
 

 

 

 
 
 
 

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
 

เตรียมสถานที่ทํางานของคุณให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด 19 
  
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 องคการอนามัยโลกประกาศใหการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในมณฑลหูเป

ยของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ องคการอนามัยโลกระบุวาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) มีความเสี่ยงสูงท่ีจะแพรระบาดไปยังอีกหลายประเทศท่ัวโลก     

องคการอนามัยโลกและหนวยงานสาธารณสุขท่ัวโลกกําลังดําเนินการเพ่ือจํากัดการระบาดของโรคโควิด 19 อยางไรก็ตาม ผลสําเร็จ

ในระยะยาวน้ันไมอาจเกิดข้ึนไดเอง ทุกภาคสวนในสังคมของเรา รวมท้ังสถานประกอบการและพนักงานตองเขามามีบทบาทเพ่ือ

รวมกันยับยั้งการแพรกระจายของโรคน้ี 

 

  โรคโควิด 19 แพร่กระจายอย่างไร   
 

เมื่อคนท่ีติดเช้ือโควิด 19 ไอหรือหายใจออกจะมหียดละอองสารคดัหลั่งท่ีติดเช้ือหลุดออกมาดวย หยดละอองเหลาน้ีสวนมากตกลงบน

พ้ืนผิวและวัสดุ เชน โตะ หรือโทรศัพท คนสามารถติดโรคโควิด 19 โดยการสัมผสพ้ืนผิวหรือวัตถุท่ีปนเปอน แลวมาสัมผสั ตา จมูก 

หรือปากตนเอง ถาบุคคลหน่ึงยืนอยูหางจากผูปวยโรคโควิด 19 ในระยะหน่ึงเมตร จะสามารถติดเช้ือโดยการหายใจเอาเช้ือท่ีอยูใน

ละอองท่ีมาจากการไอหรือการหายใจออกของผูปวย ซึ่งสามารถกลาวไดวาโรคโควิด 19 แพรกระจายแบบเดียวกับโรคไขหวัดใหญ คน

สวนใหญท่ีติดเช้ือโควิด 19 มักมีอาการไมรุนแรงและรักษาหายได อยางไรก็ตาม บางคนมีอาจการเจ็บปวยท่ีรุนแรงและจําเปนตองรับ

การรักษาในโรงพยาบาล ความเสีย่งท่ีจะมีการเจ็บปวยรุนแรงน้ันเพ่ิมข้ึนตามอายุ คนท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีมีอาการรุนแรง

มากกวาคนท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป คนท่ีมีภูมิคุมกันออนแอและคนท่ีมีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคปอด ก็มีโอกาส

ท่ีจะเจ็บปวยรุนแรงมากกวาเชนเดยีวกัน  

 

วิธีเบื�องต้นในการป� องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ในสถานที่ทาํงานของคุณ 
 
มาตรการตอไปน้ีมีตนทุนไมสูง และชวยปองกันการแพรเช้ือโรคตางๆในสถานท่ีทํางาน เชน โรคหวัด โรคไขหวัดใหญ  

และโรคอุจจาระรวง ไมใหกระจายไปยังลูกคา พนักงานจางเหมาตามสัญญา และพนักงาน    
 

ผูประกอบการหรือนายจางสามารถเร่ิมใชมาตรการเหลานี้ไดทันที ถึงแมวาโรคโควิด 19 จะยังไมแพรกระจายในชุมชนท่ีทํา

กิจการอยูก็ตาม สิ่งเหลาน้ีจะชวยลดการหยุดงานเน่ืองจากความเจบ็ปวย และยังชวยยับยั้งหรือชะลอการแพรกระจายของโรคโควิด 

19 ในกรณีท่ีเกิดมีการกระแพรกระจายในสถานท่ีทํางาน  

 

 



 

 

 

 
• ดูแลสถานท่ีทํางานของคุณใหสะอาดและถูกสุขอนามัยอยูเสมอ 

 
o   พ้ืนผิว (เชน เคานเตอรและโตะ) และวัตถุตางๆ (เชน โทรศัพทและแปนพิมพ) ตองเช็ดดวยนํ้ายาฆาเช้ือเปน

ประจํา 

o  เพราะอะไร? เช้ือโรคโควิด 19 แพรกระจายโดยการสัมผัสพ้ืนผิวหรือวัตถุท่ีปนเปอนเช้ือโรค 

 

• รณรงคใหทุกคนหมั่นลางมือใหสะอาดเปนประจํา  
 

o   วางเครื่องจายนํ้ายาฆาเช้ือแบบถูมอืในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดในสถานท่ีทํางาน และเติมนํ้ายาฆาเช้ืออยาง

สม่ําเสมอ  

o   ติดโปสเตอรสงเสรมิการลางมือ ขอรับโปสเตอรเหลาน้ีจากหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี หรอืจากเว็บไซต 

www.WHO.int 

o   ใชมาตรการการสื่อสารอ่ืนๆรวมดวย เชน ใหเจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการทํางานมาให

ความรูเรื่องแนวทางปฏิบัติ การบรรยายสรปุในท่ีประชุม และเผยแพรขอมูลสงเสรมิการลางมือบนอินทราเน็ต  

o  จัดเตรียมอางลางมือและสบูใหพนักงาน พนักงานจางเหมาตามสญัญา และลูกคาสามารถใชได  
 

o  เพราะอะไร? เพราะการลางมือฆาเช้ือไวรัสบนมือคุณและปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด 19 ได 
 
 

• รณรงคสรางเสริมสุขอนามัยท่ีดีเมื่อไอ จามหรือมีนํ้ามูก 
 

o   ติดโปสเตอรสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี เมื่อมีอาการเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจ ควรใชรวมกับมาตรการการสื่อสาร

อ่ืนๆ เชน การใหเจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานมาใหความรูเรื่องแนวทางปฏิบัติ 

การบรรยายสรุปในท่ีประชุม และเผยแพรขอมูลบนอินทราเน็ต ฯลฯ  

o   จัดเตรียมหนากากอนามัย1และ/หรือกระดาษทิชชูในสถานท่ีทํางานของคุณ สําหรับคนท่ีเริม่มีนํ้ามูก หรือไอ 

รวมถึงถังขยะท่ีมีฝาปดเพ่ือกําจัดขยะเหลาน้ีอยางถูกสุขลักษณะ 
 

o  เพราะอะไร? เพราะสุขอนามัยท่ีดีปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด 19 ได 
 

• แนะนําใหพนักงานและพนักงานจางเหมาตามสญัญา ศึกษาขอมูล คําแนะนําเก่ียวกับการเดินทางท่ีออกโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนการ

เดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจ 

 

 
 

1 Ordinary s urgical fa ce ma sks ra ther than N95 face masks 

  หนากากอนามัยทางการแพทยธรรมดาเหมะกับการใสปองกันโรคโควิด 19 มากกวาหนากาก N95 

http://www.who.int/


 

 

 

 
•  แจงใหพนักงาน พนักงานจางเหมาตามสัญญา และลูกคาทราบวา ในกรณีท่ีโรคโควิด 19 เริ่มแพรกระจายเขาสูชุมชนของ

คุณ ผูใดท่ีมีอาการไอแมเพียงเล็กนอยหรือมีอาการไขต่ํา (37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป) ตองหยุดงานอยูท่ีบาน หรือ ทํางาน

จากท่ีบาน ถึงแมจะรับประทานยาสามัญ เชน ยาพาราเซตามอนและ/หรือยาอะเซตามิโนเฟน ยาไอบูโพรเฟนหรือยา

แอสไพริน ซึ่งทําใหอาการเหลาน้ันไมปรากฏแลวก็ตาม 

o   สื่อสารและเนนย้ําอยูเสมอวา คนท่ีปวยตองอยูท่ีบาน แมจะมีอาการของโรคโควิด 19 ไมรุนแรงก็ตาม  

o   ติดโปสเตอรท่ีแสดงขอความขางตนในสถานท่ีทํางาน รวมกับการใชชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีมีในองคกรหรือ

สถานประกอบการของคุณ 
 

o   งานบริการอาชีวอนามัย หนวยงานสาธารณสุขทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนอาจพัฒนาสื่อรณรงคสงเสรมิขอความน้ี

ไวแลวเชนกัน 

o  แจงพนักงานใหทราบโดยชัดเจนวา วันหยุดเหลาน้ีถือเปนวันลาปวย 
 
 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเมื่อคุณและพนักงานของคุณเดินทาง 
 

• ก่อนการเดินทาง 
 

o   ใชขอมูลท่ีเปนปจจุบันวามีพ้ืนท่ีใดบางท่ีโรคโควิด 19 กําลังแพรกระจาย คุณสามารถดูขอมูลลาสุดไดท่ี 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/   
 

o   องคกรของคุณควรประเมินประโยชนและความเสี่ยงของแผนการเดนิทางท่ีกําลังจะเกิดข้ึนโดยยดึขอมลูลาสุด

เปนหลัก 

o   หลีกเลี่ยงการสงพนักงานผูท่ีอาจมคีวามเสีย่งสูงตอการเจ็บปวยท่ีรุนแรง (เชน พนักงานสูงอายุ และผูท่ีมีโรค

ประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคปอด) ไปยังพ้ืนท่ีท่ีโรคโควิด 19 กําลังแพรกระจาย 

o   ใหทุกคนท่ีเดินทางไปยังสถานท่ีซึ่งมีรายงานการเกิดโรคโควิด 19 ไดรับฟงการบรรยายใหความรูโดยผูประกอบ

วิชาชีพท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสม (เชน ผูใหบริการดานสุขภาพของพนักงาน บุคลากรทางการแพทย หรือผูใหบริการ

ดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี)  
 

o   พิจารณาแจกแอลกอฮอลทําความสะอาดมือขวดเล็ก (ไมเกิน 100 เซนติลติร) ใหแกพนักงานท่ีกําลังจะเดินทาง 
 
 

• ระหว่างการเดินทาง 
 

o   สงเสริมใหพนักงานลางมืออยางสม่ําเสมอและใหอยูหางจากคนท่ีกําลังไอหรือจามอยางนอยหน่ึงเมตร 

o  เนนย้ําใหพนักงานทราบวาตองทําอยางไรและตองติดตอใครถารูสึกปวยระหวางการเดินทาง 
 

o  กําชับใหพนักงานของคุณปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยงานผูมีอํานาจในทองถ่ินท่ีเดินทางไป ตัวอยางเขน ถา

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 

 

 

พนักงานไดรับแจงจากหนวยงานผูมีอํานาจในทองถ่ินไมใหเดินทางไปยังสถานท่ีใดท่ีหน่ึง พนักงานควรปฏิบัติ

ตามน้ัน พนักงานของคุณควรปฏิบัติตามขอหามหรือขอกําหนดของพ้ืนท่ีเก่ียวกับการเดินทาง การเคลื่อนยาย 

หรือการชุมนุมท่ีมีคนจํานวนมาก 
    

• เมื่อคุณหรือพนกังานของคุณกลับจากการเดินทาง 
 

o   พนักงานท่ีเดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีท่ีโรคโควิด 19 กําลังแพรระบาดควรสังเกตอาการ 14 วันและวัดอุณหภมูิวัน

ละสองครั้ง 
 

o  ถาพนักงานมีอาการไอแมเพียงเลก็นอยหรือมีอาการไขต่ํา (กลาวคอื อุณหภูมิตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป) 

ควรใหพักอยูท่ีบานและแยกตวั การแยกตัวหมายถึงหลีกเลีย่งการสัมผัสใกลชิดกับผูอ่ืน (ในระยะหน่ึงเมตร) 

รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย พนักงานควรแจงผูใหบริการดานสุขภาพหรือหนวยงานสาธารณสุขในทองถ่ิน

ทราบทางโทรศัพท พรอมแจงประวัติการเดินทางและอาการปวย    
 

เตรียมความพร้อมในองค์กรหากโรคโควิด 19 แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนของคุณ 
 

•  จัดทําแผนดําเนินการ ถาพบบุคคลตองสงสัยวาปวยดวยโรคโควิด 19 ในสถานท่ีทํางานของคุณ 
 

o   ในแผนงานควรระบุถึงวิธีการกันตวัผูปวยไวในหองหรือบริเวณเฉพาะ แยกจากคนอ่ืนในสถานท่ีทํางาน จํากัด

จํานวนผูท่ีติดตอกับผูปวย และแจงหนวยงานสาธารณสุขในทองท่ี 
 

o   พิจารณาหาวิธีท่ีจะระบุตัวบุคคลในองคกรท่ีเขาขายเปนกลุมเสี่ยง ใหความชวยเหลือแกบุคคลน้ันโดยระวังไมให

เกิดการตีตรา แสดงทาทีรังเกียจในสถานท่ีทํางาน  บุคคลเหลาน้ีไดแกผูท่ีเพ่ิงเดินทางกลบัมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ระบาดของโรค หรือผูท่ีมีความเสีย่งท่ีจะเกิดอาการเจ็บปวยท่ีรุนแรงหากปวยดวยโรคโควิด 19  (เชน ผูท่ีเปน

โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคปอด และพนักงานท่ีมีอายุมาก) 
 

o  แจงหนวยงานสาธารณสุขทองถ่ินวาคุณกําลังจดัทําแผนงานเตรียมความพรอม และขอคําปรึกษา 
 

•  สงเสริมการทํางานจากระยะไกลภายในองคกรของคุณ หากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนของคุณ หนวยงาน

ดานสุขภาพอาจแนะนําใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะและไปในสถานท่ีแออัด การทํางาน

จากระยะไกลจะชวยใหองคกรของคุณดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองโดยท่ีพนักงานของคุณมีความปลอดภยั 
 
 

•  จัดทําแผนงานสํารองและแผนรับประกันความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการหากมีการระบาดของโรคในชุมชนท่ีองคกร
ของคุณดําเนินกิจการอยู 

 
o  แผนงานสํารองน้ีจะชวยเตรียมความพรอมใหกับองคกรของคุณในภาวการณท่ีอาจเกิดการระบาดของโรคโค

วิด 19 ในสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน และยังสามารถใชไดในภาวะฉุกเฉินทางดานสุขภาพอ่ืนๆ อีกดวย 
 



 

 

 

o   แผนงานควรระบุถึงวิธีท่ีจะทําใหองคกรของคุณดาํเนินกิจการตอไปไดแมวาพนักงาน พนักงานจางเหมาตาม

สัญญา และผูใหบริการจาํนวนมากไมสามารถเดินทางมายังสถานประกอบการของคุณได ท้ังเน่ืองจากขอจํากัด

ดานการเดินทางในพ้ืนท่ีและเน่ืองจากการเจ็บปวย 
 

o  สื่อสารกับพนักงานและพนักงานจางเหมาตามสญัญาของคูณใหทราบถึงแผนน้ี และช้ีแจงใหบุคคลเหลาน้ีทราบ

วาจําเปนตองทําอะไรบาง หรือไมควรทําสิ่งใดบางตามแผน เนนขอความสําคญัวา เพราะเหตุใดพนักงานและ

พนักงานจางเหมาตามสัญญาจึงไมควรมาท่ีทํางาน แมวาจะมีอาการเพียงเล็กนอย หรือแมจะรับประทานยา

สามัญ (เชน ยาพาราเซตามอล, ยาไอบูโพรเฟน) ซึ่งทําใหไมปรากฏอาการแลวก็ตาม   
 

o ในแผนควรระบุถึงการจัดการดานสุขภาพจิตและผลในเชิงสังคมของโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการหรือใน

ชุมชน พรอมท้ังใหขอมูลและความชวยเหลือ  

o   สําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีไมมีบริการสนับสนุนดานสุขภาพและสวัสดิการพนักงานในองคกร โปรด

ติดตอขอความรวมมือและวางแผนรวมกับผูใหบริการดานสาธารณสุขและบริการดานสังคมในพ้ืนท่ีกอนท่ีจะเกิด

ภาวะฉุกเฉินข้ึน 
 

o   หนวยงานสาธารณสุขระดับทองถ่ินและระดับชาติอาจใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการจัดทําแผนงานของ

คุณได 
 
 

ข้อควรจํา 
 

ขณะน้ีคือโอกาสอันดีท่ีจะเตรยีมความพรอมสาํหรับโรคโควิด 19 การปองกันและวางแผนแตเน่ินๆ จะเปนประโยชนอยางมาก ลงมือ

ทําตอนน้ีเพ่ือปกปองพนักงานและธุรกิจของคุณ 
 
 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี� 
 

ขอมูลลาสุดจากองคการอนามัยโลกเรื่องพ้ืนท่ีท่ีกําลังมีการแพรกระจายของโรคโควิด 19 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
 

คําแนะนําและแนวทางปฏิบัติจากองคการอนามัยโลกเรื่องโรคโควิด 19 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

https://www.epi-win.com/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/

