


 

แนวทางปฏิบัติส าหรับกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID- 19) 

 
 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและ
อาจเพ่ิมความรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ยสท. จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติในการ
จัดท าแผนรองรับการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสถานกาณ์ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

1. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้พนักงาน ยสท. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน ยสท. ในเรื่อง ค าจ ากัดความของผู้ติดเชื้อ ผู้สงสัยติดเชื้อ ผู้สัมผัส
วงที่ 1 และผู้สัมผัสวงที่ 2  ท าให้สามารถแยกพนักงานที่มีความเสี่ยง ออกจากพนักงานที่ไม่มีความเสี่ยงได้ 

3. เพ่ือให้พนักงาน ยสท. มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ  และ
สามารถปฏิบัติตัวในขณะกักตัว เพ่ือสังเกตอาการได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องถูกพิจารณาให้แยกกักตัว
เพ่ือสังเกตอาการทั้งในแบบ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) 

4. เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

5. เพ่ือให้พนักงาน ยสท. ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อพบว่ามีพนักงาน เป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 

COVID–19 ย่อมาจาก Coronavirus Disease 2019 คือ โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งพบ   
เป็นครั้งแรกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปลายปี 2019 และถูกตั้งชื่อว่า SARS-CoV-2 หมายความว่า 
พันธุกรรมของไวรัสตัวนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับ SARS-CoV ที่ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อปลายปี 2002 ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ โรคซาร์ส นอกจากนั้นยังมี MERS-CoV ที่ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) หรือ โรคเมอร์ส (MERS) ที่ค้นพบเมื่อปี 2012  
ในตะวันออกกลางอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นไวรัสโคโรนาที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อมนุษย์ เพราะท าลายระบบหายใจ
อย่างรุนแรงและเฉียบพลัน จึงได้ถูกให้ชื่อว่า Severe Acute Respiratory Syndrome หรือ SARS 

 

 

 

/- 3. อาการ... 
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3. อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) และการฟื้นตัว 

อาการที่พบบ่อยที่สุด 2 อาการ คือ การมีไข้ (88%) และการไอแห้งๆ (68%) อาการที่ไม่ใช่สัญญาณของ
COVID-19 คือ น้ ามูกไหล นอกจากนั้นผู้ที่เป็น COVID-19 ยังมีอาการอ่อนเพลีย (38%) ไอแบบมีเสมหะ (33%) 
หายใจล าบาก (18%) เจ็บคอ (14%) ปวดศีรษะ (14%) ปวดกล้ามเนื้อ (14%) และหนาวสั่น (11%) ผู้ป่วยที่มี
อาการหนักมาก จะมีอาการหายใจหอบ อ่อนเพลียมาก ช่วงระยะฟ้ืนตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-6 สัปดาห์ และ 
ส าหรับผู้ที่ป่วยไม่มาก ช่วงระยะฟ้ืนตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์  

4. การป้องกัน 

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าไปในที่มีคนแออัด และถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี  
2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์แฮนด์เจลอย่างถูกวิธี เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที 
3. ไม่ไปในสถานที่แออัด 
4. หมั่นสังเกตอาการตนเองและอาการของคนในครอบครัว 
5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน และแก้วน้ าร่วมกับผู้อ่ืน 
6. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
7. รักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร 

5. แนวทางการพิจารณากักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 

ค าจ ากัดความ 
“ผู้ติดเชื้อ” หมายถึง ผู้ที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 จากการตรวจสารคัดหลั่ง 

ในโพรงจมูก หรือตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 ในเลือด 
“ผู้สงสัยติดเชื้อ” หมายถึง ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันการตรวจ

แล้วหรือ เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค COVID-19 (Patient under 
investigation: PUI) 

“ผู้สัมผัสวงที่ 1” หมายถึง ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือผู้สงสัยติดเชื้อ 
“ผู้สัมผัสวงที่ 2” หมายถึง ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือผู้สงสัยติดเชื้อ 

แนวทางการพิจารณา 
1) การนับวันที่มีโอกาสรับเชื้อ 

(พยาบาลผู้สอบสวนโรคเบื้องต้นจะแจ้งวันที่แน่ชัดให้ทราบในแต่ละกรณี) 
1.1 กรณีผู้ติดเชื้อแสดงอาการป่วย ให้นับย้อนหลัง 3 วันก่อนเริ่มมีอาการ 
1.2 กรณีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ให้นับย้อนหลัง 3 วันก่อนวันที่ท าการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกส่งตรวจ 

2) กลุ่มพนักงานที่มีโอกาสรับเชื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสวงที่ 1 และ 
2.2 กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสวงที่ 2 (ตามภาพประกอบ) 

/- ตัวอย่าง... 
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ตัวอย่างที่ 1 น้องสาวพนักงาน A เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้สัมผัสวงที่ 1 คือ พนักงาน A ซี่งอยู่ร่วมบ้าน
เดียวกันกับน้องสาว และผู้สัมผัสวงที่ 2 คือ เพ่ือนร่วมงานที่ท างานใกล้ชิดกับพนักงาน A 

 

  

 

 ตัวอย่างที่ 2 พนักงาน B เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค พนักงาน C คือเพ่ือนร่วมงานใกล้ชิดกับ
พนักงาน B เป็น ผู้สัมผัสวงที่ 1 และ พนักงาน D คือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ พนักงาน C เป็นผู้สัมผัสวงที่ 2 

 

3) ผู้ที่นับเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีโอกาสรับเชื้อ ต้องกักตัว ได้แก่ 
3.1 มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะใกล้กว่า 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดโดยไม่ได้ใส่

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าปิดจมูกและปากทีม่ิดชิด 
3.2 อยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น ห้องแอร์ ห้องประชุม รถยนต์ รถตู้ เป็นต้น ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร 

นานกว่า 15 นาท ีโดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าปิดจมูกและปากทีม่ิดชิด 
4) พิจารณาแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ พนักงานผู้สัมผัสวงที่ 1 และ ผู้สัมผัสวงที่ 2 ตามเกณฑ์ในข้อ 3) 

 
/- 5) ระยะ... 

น้องสาวพนักงาน 

พนักงาน A 

เพื่อนร่วมงานพนักงาน  

พนักงาน D 

พนักงาน C 

พนักงาน B 
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5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการแยกกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ นับวันเริ่มต้นคือ วันที่สัมผัสกับผู้ป่วย
วันสุดท้ายนับไปจนครบ 14 วัน เป็นวันสิ้นสุดการแยกกักตัว 

 

หมายเหตุ:  
1. ข้อพิจารณาแยกกักตัวถึงผู้สัมผัสวงที่ 2 เนื่องจาก ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ 

ผู้สัมผัสวงที่ 1 อาจเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโดยไม่มีอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ จึงก าหนดให้ผู้สัมผัสวงที่ 2 
ได้แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการไปด้วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยกระทรวง
สาธารณสุขให้แยกกักตัวผู้สัมผัสวงที่ 1 เท่านั้น 

2. ขณะที่แยกกักตัว ผู้สัมผัสทุกคนที่ถูกพิจารณาให้แยกกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ จะต้องวัดไข้และสังเกต
อาการตนเอง แล้วลงบันทึกใน QR Code เพ่ือให้พยาบาลป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ 
ในโรงพยาบาลได้ติดตามอาการผ่านทาง ระบบ Google form 

 

6. เม่ือพบว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ด าเนินการ ดังนี้  

 หัวหน้างานรวบรวมรายชื่อเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ ของผู้ร่วมงานที่ท างานใกล้ชิดกับผู้ป่วยและ 
ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดรายอ่ืนของผู้ติดเชื้อ หรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (ผู้สัมผัสวงที่ 1) และผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (ผู้สัมผัสวงท่ี 2) 

 หัวหน้างานพิจารณาตามแนวทางการพิจารณากักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 
COVID-19  คัดเลือกผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดโดยไม่มีการป้องกันเป็นผู้ที่ต้องกักตัว 

 หัวหน้างานส่งรายชื่อพนักงานที่ต้องกักตัวให้กับฝ่ายการแพทย์/ห้องปฐมพยาบาล เพื่อรอการ
ติดตามต่อไป 

 ให้ผู้ที่ต้องกักตัวแยกออกไปกักตัวทันที โดยอาจให้ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้ 
เป็นเวลา 14 วัน นับจาก 

 วันสุดท้ายที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กรณีที่เป็นผู้สัมผัสวงที่ 1 หรือ   

 วันสุดท้ายที่สัมผัสกับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กรณีที่เป็นผู้สัมผัสวงที่ 2  
ทั้งนี้เพื่อสังเกตอาการ  

/- จัดให้มี... 
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 จัดใหมี้การท าความสะอาดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณที่ผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และให้
หยุดใช้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นเวลา 1 วัน 

หมายเหตุ  : สิ่งส าคัญคือหาผู้สัมผัสวงที่ 1 ให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจร ที่จะไปสู่ผู้สัมผัสวงท่ี 2 

7. การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัวในขณะกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 
การกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การแยกกัก (Isolation) ใช้กับผู้ป่วย ผู้มีอาการ เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ ระยะเวลาจนกว่าจะพ้นระยะ

ติดต่อของโรค 
2. การกักกัน (Quarantine) ใช้กับผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่ป่วย เพ่ือสังเกตการณ์เริ่มป่วย ระยะเวลาจนกว่าจะพ้น

ระยะฟักตัวของโรค 
ตัวอย่างการใช้สองค านี้ในกรณีโรค COVID-19 ได้แก่ 

 แยกกักผู้ป่วยยืนยัน (isolation) 

 แยกกักผู้ป่วย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (isolation) 

 กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Quarantine) 

 การแยกกักที่บ้านส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผลตรวจไม่พบเชื้อ (Home Isolation) 

การก าหนดให้ผู้สัมผัสอยู่ที่บ้าน พยายามไม่ออกไปที่ไหน โดยติดตามว่าเริ่มมีอาการป่วยหรือไม่ จนครบ
ระยะเวลาเท่ากับระยะฟักตัวของโรค กิจกรรมนี้ เรียกว่า Self Quarantine หรือ Home Quarantine หรือ Self 
Quarantine at Home แต่ถ้าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ COVID-19 
อาการไม่รุนแรง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ การก าหนดให้ผู้ป่วยรายนี้อยู่ที่บ้าน ติดตามจนหายป่วยหรือ 14 วัน
หลังจากการสัมผัสโรคครั้งสุดท้าย กิจกรรมนี้เรียกว่า Self Isolation หรือ Home Isolation หรือ Self Isolation at Home 

ค าแนะน าส าหรับการแยกกักท่ีบ้าน (Home Isolation) 

ส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ
เหตุผลที่ยังต้องใหผู้้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน แม้เคยตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกแล้วไม่พบเชื้อไวรัส    
ก่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากการเจ็บป่วยในระยะแรก อาจยังมีเชื้อไวรัสปริมาณน้อยมาก  ซึ่งท าให้   
มีโอกาสตรวจไม่พบเชื้อได้ ดังนั้น ผู้ป่วยยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อยู่ จึงแนะน าให้
ผู้ป่วยแยกตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการต่อ หากมีอาการมากข้ึนใน 48 ชั่วโมง เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากขึ้น แน่นหน้าอก 
หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ สามารถโทรแจ้งที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-004-9345 หรือติดต่อกรมควบคุมโรค
หมายเลข 1422  

8. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน  

การปฏิบัติตัวของพนักงาน.เมื่อพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ควรปฏิบัติดังนี้ 

/- กรณี... 
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กรณีพนักงานมีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID- 19) 

       พนักงานควรเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หากพนักงาน
ตรวจสุขภาพในขั้นแรกและไม่พบการติดเชื้อพนักงานควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด  
 หากพนักงานต้องสงสัยว่าติดเชื้อและได้รับการวินิจฉัยในเบื้องต้นมีแนวโน้มสูงที่จะติดเชื้อ และ
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจในขั้นต่อไป พนักงานที่เก่ียวข้องควรปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้.- 

(1) พนักงานที่ต้องสงสัยว่ามีแนวโน้มสูงที่จะติดเชื้อแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น 

(2) หัวหน้างานของพนักงานที่ต้องสงสัยรายงานต่อผู้อ านวยการฝ่าย 
(3) ผู้อ านวยการฝ่าย รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) กองบริหารทั่วไปแจ้งใหทุ้กกองเตรียมแผนปฏิบัติการ Work from Home 
(5) กรณีพบผู้ติดเชื้อภายในหน่วยงาน พนักงานควรออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทันที เพ่ือเริ่ม

ด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และหากพนักงานจะเดินทางกลับสถานที่พัก 
ให้พนักงานกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง และขอให้กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
เช่น หน่วยงานที่สังกัด ระหว่างปฏิบัติงานได้ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยหรือไม่ เป็นต้น 

(6) หัวหน้างานที่พบว่ามีพนักงานในกอง เข้าข่ายติดเชื้อโรคด าเนินการ ดังนี้.- 
6.1 รวบรวมรายชื่อพนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้ร่วมงานที่ท างานใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

และผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น หรือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยแยกพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 พนักงานที่อยู่ในข่าย "ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อ" ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าสู่

กระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันเชื้อโรค 
 พนักงานที่อยู่ในข่าย "ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อ" สามารถกลับไป

ท างานได้ในวันถัดไป (หรือท าตามค าแนะน าจากฝ่ายการแพทย์) 
หมายเหตุ :  ต้องเร่งด าเนินการเพื่อหาผู้สัมผัสวงท่ี 1 ให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรที่จะไปสู่ 

ผู้สัมผัสวงท่ี 2 
6.2 จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อทราบถึงข้ันตอนการด าเนินการ 

(7) กองบริหารทั่วไปท าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบความเสียหายตามแผน BCP โดย
ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นผู้ลงนาม รายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือทราบต่อไป 

แนวทางส าหรับการแบ่งแยกทีมการท างาน 
 ในกรณีที่พบว่าพนักงานผู้ต้องสงสัยได้รับการติดเชื้อ และมีการติดเชื้อเกิดขึ้นจริง พนักงานที่อยู่
ในข่าย "ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อ" จะต้องถูกกักตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ทั้งหน่วยงาน
ต้องถูกกักตัวท้ังหมด อันเป็นผลให้การด าเนินการของหน่วยงานนั้นต้องหยุดชะงัก 
 

/- ให้แบ่งแยก... 
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 ให้แบ่งแยกทีมการท างาน (Split Team) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์นี้ โดยก าหนดให้แต่ละกองที่มีระบบงานหรือฟังก์ชันที่ส าคัญต้องแยกบุคลากรในทีมบางส่วนออก
จากสถานที่ท างาน และให้ไปท างานจากที่บ้าน (Work from Home) 
 พนักงานที่ถูกแยกออกมาโดยให้ท างานจากที่บ้าน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพกับ
พนักงานที่ท างานในส านักงาน ซึ่งจะช่วยให้ม่ันใจว่าพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสในร่างกาย จะไม่สามารถส่งต่อ
ไวรัสไปยังพนักงานที่ด าเนินการระบบงานหรือฟังก์ชันเดียวกันได้  

9. แนวทางการกักตัวพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID- 19) 
9.1 พนักงานที่ติดเชื้อ : ถูกกักตัวตามค าแนะน าของแพทย์ทันท ี
9.2 พนักงานที่ไม่ติดเชื้อ: 

- พนักงานที่อยู่ในข่าย "ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อ" ต้องถูกกักตัวทันที โดยสามารถ
ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือ 
ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (กรณีเป็นผู้สัมผัสวงที่ 1)   

- พนักงานที่อยู่ในข่าย "ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อ" ควรปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่ฝ่ายการแพทย์ให้ค าแนะน า 

9.3 พนักงานที่มีอาการหรือต้องสงสัยว่ามีอาการควรรีบปรึกษาแพทย์และกักตัวทันทีตามที่แพทย์แนะน า 
9.4 ติดตามเบาะแสการติดเชื้อของพนักงานผ่านแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงติดโควิด -19 ทางกลุ่มไลน์ 

TOAT ทุกวัน โดยให้พนักงานด าเนินการท าแบบสอบถามทุกคนเพ่ือติดตามเบาะแสการติดเชื้อ โดยมีข้อมูลย้อนกลับ
ในช่วง 14 วัน ว่าในระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมานี้ได้มีการใกล้ชิดกับพนักงานผู้ต้องสงสัยว่าได้รับการติดเชื้อหรือไม่   

10. แนวทางการท าความสะอาดสถานที่ท างาน 

ก าหนดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางให้บ่อยขึ้นด้วยน้ ายาท าความสะอาดที่ป้องกันการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID- 19) 

หากสถานทีป่ฏิบัติงานมีผู้ติดเชื้อ ติดต่อฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ และฝ่ายบริการกลาง เพ่ือฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อและท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และหยุดใช้พ้ืนที่บริเวณนั้น
เป็นเวลา 1 วัน 

11. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นหากทราบผลตรวจโควิด-19 ควรตั้งสติและปฏิบัติดังนี้ 

 การเตรียมการเบื้องต้น  

 1) เตรียมเอกสารที่ต้องใช้  

 บัตรประชาชน  

 ผลตรวจโควิด 
 
 

/- 2) แจ้งเบอร์... 
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2) แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของตนกับหน่วยงานที่รับเรื่องเพ่ือเข้ารับการรักษา ดังนี้.- 

 หมายเลข 1330, 1669 และ 1668 

 หรือ กรอกข้อมูลใน แอดไลน์ @sabaideebot (สบายดีบอต) 
 3) งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

มาตรา 34 
4) งดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อ่ืน 
5) แยกห้องน้ า (ถ้าท าได้) 
6) กรณีท่ีมีอาการไข้ ให้รีบประทานยาพาราเซตามอล และเช็ดตัวเพ่ือลดไข้ 
7) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแยกของใช้ส่วนตัว 
หมายเหตุ โรงพยาบาล/ทีมสอบสวนโรค จะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิด หากพนักงาน 

มีอาการป่วย หรือมีข้อสงสัยใดๆ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โทร. 084-004-9345 

ข้อปฏิบัติ ขณะรอรถมารับไปโรงพยาบาล 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะน าวิธีดูแลตัวเองอยู่บ้าน เมื่อติดโควิด-19 ก่อนเข้าโรงพยาบาล 

ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องดูแลตัวเองขณะที่รอการรับการรักษาที่โรงพยาบาล ได้แก่ 
1. กักตัวในห้องแยกจากผู้อ่ืน ไม่อยู่กับใครในห้องแอร์ หากจ าเป็นต้องอยู่ห้องกับใครให้เปิดหน้าต่างไว้

ให้อากาศถ่ายเท 
2. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออกมานอกห้องหรือต้องเข้าใกล้ผู้อ่ืน 
3. แยกของใช้ อุปกรณ์รับประทานอาหาร และแก้วน้ า ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน 
4. แยกขยะ แยกการใช้ห้องน้ า (ถ้าแยกไม่ได ้ใช้เป็นคนสุดท้าย และล้างห้องน้ าหลังใช้ทุกครั้ง) 
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือถูกมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ า โดยเฉพาะหลังขับถ่าย 
6. ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาดตามหลักโภชนาการ ทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 
7. ท าจิตใจให้สบาย ลดวิตกกังวล 
8. เมื่อมีการสั่งสินค้า Delivery มา ควรต้องใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อ 
9. เมื่อใช้ลิฟต์ พกปากกา ไม้ลูกชิ้น เป็นที่กดลิฟต ์ไม่ยืนพิงลิฟต์หรือสัมผัสลิฟต์ 
10. หากมีอาการป่วย เกิดขึ้นใหม ่หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจ

ไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อสายด่วน 1669, 1668, หรือโหลดแอปฯ EMS 1669 เพ่ือกดเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
11. กรณีอยู่บ้านหรือคอนโด กรุณาแจ้งนิติบุคคล 

 
 
 

/- การเตรียม... 
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การเตรียมความพร้อม เมื่อต้องไปอยู ่"โรงพยาบาลสนาม" 

ส าหรับการเตรียมพร้อมเพ่ือไปอยู่โรงพยาบาลสนาม มีข้อแนะน าในการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ ดังนี้.- 
1. เสื้อผ้า จ านวน 4-5 ชุด หรือพอดีกับจ านวนที่เข้าพัก 14 วนั 
2. ของใช้ในกิจวัตรประจ าวัน เช่น สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน 
3. ของใช้จ าเป็นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผ้าอนามัยส าหรับผู้หญิง 
4. ยารักษาโรคประจ าตัว 
5. ข้อมูล ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (ถ้ามี) 
6. โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ส าหรับติดต่อหอผู้ป่วยในการสื่อสารขณะรักษาตัว 
7. สามารถน ากระติกน้ าร้อนมาเองได้ 

 “ติดหรือยัง อาการเป็นแบบไหน ติดแล้วต้องท าอย่างไร ไปอยู่ รพ.สนาม จะล าบาก
หรือไม่ ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ต้องรักษาอย่างไร และหายแล้วท าอย่างไรต่อ”  

“อาการโควิด” ระลอกใหม่  ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปถึงระดับความ
รุนแรงมาก ดังนี้.- 

 มีไข้ (ไข้สูงติดต่อกัน 48 ชั่วโมง) 
 ไอแห้ง 
 ไอมีเสมหะ 
 ไม่มีเรี่ยวแรง หอบเหนื่อย 
 หายใจล าบาก 
 เจ็บคอ 
 ปวดหัว 
 จมูกไม่ได้กลิ่น 
 อ่อนเพลีย 

อาการทางผิวหนัง 

 มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ 
 มีจุดเลือดออก 
 มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ 
 บางรายมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ าคล้ายโรคสุกใส 
 เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่นๆ 

 

/- ส าหรับ... 
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ส าหรับการระบาดระลอกใหม่ จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงพบว่า เป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือ B.1.1.7  
(GR,G) ประเทศท่ีพบครั้งแรกในอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยต าแหน่งที่กลายพันธุ์เป็นต าแหน่งพิเศษ       
อยู่บนผิวไวรัส ท าให้ไวรัสมีคุณสมบัติจับผิวเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้น ข้อมูลในห้องทดลองพบว่าสายพันธุ์นี้มีการ
แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ ประมาณ 40-70% นอกจากนี้ ปัจจุบันมีหลักฐานจากโรงพยาบาล       
ในประเทศอังกฤษหลายแห่ง พบว่าสายพันธุ์นี้มีความรุนแรงขึ้น ท าให้การป่วยและเสียชีวิตมากกว่าเดิม               
มีความสามารถในการระบาดมากกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า และมีปริมาณของเชื้อไวรัสโควิด-19 เยอะกว่ามาก 
 

เช็คตัวเอง ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน 

วงท่ี 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk contact) หมายถึง ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ที่เข้าข่าย
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 ผู้ที่อาศัยร่วมห้องพัก หรือท างานในห้องเดียวกัน 
 ผู้คลุกคลีกับผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาท ี
 ถูกไอ จาม รดจากผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
 ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรค  

โควิด-19 และอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า  

สิ่งที่ต้องท า ต้องเข้ารับการกักกันโรค และตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการ 

วงท่ี 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง  
 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง คนที่อยู่ใกล้ผู้สัมผัสจึงไม่มีความเสี่ยง  

สิ่งที่ต้องท า 
 สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน  
 หลีกเลี่ยงที่ชุมชน  
 แยกรับประทานอาหาร (แยกส ารับ)  
 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ  
 หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพ่ือเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจ 

ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง  

วงท่ี 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (สัมผัสกับวงที่ 2)  

 จัดเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น อยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีกิจกรรมหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 
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สิ่งที่ต้องท า 

 ไม่ต้องกักตัว 
 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ  
 ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ  
***** ทั้งนี ้ผู้เข้าข่ายวงที่ 2 และวงที่ 3 จัดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ า  

หมายเหตุ : การประเ มินว่า มีความเสี่ยงอยู่ ในระดับใดที่ต้องอยู่ ในข่ายของการกักตัวอยู่กับบ้าน  
ฝ่ายการแพทย์เป็นผู้พิจารณาจากการสอบสวนโรค 

 
สุ่มเสี่ยง “ตรวจโควิดฟรี” ที่ไหนบ้าง 

“ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)” แจ้งสิทธิแก่ “ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคน” สามารถ
เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนทุกแห่งฟรี ! ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก    

“กระทรวงแรงงาน โดย ส านักงานประกันสังคม” เพ่ิมช่องทางการให้บริการตรวจโควิด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในระบบประกันสังคม ที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือลดความแออัด และอ านวยความสะดวกก่อนเข้ารับการตรวจ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน 
กรุ ง เ ทพมหานคร  ( ไ ทย -ญี่ ปุ่ น )  ดิ น แดง  ก รุ ง เ ทพมหานคร  โ ดยล งทะ เบี ยนผ่ า นทา งออน ไลน์ 
ค้นหา Google “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” หรือ คลิก ที่นี ่ 

นอกจากนี้ ยังมี “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน” ซึ่งใช้งานคู่กับ “รถวิเคราะห์ผลด่วน
พิเศษ” ใช้ส าหรับการค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ สามารถเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการตรวจในพ้ืนที่  
ที่รวดเร็ว แม่นย า และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส (Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR)) โดยใช้เวลา
วิเคราะห์เพียง 3 ชั่วโมง และวิเคราะห์ได ้70 ตัวอย่างต่อ 1 รอบต่อเครื่อง 
 

https://www.nhso.go.th/news/3043
https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


