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ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง กระจายไปทั่ว
ทุกพื้นที่ ส่งผลต่อประชาชนและพนักงานในโรงงานที่เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนต้องปิด
โรงงานหลายแห่ง ซึ่งกระทบต่อสินค้าอุปโภค บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศ การดูแลให้
โรงงานสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการจัดระบบการปกป้องโรงงาน ปกป้อง
พนักงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและทีมงานของโรงงานรวมทั้งการสร้างความรอบรู้การ
มีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการ
ระบบปกป้องโรงงาน ปกป้องพนักงาน นับเป็นเรื่องสำคัญที่เร่งด่วน นอกจากจะป้องกันไม่ให้
มีการแพร่กระจายเชื้อของพนักงานในโรงงานจนต้องปิดโรงงานแล้ว
ยังเป็นการลดการแพร่
กระจายเชื้อสู่ชุมชนอีกทั้งระบบการบริหารจัดการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของความปกติใหม่ที่จะเกิด
ขึ้นหลังโรคระบาด กรมการแพทย์ โดยสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานในพื้นที่ ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จัดทำคู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อ
ปกป้องโรงงาน ปกป้องพนักงาน: หยุดแพร่ หยุดติดโควิด โดยใช้หลักการควบคุมการสัมผัสด้าน
อาชีวอนามัย รวมกับหลักการสอบสวน เฝ้าระวังโรค แนวทางปฏิบัติ Factory isolation ตาม
รูปแบบนพรัตนโมเดลนี้มีความโดดเด่นในเรื่อง การเน้นเรื่องการป้องกัน และจัดการโดยใช้ ระบบ
save fact ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี ซึ่งเป็นรูปแบบการสอบสวน เฝ้าระวัง ออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของทีมสอบสวน
โรคในโรงงานและทีมโรงพยาบาลในพื้นที่ ทำให้โรงงานสามารถสร้างและฝังระบบในการดำเนิน
การด้วยโรงงานเองได้
คู่มือประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปกป้องโรงงาน ปกป้องพนักงาน โดยเน้น
ทำพื้นที่โรงงานให้สะอาด ปราศจากเชื้อ ร่วมกับการปกป้องพนักงาน เน้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงานเพื่อหยุดการติดโควิด ส่วนที่ 2 ลดแพร่ ลดติดเชื้อ ซึ่งใช้มาตรการ High risk Bubble
and ATK โดยเน้นแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและทำการเฝ้าระวัง โดยเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ
ที่มีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและส่วนที่ 3 Factory Isolation เป็น
รูปแบบดูแล รักษาพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมระหว่างทีมสุขภาพใน
โรงงานและทีมโรงพยาบาล ซึ่งจัดทำระบบเชื่อมต่อระหว่างโรงงานและโรงพยาบาล ทำให้โรงงานมี
ระบบการดูแลโรงงานและพนักงานที่ครบวงจร เพื่อลดแพร่ ลดติด โควิด-19 กลับเข้าทำงานได้
เร็วและเป็นระบบที่ฝังอยู่ในโรงงานเพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างที่ยั่งยืน
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บทที่ 1

ปกป้องโรงงาน ปกป้องพนักงาน

การปกป้องโรงงาน เป็นการจัดการระบบ สถานที่และโครงสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อ COVID- 19
และทำให้โรงงานปราศจากเชื้อ ทั้งการคัดกรองผู้เข้าโรงงาน การทำความสะอาดในโรงงาน โดยสถาน
ประกอบการสามารถประเมินโรงงานตามมาตรการ Good Factory Practice (ภาคผนวกที่ 1)

จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าพื้นที่โรงงาน จำกัดทางเข้า-ออก ให้
เป็นช่องทางเดียวเพื่อแยกพนักงานที่มีอาการไข้ อยู่ในพื้นที่แยกตัวชั่วคราว และรายงานเข้า
คลินิกออนไลน์เพื่อพิจารณาให้หยุดงาน และตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

พนักงานต้องประเมินตนเองถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยต้องรายงานอาการให้
กับทีมสุขภาพในคลินิกออนไลน์ เพื่อพิจารณาให้พนักงานหยุดงาน ติดตามอาการและตรวจ
Antigen Test Kit

พนักงานรับเหมา คู่ค้า และผู้มาติดต่อต้องประเมินตนเองตามข้อ (2) และใส่หน้ากาก
อนามัย โดยปิดจมูกและปากอย่างมิดชิด เมื่อเข้าโรงงาน ร่วมกับการรักษาระยะห่าง

การจัดสถานที่ทำงานเพื่อลดความแออัด และเพิ่มระบบระบายอากาศ โดย
จัดพื้นที่ ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานมิให้แออัด งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของพนักงาน
โดยจัดพื้นที่ให้พนักงานหนึ่งคนต่อสี่ตารางเมตร
ปรับและสลับให้พนักงานทำงานที่บ้าน (work from home)
จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร โดยจัดเวลาให้เหลื่อมกัน ระหว่าง
แผนกที่ต่างกัน
ปรับการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีมาทดแทน เช่นการใช้สื่อ social media ในการส่ง
ข่าว เป็นต้น
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การจัดพื้นที่โถง พื้นที่ส่วนรวม
หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
การใช้ห้องอาหาร ให้ปลอดภัย เนื่องจากห้องอาหารเป็นพื้นที่ที่พนักงานไม่มีการใส่ mask
ทำให้พื้นที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้มาก จึงต้องมีการการในการใช้ห้องอาหาร ดังนี้
1. ปรับเพิ่มระบบระบายอากาศ หรือไม่ทำให้ห้องอาหารเป็นห้องปิด
2. จัดฉากกั้นระหว่างคน โดยควรให้มีพื้นที่แต่ละคน 4 ตารางเมตร (2x2 เมตร)
3. ไม่พูดคุยขณะทานข้าว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำลาย
4. ทำความสะอาดพื้นที่ทานข้าวทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
5. จัดสลับเวลาการทานอาหาร เพื่อลดจำนวนผู้ใช้ห้องอาหารไม่ให้เกิดความแออัด
6. กำหนดเส้นทางการเดิน จุดนั่งพัก จุดพักรอ ให้ชัดเจนโดยไม่ให้เกิดความแออัด เลี่ยงการ
พูดคุยกันบริเวณทางเดินและงดการสัมผัสทางกาย

ทำความสะอาดพื้นที่ จัดการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัส ห้องน้ำ ห้องอาหาร
และพื้นที่ที่พบพนักงานติดเชื้อโดยเพิ่มรอบการทำความสะอาดและใช้วิธีการทำความสะอาดที่
มีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 2)

จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ ห้อง
อาหาร ห้องส้วมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ และติดป้ายให้มีการล้างมือก่อนสัมผัสพื้น
ผิวที่เป็นสาธารณะรวมทั้งล้างมืออีกครั้งหลังสัมผัสเรียบร้อย เช่นการจับลูกบิดประตู

พื้นที่ผลิต ควรมีการปรับสายการผลิต ปรับที่นั่ง ที่ยืนทำงานไม่ให้
เผชิญหน้ากันโดยตรง กำหนดบริเวณที่จำกัดผู้ปฏิบัติงาน

พื้นที่สำนักงาน พิจารณากระจายคนทำงาน หรือพิจารณาการสลับ
work form home ไม่ให้เกิดความแออัด
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สร้างระบบการรายงานเมื่อพนักงานมีความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่องดการเข้าพื้นที่ทำงานและลด
การปนเปื้อนเชื้อภายในโรงงาน
พนักงานสามารถประเมินอาการผิดปกติตนเองและรายงานก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน โดยใช้
คลินิกออนไลน์ในระบบ "Save fact" เพื่อให้พนักงานที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
เหนื่อย งดการเข้าพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการติดตามอาการ ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันการติด
เชื้อ ลดการปนเปื้อนเชื้อในโรงงาน
พนักงานสามารถรายงานการสัมผัสผู้ติดเชื้อนอกงาน หรือในครอบครัว โดยการลง
ทะเบียนสอบสวน ในระบบ "Save Fact" เพื่อให้ทีมสอบสวนโรงงาน สามารถประเมิน
ความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและจัดการแยกพนักงานเสี่ยงสูงให้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่กำหนด ในรูปแบบ "High risk Bubble" รวมทั้งการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
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การปกป้องพนักงาน เป็นการสร้างความรอบรู้ ให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
COVID-19 เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติในการป้องกัน และลดการแพร่กระจายโรค โดยพนักงาน
เป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะทำให้หยุดการแพร่และหยุดการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะทำให้พนักงาน
มีความสามารถในการทำงานได้เต็มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน มาตรการสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพ โรคติดเชื้อ COVID-19 จึงต้องมีการสนับสนุนจากโรงงาน ดังนี้

จัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์
แผ่นพับ และสื่ออิเล็กโทรนิกส์ที่ถูกต้อง โดยการให้พนักงาน add line "Save Fact"
จะเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงานได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งประเมิน
ผลความรู้เป็นระยะ

โรงงานต้องจัดระบบการรายงานและจัดการความเครียด ความกลัวและความวิตกกังวล
ในรูปแบบ Employee Assisstance Program: EAP ในแบบ ออนไลน์และรักษาความลับ
ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (ภาคผนวกที่ 3)

โรงงานต้องจัดหาและให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบถ้วน (ภาคผนวกที่ 4)
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เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
ให้ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้
ย่อมาจาก Distancing คือ การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะ
ละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งกระจายมากในระยะ 1-2 เมตร โดยต้อง
ปฏิบัติทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของละอองฝอย โดยต้องใส่ให้ปิดปาก จมูก ใส่ให้กระชับไม่หลวม เพื่อ
สามารถปิดกั้นการสัมผัสละอองฝอยที่อาจจะมีเชื้อปนเปื้อนได้ โดยต้อง
ปฏิบัติทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจล
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และไม่แคะ แกะ เกา ใบหน้าและขยี้ตา เนื่องจากมือมีโอกาส
สัมผัสกับพื้นที่ผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ ทำให้มือปนเปื้อนเชื้อได้และพนักงานมักจะใช้
มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว การล้างมือเป็นการทำให้มือสะอาด ปราศจากเชื้อ
โดยต้องปฏิบัติทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการผิดปกติ
ระบบทางเดินหายใจสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าและขณะทำงาน ซึ่งถ้ามีอาการผิด
ปกติ ต้องรายงานหัวหน้างานและรายงานทีมสุขภาพในคลินิกออนไลน์ เพื่อไม่
ให้พนักงานที่มีโอกาสติดเชื้อเข้าโรงงาน ซึ่งจะทำให้โรงงานปนเปื้อนเชื้อได้
ย่อมาจาก Testing การตรวจคัดกรองหรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19
โดยโรงงานต้องมีระบบให้พนักงานเข้าถึงการตรวจยืนยันการติดเชื้อได้อย่าง
รวดเร็ว โดยการตรวจคัดกรองจาก ATK ทั้งโรงงานเป็นระยะ จะทำให้เสียค่าใช้
จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่การสร้างระบบการสอบสวนการสัมผัสเพื่อจำแนก
พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เฝ้าระวังอาการผิดปกติโดย การเข้าคลินิกออนไลน์
เพื่อคัดแยกพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงในการตรวจคัดกรอง ATK จะเป็นการตรวจ
คัดกรองในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเฉพาะซึ่งต้องเฝ้าระวังและทำให้การตรวจ
สามารถควบคุมการแพร่กระจายโรคที่มีประสิทธิภาพ
ย่อมาจาก Application คือการใช้แอปพลิเคชั่นช่วยในลงทะเบียนการ
สัมผัสผู้ติดเชื้อ ลงทะเบียนอาการเจ็บป่วยและสามารถเข้ารับข้อมูลความรู้
เรื่องโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการเพิ่มเพื่อนในระบบ Save Fact
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การจัดตั้งคณะทำงาน COVID-19 ในโรงงาน

จัดตั้งคณะทำงาน COVID ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID คณะทำงานจะมี
บทบาทในการวางแผน ออกแบบการปกป้องโรงงาน ปกป้องพนักงาน ให้คำปรึกษาและทำการ
สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว โดยทีมงานประกอบด้วย
a. ผู้บริหารโรงงาน
B. งานทรัพยากรบุคคล
C. งานความปลอดภัย
D. แพทย์และพยาบาลในห้องพยาบาล
E. ตัวแทนหัวหน้างาน

จัดตั้งทีมบริหารสิ่งอำนวยสะดวก (Facility Management: FM)
a. บริหารจัดการด้านสถานที่ การระบายอากาศ โดยสำรวจสถานที่และแผนกต่างๆ
ในโรงงาน
b. จัดการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น เครื่องนอน ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลาย
นิ้ว (Pulse oximeter) เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen
generator) เครื่อง AED เป็นต้น
C. กำหนดและจัดทำเส้นทางการเข้า-ออก เส้นทางการเดินรถ ป้ายสัญลักษณ์แบ่งแยก
พื้นที่ ป้องกันไม่ให้พนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงปะปน
กับพนักงานคนอื่นๆ
D. จัดการด้านสาธารณูปโภค การจัดการขยะของเสียและบำบัดของเสียสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกต้อง และอาหาร 3 มื้อ
E. การจัดหาอุปกรณ์และชุดคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น
F. วางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด
G. วางมาตรการป้องกันการติดเชื้อสู่ชุมชน งดการเยี่ยมและจัดระบบการเยี่ยมเป็นการ
สื่อสารออนไลน์
H. สรุปและนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเป็น
ระยะ
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จัดตั้งทีมสุขภาพ ติดตามเฝ้าระวังอาการอาการผิดปกติทางเดินหายใจของพนักงานทุกคน
โดยเฉพาะพนักงานสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โดยในทีมประกอบด้วยพยาบาลในโรงงาน เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยและฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ Official line: SAVE FACTORY (Save
Fact) และ Website: NRH-FACTORY และติดตามอาการของพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดย
ใช้ระบบ Hospital-Factory communication (Hos Fact) โดยทีมสุขภาพมีหน้าที่ดังนี้
A. เฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานสัมผัส
ใกล้ชิดเสี่ยงสูง ถ้ามีอาการพิจารณาให้หยุดงานลดการสัมผัสพนักงานอื่น และส่งตรวจ ATK
เพื่อตรวจหาการติดเชื้อทันที และถ้าได้ผลลบ ให้ตรวจซ้ำอีก 3 วันถัดมา การตรวจหาการติด
เชื้อต้องวางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดพื้นที่ตรวจเองในโรงงานหรือส่งตรวจในโรง
พยาบาล
B. ถ้ามีอาการผิดปกติรุนแรง ส่งปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ออนไลน์ในระบบ Save
Fact
C. ติดตามอาการของพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระบบ FI ของโรงงานและเชื่อมต่อ
กับโรงพยาบาล
D. จัดทำแผนการส่งต่อพนักงานติดเชื้อCOVID-19 ในระบบ FI ของโรงงานที่มีอาการ
รุนแรง

ทีมสุขภาพต้องจัดระบบการดูแลสุขภาพพนักงานที่เจ็บป่วยในรูปแบบ New Normal
a. จัดรูปแบบการเข้ารักษาในห้องพยาบาลในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับการโทรนัดหมาย
B. การให้บริการในห้องพยาบาล ต้องจำกัดจำนวนพนักงานเข้ารับบริการ เพื่อลดความ
แออัดและผ่านการคัดกรองออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ
C. ห้องพยาบาลต้องมีฉากกั้น สวมหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face shield)
ขณะให้บริการหรือให้คำปรึกษาและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่าง
น้อย 70% ก่อน-หลังให้บริการพนักงานแต่ละราย
D. จัดทำการสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพการป้องกันและลดแพร่กระจายของเชื้อโรค
COVID-19 ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โปสเตอร์ ส่งเนื้อหาใน line และการประกาศเสียงตาม
สาย เป็นต้น
E. จัดทำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับพนักงาน โดยเน้นอาหาร ออกกำลังกาย สุขภาพจิต
F. จัดเก็บข้อมูลการให้บริการของห้องพยาบาลและทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ
การดูแลสุขภาพโรงงานต่อไป
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จัดตั้งทีมสอบสวนโรค โดยโรงงานจะมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนโรค อย่างไรก็ตามโรงงานที่ไม่มีพยาบาลสามารถดำเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยรับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลใน
การใช้ระบบการสอบสวนโรคและการรายงานอาการเจ็บป่วยในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
Official line: SAVE FACTORY เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายโรค โดยรายละเอียดได้
กล่าวถึงในบทที่ 2
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บทที่ 2

การสอบสวน เฝ้าระวัง พนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือสัมผัส
พนักงานติดเชื้อ COVID-19

เมื่อพนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพนักงานพบผลยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งสามารถ
ติดต่อไปยังผู้ร่วมงานอื่นๆ การมีระบบการสอบสวน ออนไลน์จะทำให้การสอบสวนทำได้อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน ทำให้สามารถแยกพนักงานที่เจ็บป่วยหรือเสี่ยงออกจากพนักงานปกติได้
การสอบสวนโรคจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาพนักงานที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ และจัดการ
แยกกัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกโรงงาน และทำให้สามารถกำหนด
มาตรการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงานสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

โรงงานต้องสนับสนุนในการจัดทีมสอบสวนโรค ทีมสุขภาพ จัดเตรียมระบบการสอบสวน
ประเมินและแบ่งพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อกักแยกตัว ตรวจยืนยันการติดเชื้อ จัดเตรียมสถาน
ที่กักตัวพนักงานเสี่ยงสูงปละปฏิบัติงานและสถานที่ในการดูแลรักษาพนักงานติดเชื้อ เพื่อเป็น
ระบบที่ดูแลพนักงานที่ครบวงจร
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การสอบสวนโรค
จัดตั้งทีมสอบสวนโรคที่สามารถดำเนินงาน ปรึกษา หารือ สื่อสาร
กันได้ตลอดเวลา อย่างรวดเร็ว โดยพยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็นบุคลากรหลักในทีมสุขภาพและทีม
สอบสวนโรค โดยต้องสร้างรูปแบบให้พนักงานเข้าถึงการรายงานการ
สัมผัสผู้ติดเชื้อ การสอบสวนผู้ติดเชื้อ และการรายงานอาการเจ็บป่วย
ทางเดินหายใจ อาการไข้ ไอ เหนื่อย มีน้ำมูก เจ็บคอ ในรูปแบบ ออนไลน์
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในรูปแบบ official line: Save Fact
การสอบสวนโรค เพื่อค้นหาพนักงานที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อเสี่ยงสูงและพิจารณาแยกกัก เฝ้า
ระวังโรค ไม่ให้มีการแพร่กระจายโรค รวมทั้งจะทำให้ทราบสาเหตุของการติดเชื้อและการเป็นผู้
สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ซึ่งจะสามารถหามาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ผู้สัมผัสโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ หมายถึงพนักงานที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติด
เชื้อ COVID-19 ในขณะ มีอาการ และการตรวจยืนยันการติดเชื้อมีผลเป็น DETECTED โดย
ครอบคลุมการสัมผัสในครอบครัว ในการยานพาหนะระหว่างเดินทาง

การสอบสวนโรคจะดำเนินการเมื่อทีมสอบสวนโรคของโรงงานได้รับรายงานการสัมผัสผู้ติด
เชื้อหรือพบพนักงานติดเชื้อ โดยพนักงานที่สัมผัสผู้ติดเชื้อจะทำการลงทะเบียนข้อมูลในแบบ
สอบสวน ออนไลน์ โดยทีมสอบสวน ออนไลน์ต้องมี admin ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการลง
ทะเบียนตลอดเวลา (8.00-20.00 น) หรือการรายงานสายด่วนที่กำหนด

ทีมสอบสวน พิจารณาข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมการสัมผัสผู้ติดเชื้อ การใช้ PPE ขณะ
สัมผัส และขอข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

กรณีที่พบพนักงานติดเชื้อทีมสอบสวนโรคจะเข้าพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อทำการสอบสวนค้นหา
ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและพิจารณากิจกรรมที่มีการสัมผัสพนักงานติดเชื้อ และประเมินความเสี่ยงตาม
แนวทางการประเมินความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิด ดังนี้

12

สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีโอกาสสูงในการ
รับเชื้อกับจากผู้ป่วย ซึ่งพิจารณาพนักงานเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
(ภาคผนวกที่ 5)

โดยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีประวัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้

พนักงานอาศัยหรือพบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในขณะมีอาการ โดยมีประวัติ
สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย COVID-19

พนักงานสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย นานกว่า
5 นาที โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

พนักงานอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ขณะที่พนักงานหรือผู้ป่วย คนใดคนหนึ่ง หรือทั้ง
2 คนไม่ใส่หน้ากากอนามัย

พนักงานอยู่ในห้องปิดที่ระบายอากาศไม่ดีกับผู้ป่วย COVID-19 นานเกิน 15 นาที เช่น
ห้องปิด รถสาธารณะ รถไฟ รถทัวร์ ซึ่งอยู่ในตู้เดียวกัน หรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน
หรือในเครื่องบิน โดยนั่งใกล้ผู้ป่วย ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถว
หลัง
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แนวปฏิบัติการสอบสวนและกักตัว
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การเฝ้าระวังโรค

1.ทีมสอบสวนโรคของสถานประกอบการจัดการกลุ่มพนักงานสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (ภาค
ผนวกที่ 6) ดังนี้
พนักงานเสี่ยงสูง ต้องได้รับเฝ้าระวังการติดเชื้อโดยการตรวจยืนยันติดเชื้อในวันที่ 5-7
และ 13 หลังการสัมผัสผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย
พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงต้องถูกกักตัวจากพนักงานผู้อื่นและครอบครัวตาม
ระยะการฟักตัวโรค จำนวน 14 วันหลังการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อวันสุดท้าย
พนักงานเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว สามารถแยกพื้นที่ปฏิบัติงานจากพนักงานเสี่ยงต่ำ High
risk bubble และแยกพื้นที่พักไม่ปะปนกับพนักงานเสี่ยงต่ำ
ทีมสอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของพนักงานเสี่ยงสูง ถ้ามีอาการไข้ ไอ
เหนื่อย เจ็บคอ มีน้ำมูกให้ส่งเข้าคลินิก ออนไลน์ เพื่อพิจารณาส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อ
และแยกพนักงานเข้ารับการรักษา

2.ทีมสุขภาพต้องกระจายคลินิกออนไลน์ให้พนักงานเข้าถึงการรายงานอาการผิดปกติระบบ
ทางเดินหายใจได้ครอบคลุมทุกคนตลอดเวลา

3.ทีมสุขภาพควรจัดให้มีการประกาศเสียงตามสายในการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา สื่อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 หรือคำแนะนำให้กับ
พนักงาน เช่น จัดทำโปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย และการ
ล้างมือที่ถูกวิธี เป็นต้น
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ขั้นตอนการรับบริการคลินิกออนไลน์
PUI (Patient Under Investigation)
หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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การจัดระบบการสอบสวน เฝ้าระวัง
และคลินิก ออนไลน์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจัดทำระบบ SAVE FACT โดยเป็น official line ซึ่งสามารถให้
พนักงานเพิ่มเพื่อนไว้ในโทรศัพท์และมีปุ่มให้ใช้งาน ดังนี้

1. ปุ่มลงทะเบียนสอบสวน สำหรับให้พนักงานลงข้อมูลกิจกรรมสัมผัสผู้ติดเชื้อทั้งใน
ครอบครัว ชุมชน และในที่ทำงาน โดยข้อมูลการสอบสวนจะประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อพนักงานที่งทะเบียน
ข้อมูลกิจกรรมการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ข้อมูลการใช้ PPE
จากข้อมูลสามารถพิจารณาการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด

2. ปุ่มคลินิก ออนไลน์ เป็นปุ่มให้พนักงานที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อย มีน้ำมูกลง
ข้อมูลเข้าพบพยาบาล เพื่อให้พยาบาลซักประวัติเพิ่มเติมและส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อ

3. ปุ่มประเมินความเครียด เป็นปุ่มให้พนักงานประเมินความเครียดและเข้าถึงนัก
จิตวิทยาเพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาเมื่อมีอาการเครียด วิตกกังวล กลัว

4. ปุ่มประเมินกลับเข้าทำงาน RETURN TO WORK เป็นปุ่มสำหรับการประเมินการกลับ
เข้าทำงานสำหรับพนักงานในสถานประกอบการหลังหายป่วยแล้ว
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การจัดระบบการสอบสวน เฝ้าระวัง
และคลินิก ออนไลน์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจัดทำระบบ SAVE FACT โดยเป็น official line ซึ่งสามารถให้
พนักงานเพิ่มเพื่อนไว้ในโทรศัพท์และมีปุ่มให้ใช้งาน ดังนี้
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การกักตัว

การจัด bubble and seal เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของพนักงานในสถานประกอบการ
1. โรงงานตัองจัดแยกพื้นที่ทำงาน แต่ละแผนกที่แยกจากกันชัดเจน
2. โรงงานมีการบริหารจัดการเวลาพักของพนักงานให้แยกเป็นแผนก ไม่พักพร้อมกันหลาย
แผนก หรือจัดพื้นที่ห้องอาหารแยกแผนก เพื่อไม่ให้เกิดการแกร่กระจายเชื้อข้ามแผนก
3. พนักงานในแผนกเดียวกันทำงานโดยเว้นระยะห่าง และใช้หลัก DMHTTA
4. พนักงานห้ามออกนอกพื้นที่พัก โดยโรงงานควรจัดหาอาหาร ของใช้จำเป็นมาจำหน่ายใน
ราคาถูกในโรงงาน และจัดรถรับ-ส่งพนักงานโดยโรงงานต้องทำการตรวจยืนยันติดเชื้อ
แม่ค้าขายของและคนขับรถเป็นระยะ
5. พนักงานที่เสี่ยงสูงจะถูกแยกพื้นที่ทำงาน โดยสามารถทำงานในแผนกที่ถูกแยกได้ โดยต้อง
ใช้ PPE หน้ากากอนามัย face shield และหมวกคลุมผม และเน้นมาตรการ DMHTTA
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

การจัดทำ bubble and seal ต้องอาศัยการสนับสนุนจากโรงงานและอาศัยความร่วมมือของ
พนักงาน อย่างมาก โดยจะเป็นความยากในการจัดการในระยะยาว
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การกักตัวในรูปแบบ High Risk Bubble
พนักงานที่ได้รับการประเมินเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เสี่ยงสูงและให้กักตัว โรงงาน
สามารถทำการกักตัวพนักงานเสี่ยงสูงและให้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ High Risk Bubble โดย
มีรายละเอียดดังนี้

High Risk คือ พนักงานที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อและมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อ โดยต้อง
กัก แยกตัวจากบุคลากรอื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยกักตัวตามระยะเวลา
การฟักตัวของโรค ร่วมกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อโดยการตรวจยันยันการติดเชื้อ
และเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ เช่นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย

Bubble หมายถึง ลูกโป่งหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเป็นกลุ่ม โดยการแยกการ
ทำงานของพนักงานเสี่ยงสูงเป็นกลุ่ม ไม่ปะปนกับเสี่ยงต่ำ ขณะเดียวกันพนักงานใน
แต่ละกลุ่มก็ทำงานแบบเว้นระยะห่าง เหมือนมีลูกโป่งหลายใบในสถานที่ทำงาน ดังนั้น
เมื่อมีคนทำงานในลูกโป่งใบใดติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคก็จะถูกแยกเฉพาะอยู่ในลูกโป่งใบนั้น

Seal หมายถึง การปิดกั้น ปิดผนึก การคลุมเอาไว้ ไม่ให้มีการเข้าหรือออก โดยจะ
ทำการ seal เมื่อพนักงานในแผนกทุกคนเสี่ยงสูง
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การกักตัวรูปแบบ High Risk Bubble จึงเป็นการกักตัวและปฏิบัติงานของพนักงานเสี่ยงสูง
โดยการกำหนดพื้นที่ทำงานของกลุ่มเสี่ยงสูงออกจากเสี่ยงต่ำไม่ปะปนกัน ร่วมกับการเฝ้าระวัง
การด้วยการตรวจยืนยันการติดเชื้อ 2 ครั้งและเฝ้าระวังการอาการผิดปกติของระบบทางเดิน
หายใจ จนครบ 14 วัน ทำให้ธุรกิจของโรงงานสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ขาดคนทำงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. การทำงานของกลุ่มเสี่ยงสูง
กลุ่มเสี่ยงสูงเลี่ยงการทำงานสัมผัสกับคนและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรปนเปื้อนเชื้อ
กรณีที่จำเป็นให้ใส่ชุด PPE ที่ครบถ้วน เช่น หน้ากากอนามัย face shield หมวกคลุมผม เสื้อ
กาวน์พลาสติก และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์
กรณีเป็นไลน์ผลิต ควรแยกพื้นที่เป็นส่วนสุดท้ายของไลน์ผลิต
กำหนดพื้นที่แยกกันชัดเจน ทั้งพื้นที่ทำงาน พื้นที่พัก ห้องน้ำ โดยเฉพาะห้องอาหาร ถ้า
กรณีแยกไม่ได้ ควรให้กลุ่มเสี่ยงสูง เข้ารับประทานอาหารเป็นกลุ่มสุดท้ายและทำความ
สะอาดทุกครั้ง
ควรจัดงานให้กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นแผนกเฉพาะ ไม่ควรกระจายงานของกลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง
โรงงาน ดังนั้นการแยกงานให้กลุ่มเสี่ยงสูง จึงต้องเลือกงานที่กลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนทำได้
กรณีงานที่ไม่สามารถทดแทนได้ ต้องพยายามป้องกันพนักงานไม่ให้เกิดเป็นกลุ่มเสี่ยง
สูงหรือติดเชื้อเนื่องจากจะหาคนทำทดแทนไม่ได้
หน่วยงานที่พนักงานทุกคนเสี่ยงสูงต้องทำการ Seal หน่วยงาน โดยห้ามพนักงาน
หน่วยงานอื่นเข้าหน่วยงาน พนักงานเสี่ยงสูงห้ามออกจากหน่วยงาน
การทำ High Risk Bubble หรือการ Seal ต้องคำนึงว่า พนักงานเสี่ยงสูง มีโอกาสติด
เชื้อ ไม่เท่ากัน ทุกคนต้องป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเน้น
มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัยตลอด
เวลา ล้างมือบ่อยๆ และเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ
กลุ่มเสี่ยงสูงจะไม่ออกนอกที่พักและนอกหน่วยงานที่กำหนด ไม่เดินทั่วทั้งโรงงาน
กรณีงานที่ทำต้องประสานกับหน่วยงานภายนอกให้ หน่วยงานอื่นมาทำหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
กลุ่มเสี่ยงสูงออกนอกพื้นที่งานและที่พักไม่ได้ ต้องจัดหาอาหารให้กับพนักงานเสี่ยงสูง
ครบ ทั้ง 3 มื้อ
จัดหาที่ทิ้งขยะและจัดการขยะเช่นเดียวกับขยะติดเชื้อ
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2.การแยกพักของพนักงานเสี่ยงสูง
การพักที่บ้าน พนักงานเสี่ยงสูงต้องแยกการพัก การใช้พื้นที่กับครอบครัวได้
กรณีที่พนักงานไม่สามารถแยกพื้นที่พักกับครอบครัว โรงงานต้องจัดพื้นที่แยกพักให้
กับพนักงานเสี่ยงสูง เช่น พักในโรงงาน เป็นต้น

3.กำหนดเส้นทางจากที่พัก ไปยังพื้นที่ทำงานเสี่ยงสูงเพื่อเลี่ยงการปะปนของ
พนักงานเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ
กรณีพนักงานเสี่ยงสูงพักในโรงงาน กำหนดเส้นทางเดินที่เลี่ยงการปะปนผู้คน
กรณีพนักงานพักบ้าน มีรถส่วนตัว จัดที่จอดรถที่สามารถเดินไปที่ทำงานที่เลี่ยงผู้คน
กรณีพนักงานมารถรับ-ส่งพนักงาน ควรแยกรถ และจัดให้เป็นรถที่มีอากาศถ่ายเท
ได้ดีและเว้นระยะห่างของพนักงานเสี่ยงสูง

4.พนักงานเสี่ยงสูงต้องแยกพักจากครอบครัว และไม่ออกนอกพื้นที่พัก ไม่
แวะระหว่างทาง
5. พนักงานเสี่ยงสูงต้องทำการตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วย ATK
6. ทีมสุขภาพต้องโทรหรือรับรายงานอาการผิดปกติทางเดินหายใจกับ
พนักงานเสี่ยงสูงทุกวันจนครบ 14 วัน ถ้ามีอาการให้พนักงานเสี่ยงสูงรายงาน
เข้าคลินิกออนไลน์ เพื่อการตรวจยืนยันการติดเชื้อ การหยุดงานแยกจาก
พนักงานอื่น
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บทที่ 3

ระบบการดูแลรักษาพนักงานติดเชื้อโรค COVID-19 ในโรงงาน
(FI:Factory Isolation)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงทำให้พนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวนมากได้รับผลกระทบ รวมทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยของระบบสาธารณสุขมีจำนวนเตียงไม่เพียง
พอในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในการจัด
ระบบเพื่อดูแลรักษาพนักงานที่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและทำให้โรงงานสามารถดำเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การกักตัวรักษาพนักงานติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงาน : Factory isolation
Factory isolation (FI) เป็นรูปแบบการดูแลพนักงานที่มีผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR การติด
เชื้อเป็น Detected โดยโรงงานมีการจัดสถานที่และจัดระบบการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลและจัดเตรียมทีม
สุขภาพร่วมในการดูแลรักษาพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ภายในโรงงาน โดยโรงงานต้องมีการดำเนินการ
ดังนี้
1. โรงงานที่ต้องการทำ FI กับโรงพยาบาลใด ให้ทำการขึ้นทะเบียนการทำ FI ร่วมกับโรงพยาบาลที่
กำหนด โดยพนักงานในโรงงานที่มีการติดเชื้อจะเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน FI ไว้
2. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในพื้นที่จะทำการประเมินสถานที่และระบบร่วมกับโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
และองค์กรที่ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น สำนักงานเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. โรงงานจะจัดเตรียมสถานที่โดยกั้นแยกพื้นที่ เป็นพื้นที่ห่างจากชุมชน เป็นสถานที่โล่ง ระบบระบาย
อากาศถ่ายเท จัดเตรียมเครื่องนอน กล้องวงจรปิด และจัดเตรียมการกำจัดขยะะติดเชื้อและของเสีย
อย่างเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 7)
4. โรงงานจะจัดตั้งทีมสุขภาพและรับการอบรมจากโรงพยาบาลเพื่อทำการติดตามอาการผู้ป่วยและ
เชื่อมต่อข้อมูลให้กับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
5. โรงพยาบาลจะจัดทำระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลรักษาพนักงานที่ติดเชื้อโดยระบบนพรัตน
โมเดล ซึ่งใช้ระบบ Hos Fact ในการติดตามอาการผู้ป่วย
6. พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/เสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อและมีอาการผิดปกติทาง
เดินหายใจ โรงงานจะทำการตรวจ ATK ให้กับพนักงาน ถ้าผลบวก จะส่งพนักงานตรวจยืนยันการติด
เชื้อด้วย RT-PCR และรับเข้า FI ของโรงพยาบาล พร้อมเซ็นต์ยินยอมแยกกักตัวรักษาในสถานประกอบ
การ และทีมสุขภาพโรงงานจะส่งข้อมูลลงทะเบียนพนักงานที่ติดเชื้อมายังโรงงาน
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การกักตัวรักษาพนักงานติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงาน : Factory isolation
7. ทีมสุขภาพโรงงานจะรับอุปกรณ์และยาให้กับผู้ป่วยโดยประกอบด้วยเทอร์โมมิตอร์วัดไข้ ตัววัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว ยา หน้ากากอนามัย และถุงขยะติดเชื้อ
8. พนักงานติดเชื้อต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้ามาให้ครบ 14 วันโดยไม่ต้องทำการซักรีด
9. โรงงานต้องจัดเตรียมอาหารสำหรับพนักงานติดเชื้อให้ครบ 3 มื้อ จำนวน 14 วัน
10.ทีมสุขภาพติดตามอาการและส่งต่อข้อมูลอาการพนักงานป่วยให้กับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในโรง
พยาบาล เพื่อพิจารณาแบบ real time
11. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะทำการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงงาน ในรูปแบบ telemedCine
12. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะทำการประเมินความพร้อมในการกลับเข้าทำงานให้กับพนักงานที่ติดเชื้อ
(ภาคผนวกที่ 8)
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ขั้นตอนการเข้า FI ร่วมกับโรงพยาบาล
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ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ในระหว่างแยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ
1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่สถานประกอบการระหว่างแยกตัวและงดการออกจากสถานประกอบการ
2. อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ไม่ให้ใช้หน้ากากผ้า
3. หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตรหรือประมาณหนึ่ง
ช่วงแขน หากไอจามไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นหรืออยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร และให้หันหน้าไปยังทิศตรงข้าม
กับตำแหน่งที่มีผู้อื่น
4. หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องเอามือมาปิดปาก และไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออก
เนื่องจากมืออาจเปรอะเปื้อน หากไอจามขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปาก
และจมูก
5. ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ (หากมือเปรอะเปื้อนให้ล้างด้วย
สบู่และน้ำโดยเฉพาะภายหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ขณะไอ จาม หรือหลังจากถ่ายปัสสาวะหรือ
อุจจาระ และก่อนสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น
6. หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ
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ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ในระหว่างแยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ
7. การทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิว ควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์หรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อน
เสมหะ น้ำมูก อุจจาระ ปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งด้วยน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว 5% โซเดียมไฮโป
คลอไรท์
8. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
9. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ควรให้ผู้อื่นจัดหาอาหารมาให้ แล้วแยกรับประทานคนเดียว
ถ้าเป็นอาหารที่สั่งมา และต้องเป็นผู้รับอาหารนั้นควรให้ผู้ส่งอาหารวางอาหารไว้ ณ จุดที่สะดวก
แล้วไปนำอาหารเข้าบ้าน ไม่รับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งอาหาร
10.การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุงขยะติดเชื้อที่สถาน
ประกอบการจัดให้ และปิดปากถุงให้สนิทก่อน ทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ทันที
11. ให้สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) ทุกวัน
12. หากมีอาการแย่ลง เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูงลอย เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ได้ ให้รีบโทรแจ้งทีมสุขภาพเพื่อติดเต่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาล
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บทบาทนิคมอุตสาหกรรม
1. เป็นหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนการจัดทำ FI ร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อประสานคนทำงานที่เจ็บ
ป่วยส่งให้โรงพยาบาล
2. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงาน FI มีความเป็น
มาตรฐานในการดูแลคนทำงานที่ติดเชื้อ
3. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการตรวจยืนยันการติดเชื้อ เพื่อส่งต่อคนทำงานที่ติดเชื้อเข้าสู่
ระบบการรัษา ตามระบบ FI
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ภาคผนวก

GOOD FACTORY PRACTICE (GFP)

การทำความสะอาดสถานประกอบการ

การจัดระดับความเสี่ยง

ความรู้เรื่องวัคซีน

การจัดการของเสีย

การจัดการความเครียด

บริหารจัดการตามระดับความเสี่ยง

การประเมินการกลับเข้าทำงาน

HOS- FACT
http://hos-fac.com/login
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