครื่ อ งคั ด แยก ฟุ ต เทจ           
ก่อนและหลังใช้งาน
- สัมผัสจากอุปกรณ์
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายท�ำ 
ก่อนและหลังใช้งาน
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสอุปกรณ์ประกอบฉาก - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบฉากก่อนและหลัง
เมื่อมีการสัมผัส
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
ออกแบบจัดวางแสง

6. ทีมเสื้อผ้าหน้าผม 1. ออกแบบและจัดหา
- นักออกแบบเครื่อง เสือ้ ผ้า
แต่งกาย
- ช่างแต่งหน้า
- นักออกแบบทรงผม
2. แต่งหน้านักแสดง
และตัดแต่งทรงผมนัก
แสดง

5. ทีมแสง
- คนก�ำกับแสง

ลักษณะงาน

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์จัดแสงก่อนและหลังใช้งาน
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสชุดที่ใช้ในการแสดง
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ไม่ใช้เสือ้ ผ้าร่วมกัน ส่งซักท�ำความสะอาดทุกครัง้ หลัง
สวมใส่
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสจากการพูดคุย
- สัมผัสอุปกรณ์แต่งหน้าและจัด - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
แต่งทรงผม
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้า ท�ำผมบ่อย ๆ หาก
เป็นไปได้ให้แยกใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่ละคนเป็นการ   
ส่วนตัว

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการพูดคุย
- สัมผัสอุปกรณ์จัดแสง
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7. ทีมเสียง
- ผู้บันทึกเสียงและ
มิกซ์เสียง
- คนถือไมค์บูมและ
คนคุมอุปกรณ์เก็บ
เสียง
- นักออกแบบเสียง

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการพูดคุย
- สัมผัสอุปกรณ์หูฟัง

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์หฟู งั บ่อย ๆ และใช้เป็นของ
ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสไมค์บมู อุปกรณ์ควบคุม - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
เสียง ไมโครโฟนทั้งที่ติดตั้งใน สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
ฉากและติดตั้งที่ตัวนักแสดง - ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ไมค์บมู อุปกรณ์ควบคุมเสียง
ไมโครโฟนทั้งที่ติดตั้งในฉาก
- ท�ำความสะอาดไมโครโฟนไร้สายที่ใช้ตัวนักแสดง
และจัดให้ไมโครโฟนไร้สาย 1 เครื่อง/คน ไม่ใช้ร่วมกัน
จนกว่าจะปิดกล้อง
3. การน�ำอุปกรณ์ต่างๆ - สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
มาสร้างเสียงเอฟเฟกต์ให้ - สั ม ผั ส อุ ป กรณ์ ส ร้ า งเสี ย ง - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
ภาพยนตร์
เอฟเฟกต์
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์สร้างเสียงเอฟเฟกต์ก่อน
และหลังใช้

ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. ฟังและตรวจสอบให้
บทสนทนาในบทหนังพูด
ออกมาชัดเจน
และครบถ้วน รวมถึงไม่
ให้มีเสียงรบกวน
2. คนถือไมค์บูม ถือขา
ไมค์ให้พ้นจากเฟรมภาพ
และคนคุมอุปกรณ์เสียง
วางไมโครโฟนให้พ้น
กล้อง รวมถึงการติดตั้ง
ไมโครโฟนไร้สายให้กับ
ตัวนักแสดง
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9. จัดหานักแสดง
- ผู้ก�ำกับคัดเลือก
นักแสดง (Casting
Director)

8. แผนกตัดต่อและ
ท�ำสี
- นักตัดต่อ
- คนท�ำสีภาพ

ลักษณะงาน

2. นักแสดง แสดงตาม
บทบาทที่ได้รับ

- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ตัดต่อและท�ำสีบ่อย ๆ

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- มีการตรวจสอบสุขภาพของนักแสดง การวัดไข้กอ่ น
เข้ากองถ่ายในแต่ละวัน
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าระหว่างรอเข้าฉาก
- สัมผัสเอกสารบทละคร
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
-สั ม ผั ส ตั ว นั ก แสดงด้ ว ยกั น ใน สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
การเข้าฉาก
- เว้นระยะห่างระหว่างกันไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตรระหว่าง
รอเข้าฉาก

ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
ตัดต่อฟุตเทจต่าง ๆ ตาม - สัมผัสจากการพูดคุย
บทหนังและเอกสารจาก - สัมผัสอุปกรณ์ตัดต่อและท�ำสี
กองถ่าย ควบคุมและ
ปรับแต่งสีฟุตเทจภาพที่
ถ่ายทุกช็อต
1. คัดเลือกนักแสดง
- สัมผัสจากการพูดคุย

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

143

11. แผนกบริการ
ทั่วไป
- จัดการอาหารกอง
ถ่าย
- ขนส่งทีมงานและ
ของ

10. เบื้องหลัง
- ตากล้องเบื้องหลัง

ลักษณะงาน

2. จัดสรรยานพาหนะ
ส�ำหรับขนส่งอุปกรณ์
และทีมงาน

1. จัดหาอาหารให้กับ
กองถ่าย

ขั้นตอน
การท�ำงาน
ท�ำการบันทึกภาพเบื้อง
หลังการถ่ายท�ำ
มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าระหว่างรอเข้าฉาก
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม
- สัมผัสจากการพูดคุย
- ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า
- สัมผัสอุปกรณ์บรรจุอาหาร - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือสบูก่ อ่ น
เครื่องดื่ม
รับประทานอาหาร
- จัดหาอาหาร ท�ำอาหารเป็นกล่องแต่ละคน ยึดหลัก
การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างรับประทานอาหาร
- จัดรอบการพักรับประทานอาหาร
- สั ม ผั ส เก้ า อี้ ประตู อุ ป กรณ์ - ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
ภายในรถ
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป หรือล้างด้วย
สบู่ล้างมือบ่อย ๆ
- ท�ำความสะอาดยานพาหนะก่อนใช้และหลังใช้งาน
พร้อมมีเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปพร้อมใช้ภายใน
ยานพาหนะ

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการพูดคุย
- สัมผัสอุปกรณ์บันทึกภาพ

		การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ท�ำความสะอาดสถานที่กองถ่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังเลิกกอง
ถ่ายทุกวัน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% และหากมีโอกาสควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศด้วย
2) จัดเตรียมแอลกอฮอล์/เจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของกองถ่าย
3) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมของกองถ่ายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยน�้ำยา
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% รวมถึงจุดที่ต้องมีการใช้มือสัมผัสร่วมกัน เช่น
มือจับประตู ฯลฯ
4) ทิ้งขยะ หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าลงในภาชนะที่มีฝาปิด และมัดปากถุงให้
แน่นก่อนส่งก�ำจัดทุกวัน
5) จัดทีน่ งั่ ส�ำหรับการรับประทานอาหารโดยค�ำนึงถึงระยะห่างทางสังคม เช่น การ
เว้นที่นั่ง การจัดที่นั่งเยื้องกัน ฯลฯ
		มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) จัดท�ำมาตรการ /แนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกองถ่าย
และรณรงค์ให้ทีมงานและนักแสดงให้ความร่วมมือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) อุปกรณ์เสริมสวย ต่าง ๆ ควรท�ำความสะอาดบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
ขึ้นไป หรือถ้าเป็นไปได้จัดชุดส่วนตัวส�ำหรับนักแสดงแต่ละคน
		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ     
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้สว่ นตัว เช่น
แก้วน�้ำ ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ หลีกเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์ และ
สูบบุหรี่
5) ผูจ้ ดั การกองถ่ายต่าง ๆ ลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com
และประชาสัมพันธ์ให้ทีมงาน นักแสดง เช็คอิน เช็คเอาท์ทุกครั้งที่เข้ามาท�ำงาน หรือมา
ใช้บริการ
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19. วิธีปรับการท�ำงานส�ำหรับอาชีพที่ปฏิบัติงานในฟิตเนส/สโมสรสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ลักษณะงาน: ปฏิบตั งิ านในฟิตเนส/สโมสรสุขภาพ มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากการพูดคุย
ให้ค�ำปรึกษา จัดท่าทางปรับเครื่องเพื่อการออกก�ำลังกายแก่ลูกค้า การท�ำความสะอาด
เครือ่ งออกก�ำลังกายและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ มีโอกาสสัมผัสเชือ้ จากผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้วยกันเอง หรือสัมผัสสารคัดหลั่งที่ติดตามพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ความรูเ้ บือ้ งต้นของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคทีเ่ กิดจาก
เชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ท�ำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล�ำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่โรคผ่านทางละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มี
เชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา มีระยะฟักตัว 2-14 วัน องค์การอนามัยโลก ก�ำหนดให้โรคนี้เป็น
โรคระบาดทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนเป็น   
สิ่งส�ำคัญที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
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ขั้นตอน
การท�ำงาน
1. ผู้ฝึกสอนการออก 1. ให้ค�ำแนะน�ำการออก
ก�ำลังกาย (trainer) ก�ำลังกายและการใช้
อุปกรณ์การออกก�ำลัง
กายที่เหมาะสม

ลักษณะงาน

ช่องทางการสัมผัส
เชื้อไวรัสโคโรนา
- สัมผัสจากการพูดคุยกับผู้มา
รับบริการหรืออาจต้องสัมผัสผู้
มารั บ บริ ก ารในการช่ ว ยปรั บ
ท่าทางการออกก�ำลังกาย หรือ
การตรวจเช็คอุปกรณ์การ
ออกก�ำลังกาย
- สัมผัสจากการปนเปื้อนพื้นผิว
อุปกรณ์ในการออกก�ำลังกาย

		กิจกรรมหรือขั้นตอนการท�ำงานที่มีความเสี่ยง

- ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือ
บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยสบู ่ หรื อ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้ น ไป           
สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
- ท�ำความสะอาดเครือ่ งออกก�ำลังกายด้วย แอลกอฮอล์
70% ขึน้ ไป หรือน�ำ้ ยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิวส�ำหรับการ
ใช้บริการเครื่องนั้น ๆ ของลูกค้าแต่ละคน
- จัดเครื่องออกก�ำลังกายภายในฟิตเนส ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร
- จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรืออ่างล้างมือ และสบู่
ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ส�ำหรับลูกค้าก่อนและหลังใช้บริการ
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่
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ขั้นตอน
ช่องทางการสัมผัส
การท�ำงาน
เชื้อไวรัสโคโรนา
2. พนักงานท�ำความ 1. ท�ำความสะอาด       - สั ม ผั ส จากสารคั ด หลั่ ง ที         ่
สะอาด
ห้องออกก�ำลังกายและ ปนเปื ้ อ นบริ เ วณพื้ น ผิ ว วั ส ดุ
อุปกรณ์การออกก�ำลังกาย อุปกรณ์ต่างๆ
ห้องน�้ำ ห้องส้วม
2. เก็บรวบรวมขยะ

ลักษณะงาน

- ท�ำความสะอาดเครือ่ งออกก�ำลังกายด้วยแอลกอฮอล์
70% ขึน้ ไป หรือน�ำ้ ยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
0.1% ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิวส�ำหรับการ
ใช้บริการเครื่องนั้น ๆ ของลูกค้าแต่ละคน
- ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตา/แว่นครอบตา ถุงมือยาง รองเท้าบูธ และผ้ากัน
เปื้อนพลาสติก กรณี ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม
- ระหว่างการท�ำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศ
- การท�ำความสะอาด ห้องน�้ำ  ห้องส้วม พื้นห้องส้วม
ให้ฆา่ เชือ้ โดยราดด้วยน�ำ้ ยาฟอกขาว 0.1% ทิง้ ไว้อย่าง
น้อย 10 นาที เช็ดบริเวณทีร่ องนัง่ ฝาปิด ทีก่ ดชักโครก
ฯลฯ ด้วยน�ำ้ ยาน�ำ้ ยาฟอกขาว 0.1% เช่นเดียวกันอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%
- ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก

มาตรการในการป้องกัน/แนวปฏิบัติใหม่

		 การจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ติดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับลูกค้าในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เมื่อใช้บริการห้องออกก�ำลังกาย
2) จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ กรณีพบผู้รับบริการที่มี
อาการ ไข้ ไอ มีน�้ำมูก แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการ และควรพบแพทย์เพื่อตรวจ
รักษาอย่างเหมาะสม
3) จัดสถานที่ต่าง ๆ ของสถานที่ท�ำงานให้สะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมีการ
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณทีม่ ผี สู้ มั ผัสมากอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น เครือ่ งออกก�ำลัง
กาย ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องโทรศัพท์ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือน�้ำยาฟอกขาว (โซเดียม-ไฮโปคลอไรท์) 0.1%          
ตามความเหมาะสมของวัสดุพื้นผิว
4) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรืออ่างล้างมือพร้อมสบู่ เพือ่ ให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ
ในพื้นที่ส่วนกลาง และใกล้กับอุปกรณ์ที่ใช้มือสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
เลื่อน ปุ่มกดลิฟต์เป็นต้น
		 มาตรการเสริมอื่น ๆ
1) หากพบเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัว มีไข้ ไอ ไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก             
ผิดปกติ ควรแนะน�ำให้ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
2) สนับสนุนมาตรการออกก�ำลังกายผ่านทางสื่อออนไลน์
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		การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
2) ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ 
ร่วมกับผู้อื่น
3) ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดมีผู้คนจ�ำนวนมาก
4) ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
5) ผู้ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานผ่าน https://www.ไทยชนะ.com        
และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผูร้ บั บริการ เช็คอิน เช็คเอาท์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
หรือมาใช้บริการ
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7. นางสาวกมลชนก  สุขอนันต์
8. นางสาวธนาพร  ทองสิม
9. นางสาวมุกดาวัลล์  สุขัง
10. ดร.พญ.ชุลีกร  ธนธิติกร
11. นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ
12. นพ.สุรสิทธิ์ กลีบประทุม

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
แพทย์ประจำ�บ้าน ฝึกปฏิบัติ ณ กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค
แพทย์ประจำ�บ้าน ฝึกปฏิบัติ ณ กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค

รวบรวม/เรียบเรียง
1. นางสาวธิติรัตน์  สายแปง
2. นางสาวธนาพร  ทองสิม

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์  อันติมานนท์              

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ  กรมควบคุมโรค

ตรวจทานเนื้อหา
ดร.นพ.สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์
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นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค

แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน

