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เมื่อสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของท่าน พบผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู้ป่วย มีหลัก
สาคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
1. กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแยกผู้ป่วย
1. ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวม
หน้ากากผ้า เป็นต้น
2. สารวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่ในประเทศไทย
ที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศ
ของกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัน เวลาที่มีการ
ประกาศ ควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัวตามที่มี
การประกาศ
3. สาหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานทางานหนาแน่น และโรงงานที่มีแผนกการผลิต ควรจัดให้มีการ
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน หากพบพนักงานป่วย ด้วยอาการไข้มากกว่า
37.5 องศา ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ามูก ควรให้พนักงานหยุดทางานทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานประกอบการ และหากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองวัน หรือ มีอาการป่วยรุนแรง เช่น
หอบเหนื่อยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา
4. กรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ให้ พ นั ก งานหยุ ด งานทั น ที
แยกตัวเองที่โรงพยาบาลหรื อที่บ้าน (กรณีไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยมาก) ตามที่แพทย์ให้
คาแนะนา
5. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้ ง และติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

2. กำรแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในกรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทาการสารวจคนร่วมงาน
ที่อยู่ ในข่ายสั มผั ส โรค ซึ่งต้องให้ ห ยุ ดงานทันที และกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกาหนดไว้ เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ดังนี้

นิยำมผู้สัมผัสโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1. ผู้สัมผัสในครัวเรือน
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย
ผู้ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผู้สัมผัสในยานพาหนะ
2.1) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่มีอาการ ผู้ที่ร่วม
เดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถว
หน้า และ 2 แถวหลัง ถัดจากที่นั่งของผู้ป่วย
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง
2.3) ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน
2.4) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มี
อาการ ได้แก่ ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย ผู้โดยสารหรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย และผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากผู้ป่วย
3. ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ ที่ทางาน และในชุมชน
3.1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะ
มีอาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
3.2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัส
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผู้ป่วย
3. กำรทำควำมสะอำดสถำนที่
1) เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทาความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
โดยให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะ ทางาน คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทางาน รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆ
2) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณ์ และบริ เ วณที่ มี ผู้ สั ม ผั ส ปริ ม าณมากอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
โต๊ะทางาน โต๊ะประชุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทางาน ที่จับประตู ห้องน้า ด้วยน้ายา
ฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้าสะอาด (โดยใช้น้ายา 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอล์
3) ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ
ควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้าง
ของเชื้อโรค
4) กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ -ส่งพนักงาน ให้ดาเนินการทาความสะอาดยานพาหนะ โดยเน้น
บริเวณที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้าผสมผงซักฟอก
หรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
5) การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก เช่น การเลื่อนหรือยกเลิก
แผนกการผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่วคราว เพื่อให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
4. คำแนะนำสำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน
1) ก่อนไปทางาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ

2) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
3) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบ
4) หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย
ให้พนักงานและพิจารณาให้หยุดงานทันที
**************************************************

