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มาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (bubble and seal) เป็้นแนวคิดในการควบคุมโรคสำำาหรับ 

กลุุ่�มคนท่ี่�แข็็งแรง แลุ่ะสำามารถอยู่่�เป็้นกลุุ่�มหร้อจััดการให้อยู่่�ในกลุุ่�มได้ในพ้ื้�นท่ี่�จัำากัด ใช้้การสุำ�มตรวจัเพ้ื้�อป้ระเมิน

สำถานการณ์์การติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ในโรงงาน หากพื้บคนม่อาการให้ตรวจัหาเช้้�อไวรัสำโดยู่พิื้จัารณ์าจัากการ 

ตรวจัพื้บสำารพื้ันธุุกรรม RNA ข็องไวรัสำ ด้วยู่วิธุ่ RT-PCR ถ้าพื้บผลุ่เป้็นบวกให้นำาออกไป้รักษา สำ�วนคนท่ี่�เหลุ้่อ 

ที่ำางานต�อไป้ได ้จันครบ 28 วัน ใหท้ี่ำาการตรวจัหาระดบัภูมิ่ต้านที่านต�อเช้้�อ (anitibody) คนท่ี่�ม่ภู่มิข้็�นสำามารถที่ำางาน

ต�อได้ คนไม�ม่ภู่มิให้ตรวจั RT-PCR ถ้าผลุ่การตรวจัเป้็นบวก สำ�งเข้็ารับการรักษา ถ้าผลุ่เป้็นลุ่บให้กักตัวท่ี่�บ้าน  

(self-quarantine) แลุ่ะยู่งัสำามารถที่ำางานต�อได้ ผลุ่ด่ ค้อ โรงงานไม�ป้ดิ แรงงานไดเ้งิน ไม�แพื้ร�โรค โรงงานได้ป้ระโยู่ช้น์ 

เศรษฐกิจัเดินได้ แลุ่ะหลัุ่กการน่� ได้ข็ยู่ายู่แนวคิดไป้ส่ำ�การป้้องกันโรค

หลักการ
แนวคิดสู่การปฏิบัติ

นายแพทย์เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิติ
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อธิบดีกรมควบคุมโรค

 ที�สำำาคััญ ไม�ว�าจัะเป็้น มาตรการ Bubble and Seal

แบบป้้องกันหร้อแบบควบคุม จัะต้องที่ำาอยู่�างจัริงจัังแลุ่ะต�อเน้�อง

จ้ังจัะสำามารถควบคุมโรคแลุ่ะลุ่ดการแพื้ร�กระจัายู่เช้้�อได้

โรงงานจัะยู่ังคงรักษาพื้นักงาน ไม�ส่ำญเส่ำยู่แรงงาน

ที่ำาให้ผ�านวิกฤติโรคระบาดครั�งน่� ให้เศรษฐกิจัไที่ยู่เดินหน้าต�อไป้ได้



4
Bubble and Seal สำ�หรับสถ�นประกอบกิจก�ร

คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 ด้วยู่สำถานการณ์์โรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 หร้อ โควิด 19 ม่การระบาดในป้ระเที่ศไที่ยู่เพิื้�มส่ำงข้็�น โดยู่เฉพื้าะ
อยู่�างยู่ิ�งการระบาดในสำถานป้ระกอบกิจัการ ซึ่้�งสำ�งผลุ่กระที่บต�ออุตสำาหกรรมหลุ่ายู่ป้ระเภูที่ โดยู่ผ้่ติดเช้้�อม่โอกาสำแพื้ร�เช้้�อ 
ในสำถานป้ระกอบกิจัการแลุ่ะชุ้มช้นรอบนอก การแพื้ร�เช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการสำ�งผลุ่ต�อการข็าดแรงงานทัี่�งการหยุู่ด 
พัื้กรักษาตัวแลุ่ะกลุุ่�มเส่ำ�ยู่งผ้่สัำมผัสำท่ี่�ต้องกักกันตัว เกิดการส่ำญเส่ำยู่รายู่ได้ เกิดผลุ่กระที่บต�อกระบวนการผลิุ่ตแลุ่ะการดำาเนิน
การข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ แลุ่ะเศรษฐกิจัข็องป้ระเที่ศ กระที่รวงสำาธุารณ์สำุข็ โดยู่ที่�านป้ลุ่ัดกระที่รวงสำาธุารณ์สำุข็  
นายู่แพื้ที่ยู่์เก่ยู่รติภู่มิ วงศ์รจิัต ได้ให้นโยู่บายู่ หลัุ่กการ แลุ่ะแนวคิดข็องมาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อใช้้เป็้นแนวที่าง 
ในการป้้องกันแลุ่ะควบคุมการระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 

ค่�ม้อมาตรการป้้องกนัควบคมุโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ Bubble and Seal เลุ่�มน่� ได้นำาแนวคดิแลุ่ะหลุ่กัการข็องมาตรการ 
Bubble and Seal ส่ำ�การป้ฏิิบัติ โดยู่เน้นในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงาน แลุ่ะป้รับแนวที่างให้สำอดคลุ้่องกับบริบที่ข็อง
สำถานป้ระกอบกิจัการ   ซ้ึ่�งป้ระกอบด้วยู่เน้�อหาหลัุ่ก 2 สำ�วน ค้อ สำ�วนท่ี่� 1 มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรค 
ภูายู่ใต้แนวที่างการป้ฏิิบัติการ “จััดกลุุ่�ม คุมไว ลุ่ดการแพื้ร�กระจัายู่ รายู่ได้ไม�ส่ำญเส่ำยู่” โดยู่เน้นการจััดกลุุ่�มเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ 
(small bubble) ควบค่�กับมาตรการด้านการจััดสำภูาพื้แวดลุ่้อมการที่ำางานแลุ่ะ D M H T T A สำ�วนท่ี่� 2 มาตรการ  
Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค เน้นการควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคในสำถานป้ระกอบกิจัการแลุ่ะการแพื้ร�เช้้�อ 
ไป้ส่ำ�ชุ้มช้น โดยู่มาตรการน่� จัะแบ�งเป็้น 3 ระดับ ตามความรุนแรงข็องการระบาด ค้อ ระดับน้อยู่ ระดับป้านกลุ่าง แลุ่ะระดับมาก 
เพ้ื้�อให้ม่ความเหมาะสำม แลุ่ะความเป้็นไป้ได้ในการดำาเนินการตามมาตรการ ภูายู่ใต้หลุ่ักการแลุ่ะแนวที่างน่� นอกจัาก 
เพ้ื้�อการป้้องกันควบคุมโรคแลุ้่ว ยัู่งคำาน้งถ้งการดำาเนินการข็องสำถานป้ระกอบกิจัการให้ม่รายู่ได้ ไม�ปิ้ดกิจัการ ให้เศรษฐกิจัไที่ยู่ 
เดินหน้าต�อไป้ได้ 

กรมควบคมุโรค โดยู่กองโรคจัากการป้ระกอบอาช่้พื้แลุ่ะสิำ�งแวดลุ่อ้ม หวังเป็้นอยู่�างยู่ิ�งว�า   “ค่�ม้อมาตรการป้้องกนั
ควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal)” สำำาหรับสำถานป้ระกอบกิจัการฉบับน่� จัะเป็้นป้ระโยู่ช้น์ แลุ่ะเป็้นแนวที่าง
ในการป้้องกันแลุ่ะควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ซ้ึ่�งป้รับป้ระยู่กุต์ใช้้ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบ
กิจัการได้

คัณะผูู้�จัิดทำา
สิำงหาคม 2564
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ส่วนท่� 1 มาตรการ Bubble and Seal เพ่�อการป้องกันโรค

ส่วนท่� 2 มาตรการ Bubble and Seal เพ่�อการควบคุมโรค

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตสำาหรับผูู้้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

เอกสารอ้างอิง

ภาคผู้นวก

 • แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติิดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้�นท่ีเฉพาะ  

  (Bubble and Seal) สำาหรับสถานประกอบกิจการ (ฉบับย่่อ)

 • แบบฟอร์มท่ี 1 ราย่การติรวจสอบ (Checklist) มาติรการ Bubble and seal  

  เพ่้อการป้องกันโรค ในสถานประกอบกิจการ

 • แบบฟอร์มท่ี 2 ราย่การติรวจสอบ (Checklist) มาติรการ Bubble and seal  

  เพ่้อการควบคุมโรค ในสถานประกอบกิจการ

หลักการแนวคิดสู่การปฏิบัติ

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ่�นท่�เฉพาะ Bubble & Seal

คำานำา
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 วัติถุประสงค์

 ขอบเขติ

 คำาจำากัดความ

สารบัญ

ง

ข

ง

1

ค

ก

5

13

27

35

43

48

36

33

21



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1

บทนำา

ตามท่ี่�สำถานการณ์์การระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ในป้ระเที่ศไที่ยู่ม่แนวโน้มส่ำงข้็�น แลุ่ะยัู่งพื้บ 

การระบาดอยู่�างต�อเน้�องในสำถานป้ระกอบกิจัการ ศ่นยู่์บริหารสำถานการณ์์แพื้ร�ระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019  

(ศบค.) ม่ป้ระกาศข้็อกำาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห�งพื้ระราช้กำาหนดการบริหารราช้การในสำถานการณ์์ฉุกเฉิน  

พื้.ศ. 2548  (ฉบับท่ี่� 30) ลุ่งวันท่ี่� 1 สิำงหาคม 2564 ข้็อ 9 มาตรการเพ้ื้�อป้้องกันแลุ่ะควบคุมการแพื้ร�ระบาดในกลุุ่�มแรงงาน

ในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงานทัี่�วราช้อาณ์าจัักร ในการยู่กระดับมาตรฐานการป้ฏิิบัติด้านสำาธุารณ์สุำข็แลุ่ะมาตรการ

ป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal) เพ้ื้�อป้้องกันการแพื้ร�ระบาดข็องโรคติดเช้้�อโควิด -19 ตามหลัุ่กเกณ์ฑ์์

แลุ่ะแนวที่างท่ี่�ราช้การกำาหนด กระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็แลุ่ะหน�วยู่งานท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง ได้ร�วมกำาหนดมาตรการในการบริหารจััดการ

แลุ่ะดำาเนินการด้านความป้ลุ่อดภัูยู่ข็องสุำข็ภูาพื้ จัากการระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 โดยู่ใช้้มาตรการป้้องกัน 

ควบคุมโรค ในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal) เพ้ื้�อการป้้องกัน ควบคุม แลุ่ะลุ่ดการแพื้ร�ระบาดข็องโรค โดยู่ดำาเนินการ

ควบค่�กับมาตรการจััดสำภูาพื้แวดลุ้่อม แลุ่ะมาตรการ D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด แลุ่ะกำากับ ติดตามมาตรการอยู่�างต�อเน้�อง  

มาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal) สำำาหรับสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงาน 

ฉบับน่� ได้นำาหลัุ่กการ แนวคิด ที่�านป้ลัุ่ดกระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็ การลุ่งพ้ื้�นท่ี่�รวมถ้งการป้ระชุ้มร�วมกับเคร้อข็�ายู่ทัี่�งภูาครัฐ  

แลุ่ะภูาคเอกช้นมารวบรวมแลุ่ะป้รับแนวที่างการป้ฏิิบัติเพ้ื้�อการนำาไป้ใช้้ได้ในทุี่กสำถานป้ระกอบกิจัการ ทัี่�งน่�อาจัม่ 

การป้รับป้ระยุู่กต์ได้ตามป้ระเภูที่หร้อตามบริบที่นั�น ๆ โดยู่แบ�งมาตรการเป็้น 2 สำ�วน ค้อ สำ�วนท่ี่� 1 มาตรการ Bubble  

and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรค กรณ่์ท่ี่�ยู่ังไม�พื้บผ้่ติดเช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ โดยู่มาตรการน่�เน้นการจััดกลุุ่�มยู่�อยู่  

(small bubble) แลุ่ะให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานที่ำากิจักรรมภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกันแลุ่ะไม�ข้็ามกลุุ่�ม ดังนั�นเม้�อพื้บผ้่ติดเช้้�อจัะสำามารถ

แยู่กผ้่ท่ี่�ติดเช้้�อเข้็าส่ำ�ระบบการรักษาได้ทัี่นท่ี่ แลุ่ะที่ราบกลุุ่�มเส่ำ�ยู่งหร้อกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำโดยู่เร็ว ที่ำาให้ควบคุมได้ไวแลุ่ะ 

ลุ่ดการแพื้ร�กระจัายู่ข็องโรคในสำถานป้ระกอบกิจัการ โดยู่ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อในกลุุ่�มน่�แลุ่ะกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�นยู่ังสำามารถที่ำางานได้ 

เป็้นผลุ่ให้สำถานป้ระกอบกิจัการยู่ังสำามารถดำาเนินกิจัการได้ ช้�วยู่ลุ่ดผลุ่กระที่บจัากการข็าดแรงงานแลุ่ะรายู่ได้ ในสำ�วนท่ี่� 2 

มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค ม่การแบ�งระดับการควบคุมเป็้น 3 ระดับ ค้อ ระดับน้อยู่ ระดับป้านกลุ่าง 

แลุ่ะระดับมาก โดยู่ระดับมากจัะใช้้การควบคุมโรคแบบเข้็มงวด สำำาหรับสำถานป้ระกอบกิจัการท่ี่�พื้บผ้่ติดเช้้�อตามเกณ์ฑ์์ 2  

ใน 3 ข้็อ ดังน่� 1) อัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�า ร้อยู่ลุ่ะ 10 ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  2) จัำานวนผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 100 คนข้็�นไป้ 3) 

พื้บการติดเช้้�อในผ้่ป้ฏิิบัติงานต�อเน้�องนานกว�า 14 วัน ใน 28 วัน  ซ้ึ่�งแต�ลุ่ะระดับจัะม่แนวที่างการดำาเนินการแตกต�างกัน  

กรณ่์เกิดการระบาดระดับมาก สำถานป้ระกอบกิจัการต้องดำาเนินการควบคุมแบบเข้็มงวดเพ้ื้�อควบคุมการติดเช้้�อ 

ในสำถานป้ระกอบกิจัการแลุ่ะลุ่ดการแพื้ร�เช้้�อไป้สำ่�ชุ้มช้น ม่การควบคุม กำากับ รวมถ้งดำาเนินการจััดหาพ้ื้�นท่ี่�สำำาหรับแยู่กกัก 

ผ้่ติดเช้้�อ โรงพื้ยู่าบาลุ่สำนามหร้อโรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการเพ้ื้�อรองรับกรณ่์ม่ผ้่ติดเชิ้�อท่ี่�เพิื้�มมากข้็�น จััดหาท่ี่�พัื้ก แลุ่ะรถรับ - สำ�ง 

ผ้่ป้ฏิิบัติงาน รวมทัี่�งควบคุมด่แลุ่ความเร่ยู่บร้อยู่ข็องการดำาเนินการ 

 หลักการและเหตุผู้ล



2
Bubble and Seal สำ�หรับสถ�นประกอบกิจก�ร

คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

1. เพ้ื้�อที่ราบหลัุ่กการแนวที่างข็องมาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal) แลุ่ะสำามารถ 

   นำาไป้ป้ระยูุ่กต์ใช้้กับบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการได้ 

2. เพ้ื้�อเป็้นแนวที่างป้ฏิิบัติในการเตร่ยู่มพื้ร้อมรองรับสำถานการณ์์การระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019  

   สำำาหรับสำถานป้ระกอบกิจัการ

3. เพ้ื้�อป้้องกันการติดเช้้�อแลุ่ะควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคท่ี่�อาจัเกิดข้็�นภูายู่ในสำถานป้ระกอบกิจัการ  

   แลุ่ะลุ่ดการแพื้ร�กระจัายู่เช้้�อ ส่ำ�ชุ้มช้นได้อยู่�างม่ป้ระสิำที่ธิุภูาพื้

ค่�ม้อมาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal) สำำาหรับสำถานป้ระกอบกิจัการน่� สำามารถใช้้

เป็้นแนวที่างในการวางแผน เฝ้้าระวัง ป้้องกันควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคตามสำภูาพื้ป้ัญหาแลุ่ะบริบที่สำำาหรับ 

สำถานป้ระกอบกิจัการ ทุี่กข็นาด ทุี่กป้ระเภูที่ ป้ระกอบด้วยู่ 2 สำ�วน ได้แก�

ส่ำวนที� 1 มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019     

ส่ำวนที� 2 มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019     

ผูู้้ปฏิบัติงาน หมายู่ถ้ง ลุ่่กจ้ัางหร้อพื้นักงาน ท่ี่�เป้็นบุคลุ่ากรป้ระจัำาหร้อชั้�วคราวท่ี่�ป้ฏิิบัติงานในสำถานป้ระกอบ

กิจัการ 

สถานประกอบกิจการ หมายู่ถ้ง หน�วยู่งานแต�ลุ่ะแห�งข็องนายู่จ้ัางท่ี่�ม่ลุ่่กจ้ัางหร้อผ้่ป้ฏิิบัติงาน ที่ำางานใน 

หน�วยู่งาน ในค่�ม้อเลุ่�มน่� สำถานป้ระกอบกิจัการ สำ�วนใหญ�จัะหมายู่ถ้ง โรงงานอุตสำาหกรรม กลุุ่�มโรงงานหร้อนิคมอุตสำาหกรรม

กลุ่มเปราะบาง หมายู่ถ้ง ผ้่ท่ี่�ม่อายูุ่ 60 ปี้ข้็�นไป้ หญิงตั�งครรภ์ู ผ้่ม่โรคป้ระจัำาตัว 7 กลุุ่�มโรค ได้แก� โรคที่างเดิน

หายู่ใจัเร้�อรัง โรคหัวใจัแลุ่ะหลุ่อดเลุ้่อด โรคไตเร้�อรังระยู่ะท่ี่� 5 โรคหลุ่อดเลุ้่อดสำมอง โรคมะเร็งท่ี่�อยู่่�ระหว�างรักษา  

โรคเบาหวานโรคอ้วน (นำ�าหนักตัวเกิน 90 กิโลุ่กรัม หร้อ ดัช้น่มวลุ่กายู่ ≥ 30 กิโลุ่กรัมต�อตารางเมตร)

Bubble หมายู่ถ้ง ลัุ่กษณ์ะข็องกลุุ่�ม ก้อน วง ท่ี่�ม่ข็อบเข็ต ป้รับข็ยู่ายู่ได้แลุ่ะยู่ด้หยูุ่�นได้ ในค่�ม้อเลุ่�มน่� Bubble 

ใช้้แที่นความหมายู่ข็องการจััดกลุุ่�ม วง ข็อบเข็ต ซ้ึ่�งสำามารถจััดแบ�งเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ในการจััดสำรรผ้่ป้ฏิิบัติงาน

ตามป้ระเภูที่ความเสำ่�ยู่ง หร้อการที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรม ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการภูายู่ใต้เง้�อนไข็ที่ำางานใน 

กลุุ่�มเด่ยู่วกัน เช้�น การแบ�งกลุุ่�มยู่�อยู่ตามลัุ่กษณ์ะการที่ำางาน ฝ่้ายู่การผลิุ่ต ฝ่้ายู่จััดซ้ึ่�อ ฝ่้ายู่ข็ายู่ ฝ่้ายู่ซึ่�อมบำารุง กลุุ่�มลุ่ะป้ระมาณ์ 

10 – 20 คน เป็้นต้น หร้อหมายู่ถ้งวง กลุุ่�มท่ี่�ใหญ�ข้็�น (large bubble) เช้�น โรงงาน แผนก ห้อง สำถานท่ี่�ท่ี่�กำาหนด

Seal หมายู่ถ้ง การครอบ ปิ้ดกั�น ปิ้ดผน้ก ปิ้ดรอยู่รั�ว ในค่�ม้อเลุ่�มน่� Seal ใช้้ในความหมายู่ การกำาหนดข็อบเข็ต 

อาณ์าบริเวณ์ ข็อบเข็ตพ้ื้�นท่ี่� หร้อเส้ำนที่างข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม การกำาหนดพ้ื้�นท่ี่�ให้อยู่่�ในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อท่ี่�พัื้ก 

โดยู่ไม�ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานเคลุ้่�อนท่ี่�ออกไป้จัากอาณ์าเข็ตท่ี่�กำาหนดไว้ หร้อควบคุมการเดินที่าง (seal route) กรณ่์ท่ี่�ต้องออกจัาก

พ้ื้�นท่ี่�หร้อการงดการออกพ้ื้�นท่ี่�ชุ้มช้นโดยู่รอบ เพ้ื้�อลุ่ดการแพื้ร�ระบาดข็องเช้้�อส่ำ�ชุ้มช้น  

 วัตถุประสงค์

 คำาจำากัดความ

 ขอบเขต



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3

Bubble and Seal หมายู่ถ้ง การแบ�งกลุุ่�ม จััดกลุุ่�ม หร้อกำาหนดข็อบเข็ต อาณ์าบริเวณ์รวมถ้งเส้ำนที่างข็อง 
ผ้่ป้ฏิิบัติงานให้อยู่่�ในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะท่ี่�จัำากัดหร้อจััดไว้ แต�สำามารถที่ำากิจักรรมหร้อเดินที่างได้ภูายู่ใต้เง้�อนไข็ท่ี่�กำาหนด เช้�น  
การจััดการที่ำางานเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) โดยู่ให้ที่ำากิจักรรมร�วมกันในกลุุ่�ม ม่พ้ื้�นท่ี่�การที่ำางาน พ้ื้�นท่ี่�ที่ำากิจักรรม ท่ี่�พัื้กอาศัยู่ 
การกำาหนดเส้ำนที่าง วิธุ่การเพ้ื้�อลุ่ดการสัำมผัสำแลุ่ะป้้องกันการติดเช้้�อ ซ้ึ่�งสำามารถป้รับตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ 

มาตรการ Bubble and Seal น่� เป็้นการบริหารจััดการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ โดยู่สำามารถดำาเนินการ
ได้ทัี่�งก�อนการระบาด แลุ่ะเม้�อเกิดการระบาดในพ้ื้�นท่ี่� ซ้ึ่�งยัู่งสำามารถที่ำากิจักรรม กลุุ่�มกิจักรรม หร้อที่ำางานได้ภูายู่ใต้เง้�อนไข็
ท่ี่�กำาหนด สำามารถเคลุ้่�อนยู่า้ยู่ระหว�างท่ี่�พัื้กแลุ่ะท่ี่�ที่ำางานภูายู่ใต้การควบคมุกำากับ เพ้ื้�อลุ่ดผลุ่กระที่บดา้นเศรษฐกจิั แลุ่ะควบคมุ
การแพื้ร�ระบาดในวงกว้าง

มาตรการป้องกัน หมายู่ถ้ง มาตรการท่ี่�ใช้้ในการป้้องกันการติดเช้้�อแลุ่ะการแพื้ร�ระบาดโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 
2019 ในสำถานป้ระกอบกิจัการ ได้แก� การส้ำ�อสำารอบรมสำร้างความเข้็าใจัด้านพื้ฤติกรรมการป้้องกันสำ�วนบุคคลุ่ มาตรการ  
D M H T T A การจััดสำภูาพื้สำภูาพื้แวดลุ่อ้มท่ี่�เอ้�อต�อการป้้องกันโรค การป้ระเมนิความเสำ่�ยู่ง การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) 
แลุ่ะควบคุมไม�ให้ข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่ การกำาหนดพ้ื้�นท่ี่�ร�วม การที่ำาความสำะอาดพ้ื้�นท่ี่�สำ�วนกลุ่างแลุ่ะจุัดสัำมผัสำร�วม การตรวจัคัดกรอง 
การกักกันผ้่ป้ฏิิบัติงานใหม�ก�อนรับเข้็าที่ำางานรวมถ้งการได้รับวัคซ่ึ่น เป็้นต้น

มาตรการควบคุม หมายู่ถ้ง มาตรการท่ี่�ใช้้ในการควบคมุโรคตดิเช้้�อไวรสัำโคโรนา 2019 ในสำถานป้ระกอบกจิัการ 
เพ้ื้�อลุ่ดการแพื้ร�กระจัายู่ข็องโรค โดยู่การแยู่กกักผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ติดเช้้�อออกไป้รักษา การกักกันผ้่สัำมผัสำกลุุ่�มเส่ำ�ยู่งภูายู่ใต้ 
กลุุ่�มยู่�อยู่ การควบคุมกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ไม�ให้ม่การข้็ามกลุุ่�ม การจัำากัดพ้ื้�นท่ี่� เส้ำนที่าง พื้ฤติกรรม ที่ำาให้จััดการควบคุม 
ผ้่ติดเช้้�อได้อยู่�างรวดเร็ว ลุ่ดการแพื้ร�ระบาดในวงกว้างในสำถานป้ระกอบกิจัการ แลุ่ะลุ่ดการแพื้ร�เช้้�อส่ำ�ชุ้มช้น ค่�ม้อเลุ่�มน่� 
แบ�งระดับการควบคุม เป็้น 3 ระดับ ได้แก� ระดับน้อยู่ ระดับป้านกลุ่าง แลุ่ะระดับมาก 

มาตรการควบคุมเข้มงวด หมายู่ถ้ง มาตรการควบคุมโรคโดยู่การจััดหาท่ี่�พัื้กให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ท่ี่�พัื้กสำำาหรับ
ผ้่ติดเช้้�อ โรงพื้ยู่าบาลุ่สำนาม แลุ่ะโรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ไม�ให้ข้็ามกลุุ่�ม  
แลุ่ะseal route การเดินที่างแลุ่ะควบคุมระบบรถรับ - สำ�ง อยู่�างเข้็มงวด โดยู่ใช้้กระบวนการ กำากับ ติดตาม อยู่�างเคร�งครัด  
เพ้ื้�อไม�ให้เกิดการแพื้ร�กระจัายู่เช้้�อ การรับเช้้�อจัากชุ้มช้นเข้็าส่ำ�สำถานป้ระกอบกิจัการแลุ่ะควบคุมการแพื้ร�เช้้�อไม�ให้ออกไป้ส่ำ�
ชุ้มช้น  มาตรการควบคุมเข้็มงวดน่�สำถานป้ระกอบกิจัการสำามารถดำาเนินการได้เอง หร้อข็อความร�วมม้อจัากหน�วยู่งานภูายู่นอก
ช้�วยู่ควบคุม กำากับ ด่แลุ่ให้ดำาเนินการอยู่�างม่ป้ระสิำที่ธิุภูาพื้มากยู่ิ�งข้็�น เช้�น อาสำาสำมัครสำาธุารณ์สุำข็ป้ระจัำาหม่�บ้าน (อสำม.) 
กำานันหร้อผ้่ใหญ�บ้านในพ้ื้�นท่ี่� องค์กรป้กครองสำ�วนท้ี่องถิ�นหร้อหน�วยู่งานด้านความมั�นคง (ที่หาร ตำารวจั) ตามบริบที่ข็องพ้ื้�นท่ี่�

มาตรการด้านสังคม หมายู่ถ้ง ม่การจััดท่ี่มหร้อคณ์ะที่ำางาน การจััดที่ำาแผนการดำาเนินงานตามมาตรการ 
Bubble and Seal แผนการจัำาหน�ายู่ออก (Exit Plan) การจััดเตร่ยู่มการด้านสำถานท่ี่� ได้แก� ท่ี่�พัื้กในสำถานป้ระกอบกิจัการ
หร้อในชุ้มช้น โรงพื้ยู่าบาลุ่สำนาม รวมถ้งโรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการเพ้ื้�อรองรับผ้่ติดเช้้�อจัำานวนมาก ระบบควบคุมการ 
เดินที่างหร้อจััดระบบรถรับ - สำ�ง การสำนับสำนุนอาหารแลุ่ะสิำ�งอำานวยู่ความสำะดวก การส้ำ�อสำารความร้่ การส้ำ�อสำารความเส่ำ�ยู่ง 
ให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ครอบครัว แลุ่ะชุ้มช้น แลุ่ะการรักษาความป้ลุ่อดภัูยู่แลุ่ะรักษาความสำงบเร่ยู่บร้อยู่  

การประเมินความเส่�ยง หมายู่ถ้ง การป้ระเมินปั้จัจััยู่ แลุ่ะโอกาสำการสัำมผัสำเช้้�อ สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อหร้อ 
การรับเช้้�อ การป้ระเมินพื้ฤติกรรมเสำ่�ยู่ง การป้ระเมินการแพื้ร�กระจัายู่ข็องเช้้�อ เช้�น ป้ระเมินผ้่สัำมผัสำ ป้ระเมินอาการ  
แลุ่ะป้ระเมินสำมาชิ้กในครอบครัวข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน เป็้นต้น   

มาตรการเฝ้้าระวัง หมายู่ถ้ง มาตรการหร้อกิจักรรมท่ี่�เก่�ยู่วข้็องกับการสัำงเกต การพิื้จัารณ์า การตรวจัจัับ 
ความผิดป้กติ การเฝ้้าด่อยู่�างเป็้นระบบ การจััดที่ำาที่ะเบ่ยู่น การจััดการข้็อม่ลุ่อยู่�างต�อเน้�องแลุ่ะเป็้นระบบ การวิเคราะห์ 
แลุ่ะแป้ลุ่ผลุ่ข้็อม่ลุ่เพ้ื้�อนำาไป้ใช้้ในการวางแผนการป้้องกันควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคในสำถานป้ระกอบกิจัการ รวมถ้ง 

การสุำ�มตรวจัเพ้ื้�อหาเช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ 
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ส่วนท่�  1
มาตรการ Bubble and Seal

เพ่�อการป้องกันโรค
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 วัตถุประสงค์ 

เพ้ื้�อป้้องกันไม�ให้เกิดการติดเช้้�อหร้อการแพื้ร�ระบาดในวงกว้าง โดยู่การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ตามลัุ่กษณ์ะ

การที่ำางานหร้อตามความเส่ำ�ยู่งภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน แลุ่ะไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม  

 แนวคิดการทำางาน

แนวคิดหลัุ่กข็องมาตรการน่� ค้อ จัิดกีลุ่่่มิ ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานที่ำางานหร้อที่ำากิจักรรมภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน แนะนำา

การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ให้เล็ุ่กท่ี่�สุำด ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ ทัี่�งน่�ควรคำาน้งถ้งลัุ่กษณ์ะงาน กิจักรรม 

พื้ฤติกรรมเส่ำ�ยู่ง ความเส่ำ�ยู่งต�าง ๆ ร�วมด้วยู่ โดยู่แต�ลุ่ะกลุุ่�มต้องที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ในกลุุ่�ม ไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม 

ค่ัมิไว กรณ่์พื้บผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อในกลุุ่�มยู่�อยู่นั�น เม้�อแยู่กผ้่ติดเช้้�อออกไป้รกัษา ในการจััดกลุุ่�มยู่�อยู่น่�จัะที่ำาใหท้ี่ราบกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง

สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อได้เร็วค้อผ้่ท่ี่�อยู่่�ในกลุุ่�มยู่�อยู่เด่ยู่วกัน ลุ่ดระยู่ะเวลุ่าการป้ระเมินแลุ่ะติดตามผ้่สัำมผัสำกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง ที่ำาให้สำามารถ

จััดการกักกันหร้อควบคุมได้เร็ว ค้อเข้็าส่ำ�มาตรการต�าง ๆ ได้รวดเร็ว  ลุ่ดกีารแพร่กีระจิาย  เน้�องจัากการจััดกลุุ่�มยู่�อยู่  

ไม�ข้็ามกลุุ่�ม เป็้นการออกแบบแลุ่ะจััดระบบไว้ไม�ให้ป้ะป้นกันตั�งแต�ต้น รายได�ไม่ิสูำญเสีำย ถ้งแม้จัะพื้บผ้่ติดเช้้�อ ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

ท่ี่�เหลุ้่อในกลุุ่�มท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยู่ง ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�นยู่ังคงสำามารถที่ำางานหร้อที่ำากิจักรรมได้ภูายู่ใต้เง้�อนไข็ ซ้ึ่�งเป็้นผลุ่ด่

ต�อสำถานป้ระกอบกิจัการที่ำาให้ไม�ต้องหยูุ่ดดำาเนินกิจัการ ผ้่ป้ฏิิบัติงานแลุ่ะสำถานป้ระกอบกิจัการม่รายู่ได้  

มาตรการ Bubble and Seal 

เพ่�อการป้องกันโรคติดเชุ้�อไวรัสโคโรนา 2019 

ในสถานประกอบกิจการ

ส่วนท่�
1
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การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรมด้วยู่กัน โดยู่ไม�ข้็ามกลุุ่�ม 

จัะช้�วยู่ป้้องกันการติดเช้้�อระหว�างกลุุ่�ม

สำามารถจัะช้�วยู่ให้ค้นหากลุุ่�มเสำ่�ยู่งได้ไว ควบคุมการติดเช้้�อได้อยู่�างรวดเร็ว แลุ่ะลุ่ดการติดเช้้�อ 

ระหว�างกลุุ่�มในสำถานป้ระกอบกิจัการได้อยู่�างรวดเร็วแลุ่ะม่ป้ระสิำที่ธิุภูาพื้ 

กรณ่์พื้บผ้่ติดเช้้�อ ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อในกลุุ่�มยู่�อยู่นั�นเป็้นกลุุ่�มเส่ำ�ยู่งให้เฝ้้าระวังอาการแลุ่ะดำาเนินการ

ภูายู่ใต้มาตรการได้ทัี่นท่ี่ ลุ่ดระยู่ะเวลุ่าการดำาเนินการติดตามผ้่สัำมผัสำหร้อ timeline กรณ่์ไม� 

ข้็ามกลุุ่�ม แต�ถ้าข้็ามกลุุ่�ม ยู่ังคงต้องติดตามกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�น แลุ่ะผ้่สัำมผัสำกับผ้่ติดเช้้�อนั�น

กลุุ่�มเส่ำ�ยู่งจัากการที่ำางานในกลุุ่�มยู่�อยู่ท่ี่�ม่ผ้่ติดเช้้�อ ยู่ังสำามารถที่ำางานได้ภูายู่ใต้ bubble ข็องตนเอง 

แลุ่ะภูายู่ใต้กิจักรรมเง้�อนไข็ท่ี่�กำาหนด ถ้าผ้่ป้ฏิิบัติงานม่อาการให้แยู่กไป้ตรวจัหาเช้้�อ ด้วยู่วิธุ่ ATK / 

RT-PCR ซ้ึ่�งที่ำาให้ไม�ข็าดแรงงานแลุ่ะรายู่ได้

สำำาหรับผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�น ๆ ยัู่งสำามารถที่ำางานได้ตามป้กติ โดยู่ไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม 

ใช้้หลัุ่กการบริหารจััดการ แลุ่ะการควบคุม กำากับ ท่ี่�ชั้ดเจัน ดำาเนินการได้ทัี่นท่ี่ สำามารถป้รับป้ระยุู่กต์

แลุ่ะม่ความยู่ด้หยูุ่�นมากข้็�น ใช้้ได้กับกิจัการทุี่กป้ระเภูที่

ข้อดีของการทำา Bubble and Seal

เพ่้อการป้องกันโรคติิดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019

จัดกลุ่ม คุมไว ลดการแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเส่ย

6

1

2

3

4

5
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

มาตรการพื้นฐานสำหรับสถานประกอบกิจการ

กรณีมีที่พักในโรงงาน

• จัดกลุมยอย (small bubble) 

 ตั้งแตการทำงานทำกิจกรรม จนถึง

 ที่พักได โดยไมขามกลุม

• จัดทะเบียนผูเขาพักตามกลุมยอยให

 อยูในโซนเดียวกัน

• อาจจัดใหมีรานคาสวัสดิการภายใน

 พื้นที่

• หลีกเลี่ยงกิจกรรมสังสรรค 

 และการรวมกลุม

ทำกิจกรรมภายใต
เง�่อนไขเดียวกัน

จัดที่พัก
โซนเดียวกัน

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน การเดินทาง ที่พัก

Bubble 1

Bubble 2

Bubble 4

กรณีไมมีที่พักในโรงงาน

• จัดกลุมยอย ในสถานประกอบกิจการ 

 เชน การทำงานและทำกิจกรรม 

 โดยไมขามกลุม

• กรณีรถสวนตัว ใหปฏิบัติตาม D M H

• กรณีรถรับ - สง ใหมีการควบคุมกำกับ

 การเดินทางและมาตรการระหวาง

 การเดินทาง

• กรณีรถประจำทาง ใหเวนระยะหาง 

 1 - 2 เมตร ปฏิบัติตาม D M H

• กรณีจัดที่พักใหในชุมชน ใหอยู 

 Buuble เดียวกัน ปฏิบัติตาม D M H

• กรณีพักที่บาน ปฏิบัติตาม D M H

หลีกเลี่ยงการสังสรรค
รวมกลุม หรือไปชุมชน

รถสวนตัว

รถที่โรงงานจัดให

รถประจำทาง

พักที่บาน

การเดินทาง

การจัดที่พัก

Bubble and Seal เพื่อการปองกันโรค

คัดกรองผูมีไข / มีอาการเปนประจำทุกวัน

มาตรการตาม D M H T T A

มาตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการควบคุมโรค

มาตรการรับคนเขามาใหม (กักตัว 14 วัน / ตรวจคัดกรอง)

การจัดหาวัคซีนFlu Shot
Vaccine

metersmetersmetersmeters

Bubble 3

โรงงานจัดที่พักให
ในชุมชน

หมายเหตุ : กรณีพักที่บาน อาจมีความเสี่ยงหรือโอกาสติดเชื้อหรือแพรเชื้อโควิด 19 กับสมาชิก
    ภายในบานมากกวา กรณีที่พักในโรงงาน

ทำกิจกรรม
ภายใตเง�่อนไข

เดียวกัน
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ขั�นตอนการดำาเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพ่�อการป้องกันโรค

 ขั�นเตรียมการ

1. สำถานป้ระกอบกิจัการกำาหนดนโยู่บายู่ แลุ่ะจััดตั�งท่ี่มคณ์ะที่ำางานในสำถานป้ระกอบกิจัการ 

2. จััดที่ำาแผนการดำาเนินงาน ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการดำาเนินงานตามมาตรการ รวมถ้งระบบ 

   การกำากับติดตาม ป้ระเมินผลุ่

3. เตร่ยู่มความพื้ร้อมการส้ำ�อสำารมาตรการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 แลุ่ะท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง ให้แก� 

   ผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กคน เพ้ื้�อให้เกิดความเข้็าใจัแลุ่ะนำาไป้ป้ฏิิบัติอยู่�างถ่กต้อง

4. สำถานป้ระกอบกิจัการม่การเตร่ยู่มความพื้ร้อมการฉ่ดวัคซ่ึ่นให้ ผ้่ป้ฏิิบั ติงาน ตามบริบที่ข็อง 

   สำถานป้ระกอบกิจัการ  

 ขั�นดำาเนินการ

1. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเป้ราะบาง เช้�น ผ้่ท่ี่�ม่อายุู่ 60 ปี้ข้็�นไป้ หญิงตั�งครรภ์ู ผ้่ม่โรคป้ระจัำาตัว   

   7 กลุุ่�มโรค ได้แก� โรคที่างเดินหายู่ใจัเร้�อรัง โรคหัวใจัแลุ่ะหลุ่อดเลุ้่อด โรคไตเร้�อรังระยู่ะท่ี่� 5 โรคหลุ่อดเลุ้่อดสำมอง  

   โรคมะเร็งท่ี่�อยู่่�ระหว�างรักษา โรคเบาหวาน แลุ่ะโรคอ้วน (นำ�าหนักตัวเกิน 90 กิโลุ่กรัม หร้อ ดัช้น่มวลุ่กายู่  

   ≥ 30 กิโลุ่กรัมต�อตารางเมตร) 

2. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ตามลุ่ักษณ์ะการที่ำางานหร้อการที่ำา 

   กิจักรรม หร้ออาจัม่การกำาหนดสำัญลุ่ักษณ์์ป้ระจัำากลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น การที่ำาป้้ายู่คลุ้่องคอ ป้้ายู่ส่ำ หร้อผ้าพื้ันคอ  

   ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ 

3. ส้ำ�อสำารให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�มเข้็าใจัถ้งมาตรการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 โดยู่เน้นยู่ำ�าให้ 

   ที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกันกับสำมาชิ้กภูายู่ในกลุุ่�มเที่�านั�น

4. จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน กรณ่์ม่ท่ี่�พัื้กในสำถานป้ระกอบกิจัการ สำามารถที่ำา bubble  

   ตั�งแต�ท่ี่�พื้ัก การเดินที่าง การที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรม โดยู่กำาหนดให้แต�ลุ่ะกลุุ่�มยู่�อยู่ที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรม 

   ในกลุุ่�มข็องตนเอง ไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม กรณ่์ม่ท่ี่�พัื้กในชุ้มช้น ควรเน้นยู่ำ�าให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานป้ฏิิบัติตามมาตรการ  

   D M H T อยู่�างเคร�งครัด แลุ่ะก�อนเข้็า bubble ในสำถานป้ระกอบกิจัการ ควรต้องม่การป้ระเมินความเส่ำ�ยู่ง 

   ทุี่กรายู่    

5. การจััดท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ
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ด้านท่�พัก 

กรณ่ี สถานประกอบกิจการจัดท่�พักให้ในชุุมชุน 

 ม่หัวหน้าหร้อผ้่ควบคุม จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก พื้ร้อมทัี่�งควบคุม  

 กำากับด่แลุ่  ให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ โดยู่จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม  

 bubble ยู่�อยู่การที่ำางาน

	ควรม่การกำากับเวลุ่า เข้็า - ออก จัากท่ี่�พัื้ก โดยู่ต้องเข้็า - ออกท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�ม 

 ข็องตนเอง

	หลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสัำงสำรรค์หร้อการรวมกลุุ่�มกับบุคคลุ่อ้�น ๆ

กรณ่ี จัดท่�พักในสถานประกอบกิจการ 

	จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพื้ัก พื้ร้อมทัี่�งควบคุม กำากับ ด่แลุ่ ให้ผ้่เข้็าพื้ัก 

 ป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ โดยู่ม่ผ้่ควบคุมกำากับ โดยู่จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม  

 bubble ยู่�อยู่การที่ำางาน

	ควรม่การกำากับเวลุ่า เข้็า - ออก จัากท่ี่�พัื้ก โดยู่ต้องเข้็าออกท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�ม 

 ข็องตนเอง

	หลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสัำงสำรรค์หร้อการรวมกลุุ่�มกับบุคคลุ่อ้�น ๆ ไม�ข้็ามกลุุ่�ม

กรณ่ี พักท่�บ้าน

	จััดสำภูาพื้แวดลุ้่อมท่ี่�พัื้กให้สำะอาด แลุ่ะป้ลุ่อดภัูยู่

	กำาชั้บมาตรการ D M H กับผ้่ป้ฏิิบัติงาน

	หลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสำังสำรรค์หร้อการรวมกลุุ่�มกับบุคคลุ่อ้�น ๆ แลุ่ะการเข้็าไป้ 

 ในชุ้มช้น
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6. การเดินที่างมาที่ำางานม่หลุ่ายู่กรณ่์ ควรม่การป้ระเมินความเสำ่�ยู่งทุี่กวันก�อนเข้็าที่ำางาน อาจัจััดระบบ 

   การเดินที่างแลุ่ะการควบคุมการเดินตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ

  	กรณ่์ท่ี่�พื้ักในโรงงาน การเดินเท้ี่ามาที่ำางานตามเส้ำนที่างท่ี่�กำาหนด สำวมใสำ�หน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดเวลุ่า 

    การเดินที่าง 

  	กรณ่์ม่รถรับ - สำ�ง ควรกำาหนดจุัดรับสำ�งท่ี่�ชั้ดเจัน สำวมหน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดการเดินที่าง จััดท่ี่�นั�งเว้นระยู่ะห�าง  

    ไม�อนุญาตให้รับป้ระที่านอาหารระหว�างการเดินที่าง แลุ่ะม่การที่ำาความสำะอาดรถหลัุ่งจัากท่ี่�รับ - สำ�ง 

    ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

  	กรณ่์เดินที่างด้วยู่พื้าหนะสำ�วนตัว พื้ยู่ายู่ามหลุ่่กเลุ่่�ยู่งการแวะ หร้อเข้็าชุ้มช้น

  	กรณ่์เดินที่างโดยู่รถโดยู่สำารป้ระจัำาที่างหร้อสำาธุารณ์ะ เว้นระยู่ะห�าง 1 - 2 เมตร ป้ฏิิบัติตามมาตรการ  

    D M H

7. ม่จุัดคัดกรองก�อนเข้็าสำถานป้ระกอบกจิัการ เช้�น การตรวจัวดัอณุ์หภู่มิการป้ระเมนิอาการ หร้อใช้้แอป้พื้ลุ่เิคช้นั 

   ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่ รวมทัี่�งการเว้นระยู่ะห�างให้เหมาะสำม

8. ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กคนป้ฏิิบัติตามมาตรการ D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด ได้แก� 

การรักษาระยู่ะห�างระหว�างบุคคลุ่ อยู่�างน้อยู่ 1 - 2 เมตร หร้อจััดให้ม่ 

ฉากกั�นข็ณ์ะป้ฏิิบัติงาน
Distancing :

กำาหนดให้ม่การตรวจัวัดอุณ์หภู่มิร�างกายู่ก�อนเข้็าที่ำางาน โดยู่ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

ต้องม่อุณ์หภู่มิไม�เกิน 37.5 องศาเซึ่ลุ่เซ่ึ่ยู่สำ
Temperature :

จััดหาหน้ากากอนามัยู่ให้เพ่ื้ยู่งพื้อ แลุ่ะให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานสำวมหน้ากากอนามัยู่

ตลุ่อดเวลุ่าป้ฏิิบัติงาน
Mask wearing :

ม่การตรวจัหาเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 กรณ่์ม่ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ม่อาการป่้วยู่  

ม่ป้ระวัติสัำมผัสำใกลุ้่ชิ้ดผ้่ติดเช้้�อ หร้อเดินที่างกลัุ่บมาจัากพ้ื้�นท่ี่�เส่ำ�ยู่ง 
Testing :

ม่จุัดลุ้่างม้อท่ี่�เพ่ื้ยู่งพื้อ แลุ่ะผ้่ป้ฏิิบัติงานลุ้่างม้อบ�อยู่ ๆ อยู่�างถ่กวิธุ่ Hand washing :

ติดตั�งแลุ่ะใช้้แอป้พื้ลิุ่เคชั้น “ไที่ยู่ช้นะ” แลุ่ะ “ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่” ก�อนเข้็า - ออก 

สำถานท่ี่�ทุี่กครั�ง เพ้ื้�อติดตามป้ระวัติการเดินที่าง แลุ่ะความเส่ำ�ยู่งข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน
Application :

T

T

H

A

M

D
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 น้อยู่กว�า 50 คน สุำ�มตรวจัทุี่กคน มากกว�า 2 รายู่

 50 - 99 คน 50 คน มากกว�า 2 รายู่

 100 - 500 คน 75 คน มากกว�า 3 รายู่

 501 - 1,000 คน 150 คน มากกว�า 7 รายู่

 มากกว�า 1,000 คน สุำ�มตรวจั 150 คน ต�อทุี่ก 1,000 คน มากกว�า 7 รายู่ ต�อ 150 คน

จำานวนผูู้้ติดเชุ้�อเกิน 10% 

ตามการสุ่มแบบ LQAS

ท่�ต้องทำา BBS แบบควบคุม

จำานวนท่�สุ่มตรวจ
จำานวนผูู้้ปฏิบัติงานทั�งหมด

ในสถานประกอบกิจการ

9. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม ที่ำาการสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานด้วยู่ชุ้ดตรวจั ATK  ทุี่ก 1 - 2 เด้อน  

   เพ้ื้�อเฝ้้าระวังแลุ่ะป้ระเมินความเสำ่�ยู่ง ทัี่�งน่�จัำานวนการสุำ�มอาจัข็้�นอยู่่�กับนโยู่บายู่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ  

   แลุ่ะระยู่ะการสุำ�มอาจัป้รับได้ตามสำถานการณ์์ แลุ่ะความชุ้กการติดเช้้�อ แลุ่ะให้สำถานป้ระกอบกิจัการดำาเนิน 

   มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุม เม้�อสุำ�มตรวจัพื้บผ้่ติดเช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ ดังน่�

10. แนวที่างการป้ฏิิบัติจัากการสุำ�มตรวจั ATK

  	กรณ่์ผลุ่ตรวจั ATK เป็้นบวก เร่ยู่กว�า ผ้่ติดเช้้�อเข้็าข็�ายู่ (Probable Case)

   • แยู่กออกจัากกลุุ่�ม bubble ทัี่นท่ี่ แยู่กกักเข้็าระบบการรักษา Home Isolation หร้อ Community  

     Isolation หร้อสำ�งโรงพื้ยู่าบาลุ่ ข้็�นกับอาการ แนวป้ฏิิบัติแลุ่ะบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

   •	ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่นั�นถ้อเป็้นกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำท่ี่�ดำาเนินการกักกันใน small bubble ยู่�อยู่นั�น  

     กรณ่์ที่ำางานให้ที่ำางานได้ในกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ข็องตนเอง แลุ่ะไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม พื้ร้อมกับ 

     ให้ป้ฏิิบัติตามมาตรการ D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด ให้ที่ำาความสำะอาดแผนกท่ี่�ผ้่ป้ฏิิบัติงานข็อง 

     กลุุ่�มยู่�อยู่นั�นเพ้ื้�อฆ่�าเช้้�อโรค 

   •	รายู่งานต�อหัวหน้างานหร้อหัวหน้าแผนกที่ราบ เพ้ื้�อแจ้ังเจ้ัาพื้นักงานควบคุมโรคติดต�อโดยู่เร็ว

   • ให้สำถานป้ระกอบกิจัการเตร่ยู่มป้รับแผนการเข้็าส่ำ�มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุม 

11. สำถานป้ระกอบกิจัการเตร่ยู่มจััดหาวัคซ่ึ่นให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานให้ครอบคลุุ่ม อยู่�างน้อยู่ 70 % 

12. กรณ่์ม่ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็ามาใหม� ให้ที่ำาการตรวจัหาเช้้�อด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR แลุ่ะให้กักตัวอยู่�างน้อยู่ 14 วัน  

   ก�อนเข้็าที่ำางาน

Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) คืือ การสุ่่�มตััวอย่�างเพืื่�อการย่อมรับ



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 13

มาตรการ Bubble and Seal
เพ่�อการควบคุมโรค

ส่วนท่�  2
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มาตรการ Bubble and Seal  

เพ่�อการควบคุมโรคติดเชุ้�อไวรัสโคโรนา 2019  

ในสถานประกอบกิจการ 

ส่วนท่�
2

 วัตถุประสงค์

1. เพ้ื้�อควบคุมการแพื้ร�ระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ในสำถานป้ระกอบกิจัการ แลุ่ะป้้องกันการระบาด 

   ข็องโรคส่ำ�ชุ้มช้นโดยู่รอบ รวมถ้งลุ่ดอัตราการเส่ำยู่ช่้วิตข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน

2. เพ้ื้�อลุ่ดผลุ่กระที่บจัากการข็าดแรงงาน รายู่ได้ การส่ำญเส่ำยู่ที่างเศรษฐกิจัแลุ่ะสัำงคม

 แนวคิดการทำางาน

 แนวคิดหลัุ่กข็องมาตรการน่� ค้อ การบริหารจััดการควบคุมโรคในท่ี่�พ้ื้�นท่ี่�ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ เม้�อพื้บ 

ผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ซ้ึ่�งแบ�งระดับการติดเช้้�อข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ ออกเป็้น 3 ระดับ ดังน่�

ระดับ
น้อย

ระดับ
กลาง

ระดับ
มาก

     อัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 10% ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  

     จัำานวนผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 100 คนข้็�นไป้ 

     พื้บการติดเช้้�อในผ้่ป้ฏิิบัติงานต�อเน้�องนานกว�า 14 วัน ใน 28 วัน 

กรณ่์ท่ี่�พื้บอัตราผ้่ติดเช้้�อน้อยู่กว�า 10 % ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  

กรณ่์ท่ี่�พื้บอัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�าหร้อเที่�ากับ 10 % ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด

กรณ่์ท่ี่�พื้บผ้่ติดเช้้�อตามเกณ์ฑ์์ 2 ใน 3 ข้็อ ดังน่�

1

2

3
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ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อในกลุุ่�มท่ี่�ม่การติดเช้้�อ แลุ่ะกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�น ๆ สำามารถที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรมได้ 

ภูายู่ใต้เง้�อนไข็การกกักัน การที่ำางาน แลุ่ะที่ำากิจักรรมภูายู่ในกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ไม�ข็า้มกลุุ่�ม 

สำ�งผลุ่ให้สำถานป้ระกอบกิจัการไม�ข็าดแรงงาน กิจัการยู่ังคงดำาเนินต�อไป้ได้ 

สำามารถบริหารจััดการที่รัพื้ยู่ากรในแต�ลุ่ะระดับได้อยู่�างม่ป้ระสิำที่ธิุภูาพื้

ควบคุมการระบาด แลุ่ะลุ่ดการติดเช้้�อภูายู่ในสำถานป้ระกอบกิจัการ แลุ่ะชุ้มช้นโดยู่รอบ

ข้อดีของมาติรการ Bubble and Seal 

เพ่้อการควบคุมโรคติิดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019

1

2

3

 เป้้าหมายู่หลัุ่กข็องมาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค ค้อ การช้�วยู่สำถานป้ระกอบกิจัการท่ี่�พื้บ 

ผ้่ติดเช้้�อให้ยู่ังคงดำาเนินกิจัการได้โดยู่ไม�ต้องปิ้ดกิจัการ สำามารถควบคุมการแพื้ร�กระจัายู่ข็องโรคทัี่�งในสำถานป้ระกอบกิจัการ

แลุ่ะชุ้มช้นได้ โดยู่การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ที่ำางานหร้อที่ำากิจักรรมภูายู่ในกลุุ่�มเที่�านั�น ไม�ข้็ามกลุุ่�ม กรณ่์พื้บการติดเช้้�อ 

ให้แยู่กผ้่ท่ี่�ติดเช้้�อไป้รักษาทัี่นท่ี่ สำำาหรับผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อในกลุุ่�มให้กักกัน แต�ยู่ังสำามารถมาที่ำางานได้ โดยู่ไม�ข้็ามกลุุ่�ม  

ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�นยู่งัคงสำามารถที่ำางานได้ตามป้กติ ภูายู่ใต้เง้�อนไข็ท่ี่�กำาหนด ดังนั�นสำถานป้ระกอบกิจัการจ้ังสำามารถ

ดำาเนินกิจัการต�อไป้ได้โดยู่ไม�ต้องปิ้ดกิจัการ 

ขั�นตอนการดำาเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพ่�อการควบคุมโรค

  ขั�นเตรียมการ

1. สำถานป้ระกอบกิจัการกำาหนดนโยู่บายู่ แลุ่ะจััดตั�งท่ี่มคณ์ะที่ำางานในสำถานป้ระกอบกิจัการ 

2. จััดที่ำาแผนการดำาเนินงาน ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการดำาเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal  

   เพ้ื้�อการควบคุมโรค รวมถ้งระบบการกำากับติดตาม ป้ระเมินผลุ่

3. เตร่ยู่มความพื้ร้อมการส้ำ�อสำารมาตรการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 แลุ่ะท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง  ให้แก� 

   ผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กคน เพ้ื้�อให้เกิดความเข้็าใจั แลุ่ะนำาไป้ป้ฏิิบัติอยู่�างถ่กต้อง

4. เตร่ยู่มความพื้ร้อมสำถานท่ี่�ในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อในชุ้มช้น เพ้ื้�อเป็้นโรงพื้ยู่าบาลุ่สำนาม แลุ่ะโรงพื้ยู่าบาลุ่ 

   ค่�ป้ฏิิบัติการเพ้ื้�อรองรับมาตรการควบคุมแบบเข้็มงวด 

5. เตร่ยู่มพื้ร้อมจััดหาท่ี่�พัื้ก รถรับ - สำ�ง รวมทัี่�งการจััดหาอาหารแลุ่ะสิำ�งอำานวยู่ความสำะดวกให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

  ขั�นดำาเนินการ

1. จััดที่ำารายู่ช้้�อ แบ�งกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ตามลุ่ักษณ์ะการที่ำางานหร้อกิจักรรม  

   ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ แลุ่ะกำาหนดให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานที่ำางานภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน แลุ่ะไม�ม่ 

   การข้็ามกลุุ่�มกัน โดยู่การควบคุมข็องหัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ

2. การจััดหาท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน โดยู่ม่การจััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้กแลุ่ะม่ผ้่กำากับอยู่�างชั้ดเจัน ตามบริบที่ 

   ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ 

3. การควบคุมกำากับการเดินที่างมาที่ำางาน จัะต้องไม�ออกนอกเส้ำนที่างหร้อแวะระหว�างที่าง สำามารถดำาเนินการ 

   ได้ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ 

4. การจััดเตร่ยู่มอาหารให้ครบ 3 ม้�อ โดยู่ม่การจััดเหลุ้่�อมเวลุ่ารับป้ระที่านอาหาร แลุ่ะสำนับสำนุนสิำ�งอำานวยู่ 

   ความสำะดวก รวมทัี่�งข็องใช้้ท่ี่�จัำาเป็้นในช่้วิตป้ระจัำาวัน

5. ป้รับป้รุงสำภูาพื้แวดลุ่้อมในสำถานป้ระกอบกิจัการ ทัี่�งท่ี่�พัื้ก พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนกลุ่าง โดยู่ให้ม่การที่ำาความสำะอาดจัุด 

   สัำมผัสำร�วมบ�อยู่ ๆ หร้อตามนโยู่บายู่ท่ี่�สำถานป้ระกอบกิจัการกำาหนดไว้ 

6. ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานดำาเนินการตามมาตรการ D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด แลุ่ะงดการรวมกลุุ่�มสัำงสำรรค์

7. สุำ�มตรวจัหาเช้้�อด้วยู่วิธุ่ ATK ในแต�ลุ่ะกลุุ่�ม กรณ่์ผลุ่เป็้นบวก ให้ตรวจัซึ่ำ�าด้วยู่วิธุ่ RT-PCR หากพื้บผลุ่เป็้นผ้่ป่้วยู่ 

   ยู่้นยู่ัน (ผลุ่บวก) ให้ดำาเนินการรักษาตามแนวที่างข็องกรมการแพื้ที่ย์ู่ สำำาหรับผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มท่ี่�พื้บ 

   ผ้่ติดเช้้�อ แลุ่ะกลุุ่�มอ้�น ๆ  สำามารถที่ำางานหร้อที่ำากิจักรรมในกลุุ่�ม (bubble) ได้ตามป้กติ โดยู่ไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม

8. กลุุ่�มเป้ราะบาง เช้�น หญิงตั�งครรภ์ู ผ้่ส่ำงอายุู่ ผ้่ท่ี่�ม่โรคป้ระจัำาตัว 7 กลุุ่�มโรค ให้ที่ำาการตรวจั ATK ทุี่กคน  

   กรณ่์ผลุ่เป็้นบวก ให้เข้็ารับการรักษา หากไม�พื้บการติดเช้้�อ แลุ่ะยู่ังไม�ได้รับวัคซ่ึ่นให้ร่บดำาเนินการให้วัคซ่ึ่น 

   แก�กลุุ่�มดังกลุ่�าว 

9. เน้นการฉ่ดวัคซ่ึ่นให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานอยู่�างครอบคลุุ่ม อยู่�างน้อยู่ 70%

10. กรณ่์ม่ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็ามาใหม� ให้ที่ำาการตรวจัหาเช้้�อด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR แลุ่ะให้กักตัวอยู่�างน้อยู่ 14 วัน  

   ก�อนเข้็าที่ำางาน

11. ให้สำถานป้ระกอบกิจัการป้ระเมินระดับการติดเช้้�อจัากการสุำ�มตรวจัด้วยู่ชุ้ดตรวจั ATK โดยู่แบ�งระดับ 

   การติดเช้้�อเป็้น 3 ระดับ แลุ่ะให้ดำาเนินมาตรการตามระดับการติดเช้้�อ ดังน่�
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ทำกิจกรรมภายใต
เง�อ่นไขเดียวกัน

จัดท่ีพัก
โซนเดียวกัน

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน

Bubble 1

Bubble 2

มาตรการพื้นฐานสำหรับสถานประกอบกิจการ

คัดกรองผูมีไข / มีอาการเปนประจำทุกวัน

มาตรการตาม D M H T T A

มาตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการควบคุมโรค

มาตรการรับคนเขามาใหม (กักตัว 14 วัน / ตรวจคัดกรอง)

การจัดหาวัคซีนFlu Shot
Vaccine

metersmetersmetersmeters

กรณีมีที่พักในโรงงาน

• จัดกลุมยอย (small bubble) ตั้งแตการทำงาน ทำกิจกรรม 
 จนถึงที่พักได โดยไมขามกลุม

• กรณีพบ “ผูติดเชื้อ” แยกกักไปรักษาผูปฏิบัติงานที่เหลือเปน
 กลุมเสี่ยง / ผูสัมผัส ใหกักกันบริเวณโซนท่ีพักท่ีจัดให FQ 
 (Bubble 2)

• อาจจัดใหมีรานคาสวัสดิการภายในพื้นที่

• หลีกเลี่ยงกิจกรรมสังสรรค และการรวมกลุม

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน การเดินทาง ท่ีพัก
• จัดกลุมยอย ในสถานประกอบกิจการ เชน การทำงาน
 และทำกิจกรรม โดยไมขามกลุม

• กรณีพบ “ผูติดเชื้อ” ใหแยกกัก สงรักษา โรงพยาบาล / Home 
 Isolation / Community Isolation ตามบริบทพื้นที่

• ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุกวัน

• กรณีจัดที่พักใหในชุมชน กลุมผูสัมผัส พักตามโซนที่จัด
 ตามมาตรการกักกัน FQ (Bubble 4) ไมขามกลุม

• กรณีพักท่ีบาน กลุมผูสัมผัสใหกักกันตาม HQ ปฏิบัติตาม D M H 
 และงดใชของรวมกับสมาชิกในบาน

• กรณีรถสวนตัว ใหปฏิบัติตาม D M H

• กรณีรถรับ - สง ใหมีการควบคุมกำกับการเดินทาง ควรจัด
 รถรับ - สง ตามกลุมเสี่ยง / ผูสัมผัส

• กรณีรถประจำทาง ใหเวนระยะหาง 1 - 2 เมตร ปฏิบัติตาม D M H

การเดินทาง

FQ >> Factory Quarantine HQ >> Home Quarantine

FQ

HQ

กรณีไมมีที่พักในโรงงาน

Bubble 4

รถสวนตัว

รถที่โรงงานจัดให

รถประจำทาง

พักที่บาน

Bubble 3

โรงงานจัดที่พักให
ในชุมชน

FQ

กรณีพบผูติดเชื้อ ผูปฏิบัติงานในกลุมที่เหลือของกลุมยอยที่พบผูติดเชื้อคือกลุมผูสัมผัส
และกลุมยอยอ่ืน ๆ ยังสามารถทำงาน และทำกิจกรรมไดใน bubble ของตนเอง โดยไมขามกลุม

ทำกิจกรรม
ภายใตเง�อ่นไข
เดียวกัน

การจัดที่พัก

Bubble and Seal เพ่�อการควบคุม ระดับน้อย (กรณ่ีพบผูู้้ติดเชุ้�อ < 10%)

	  แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ Home Isolation หร้อ Community Isolation ตามบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

	  ค้นหาผ้่ติดเช้้�อในกลุุ่�มเป้ราะบางทุี่กคน ด้วยู่วิธุ่การตรวจั ATK / RT-PCR หากพื้บผลุ่เป็้นบวก สำ�งรักษาโรงพื้ยู่าบาลุ่

	  แยู่กผ้่สำัมผัสำเส่ำ�ยู่งส่ำงในกลุุ่�ม bubble ยู่�อยู่ เพ้ื้�อกักกัน ซ้ึ่�งสำามารถที่ำางานได้ภูายู่ใต้ bubble เด่ยู่วกัน (ห้ามข้็ามกลุุ่�ม)   
  แลุ่ะภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน

	  พิื้จัารณ์าการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะการจััดเหลุ้่�อมเวลุ่าตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น โรงอาหาร ห้องพัื้ก เน้นยู่ำ�าการควบคุมกำากับ  
  สำถานท่ี่� เส้ำนที่างเฉพื้าะกลุุ่�ม ไม�ข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่

ระดับน้อย พบผูู้้ติดเชุ้�อ < 10%
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

มาตรการพื้นฐานสำหรับสถานประกอบกิจการ

เตรียมพรอมแผนยกระดับสูมาตรการ Bubble and Seal ควบคุมเขมงวด

คัดกรองผูมีไข / มีอาการเปนประจำทุกวัน
มาตรการตาม D M H T T A
มาตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการควบคุมโรค
มาตรการรับคนเขามาใหม (กักตัว 14 วัน / ตรวจคัดกรอง)
การจัดหาวัคซีนFlu Shot

Vaccine

metersmetersmetersmeters

• จัดกลุมยอย (small bubble) ตั้งแตการทำงาน ทำกิจกรรม 
 จนถึงที่พักได โดยไมขามกลุม

• กรณีพบ ผูติดเชื้อ แยกกักไปรักษาผูปฏิบัติงานที่เหลือเปน
 กลุมเสี่ยง / ผูสัมผัส ใหกักบริเวณโซนท่ีพักท่ีจัดให FQ 
 (Bubble 2)

• ผูปฏิบัติงานในกลุมยอยอื่น ทำงานไดตามปกติ โดยไมขามกลุม

ทำกิจกรรมภายใต
เง�่อนไขเดียวกัน

จัดที่พัก
โซนเดียวกัน

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน

• ผูติดเชื้อ แยกกัก รักษาตัวที่บาน Home Isolation หรือ 
 Community Isolation หรือโรงพยาบาลตามบริบท / ตามอาการ

• ดำเนินการประเมินความเส่ียงทุกวัน

• กรณีจัดที่พักใหในชุมชน กลุมเสี่ยงสูง / ผูสัมผัสติดเชื้อเขาพัก 
 ใน bubble เดียวกันแบบกักกัน (FQ) สวนกลุมยอยอื่น 
 อยูใน bubble ของตนเอง หามขามกลุม

• กรณีพักท่ีบาน กลุมเส่ียงสูงใหกักกัน (HQ) ปฏิบัติตาม D M H งดใช
 ของรวมกับสมาชิกในบาน ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสรวมบอยๆ

• กรณีรถสวนตัว ใหปฏิบัติตาม D M H

• กรณีรถรับ - สง ใหมีการควบคุมกำกับการเดินทาง อาจจัด
 รถรับ - สงตามกลุมเสี่ยง

• กรณีรถประจำทาง ใหเวนระยะหาง 1 - 2 เมตร 
 ปฏิบัติตาม D M H

• สำหรับกลุมเสี่ยง ควรจัดรถรับ - สง

การเดินทาง

จัดกลุมยอย ทำงานรวมกัน การเดินทาง ที่พัก

Bubble 4 พักที่บาน

จัดเตร�ยมสิ่งสนับสนุน
>> จัดหาอาหารครบ 3 มื้อ
>> ควบคุมการเดินทางรถรับ - สง

>> ระบบความปลอดภัย
>> จัดหาที่พัก (FAI / FQ / รพ. สนาม)

HI

FQ

กรณีมีที่พักในโรงงาน

กรณีไมมีที่พักในโรงงาน

กรณีพบผูติดเชื้อ ผูปฏิบัติงานในกลุมที่เหลือของกลุมยอยที่พบผูติดเชื้อคือกลุมผูสัมผัส
และกลุมยอยอ่ืน ๆ ยังสามารถทำงาน และทำกิจกรรมไดใน bubble ของตนเอง โดยไมขามกลุม

Bubble 1

Bubble 2

FQ

รถที่โรงงานจัดให

รถรับ - สง จากโรงงาน

รถประจำทาง

รถสวนตัว

Bubble 3

โรงงานจัดที่พักให
ในชุมชน

FQ

HQHI

ทำกิจกรรม
ภายใตเง�่อนไข

เดียวกัน

การจัดที่พัก

Bubble and Seal เพ่�อการควบคุม ระดับกลาง (กรณ่ีพบผูู้้ติดเชุ้�อ > 10%)

ระดับปานกลาง พบผูู้้ติดเชุ้�อ > 10%

	  แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ Home Isolation หร้อ Community Isolation ตามบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

 	ค้นหาผ้่ติดเช้้�อในกลุุ่�มเป้ราะบางทุี่กคน ด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR หากพื้บผลุ่เป็้นบวก สำ�งรักษาโรงพื้ยู่าบาลุ่

	  เน้นการจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) โดยู่ให้ที่ำากิจักรรมในกลุุ่�มยู่�อยู่ร�วมกัน ไม�ข้็ามกลุุ่�มกัน  

	  พิื้จัารณ์าการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะการจััดเหลุ้่�อมเวลุ่าตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น โรงอาหาร ห้องพัื้ก เน้นยู่ำ�าการควบคุมกำากับ  
  สำถานท่ี่� หร้อเส้ำนที่างเฉพื้าะกลุุ่�ม ไม�ข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่

	  จััดเตร่ยู่มสิำ�งสำนับสำนุน ท่ี่�พัื้ก ท่ี่�กัก พื้าหนะแลุ่ะระบบความป้ลุ่อดภัูยู่
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รพ. คูปฏิบัติการ

seal route

seal route

seal route

seal route
seal route

Bubble and Seal เขมงวด
ลดการแพรเช�้อโคว�ด-19 สูชุมชน

สถานประกอบกิจการจัดหาที่พักและยานพาหนะใหพนักงานทั้งหมด
และควบคุมเขมงวด

• จัดใหมีที่พักหรือศูนยพักคอยสำหรับผูติดเชื้อกลุมผูปวยสีเขียว FAI หรือ Hospitel

• จัดสวัสดิการอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน

• จัดบริการดูแลสุขภาพจิต

• เรงรัดการฉีดวัคซีนใหแกผูปฏิบัติงาน

• ประสาน รพ.คูปฏิบัติการ ที่มีระบบการดูแลใหคำปรึกษาสำหรับ FAI และระบบ Refer 
 ผูปฏิบัติงานที่มีอาการในกลุมสีเหลือง / สีแดง

• จัดหาที่พักใหกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และผูสัมผัส สามารถทำงานไดภายใตเงื่อนไข ไมขามกลุมยอย 
 (small bubble)

H
O
T
E
L

Hospitel / FAI

จัดโซนที่พักแยก
ตามความเสี่ยง

สำหรับผูติดเชื้อ
กลุมสีเหลือง สีแดง

สำหรับผูติดเชื้อ
กลุมสีเขียว

ที่พักสถานประกอบกิจการ

Bubble

Bubble Bubble

Large Bubble

ระดับมาก การติดเชุ้�อตามเกณีฑ์์ 2 ใน 3 ข้อ ดังน่�

Bubble and Seal เพ่�อการควบคุม ระดับมาก

 1) อัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�า ร้อยู่ลุ่ะ 10 ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  

 2) จัำานวนผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 100 คนข้็�นไป้ 

 3) พื้บการติดเช้้�อในผ้่ป้ฏิิบัติงานต�อเน้�องนานกว�า 14 วัน ใน 28 วัน

	 	  จััดหาท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะผ้่ติดเช้้�อ (Factory Accommodation Isolation) จััดหาโรงพื้ยู่าบาลุ่สำนาม 
   โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ การควบคุมยู่านพื้าหนะ การเดินที่าง เพ้ื้�อไม�ให้แพื้ร�ระบาดส่ำ�ชุ้มช้น (seal route)

	 	  ม่การควบคุมกำากับการดำาเนินการ Bubble and Seal อยู่�างเข้็มงวด อาจัเพิื้�มหร้อยู่กระดับการกำากับโดยู่ 
   สำถานป้ระกอบกิจัการเอง หร้อข็อความร�วมม้อจัากหน�วยู่งานอ้�น เช้�น หน�วยู่งานความมั�นคง (ที่หาร ตำารวจั) อสำม.  
   เพ้ื้�อการควบคุม กำากับ ติดตามเข้็มงวด 



20
Bubble and Seal สำ�หรับสถ�นประกอบกิจก�ร

คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

12. แนวที่างการจัำาหน�ายู่ (Exit Plan) ตามมาตรการ Bubble and Seal เม้�อสำถานป้ระกอบกิจัการดำาเนินการ  

   Bubble and seal จันเหน็ว�าการแพื้ร�เช้้�อใน bubble อยู่่�ในระดบัตำ�า หร้อการแพื้ร�ระบาดในช้มุช้นหร้อจัังหวดั 

   อยู่่�ในระดับตำ�าหร้อลุ่ดลุ่ง ม่แนวที่างการตัดสิำนใจัผ�อนมาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค ดังน่�

		  ม่สัำดสำ�วนข็องผ้่ติดเช้้�อยู่้นยู่ัน ผ้่ตรวจัพื้บว�าม่ภู่มิคุ้มกัน แลุ่ะผ้่ได้รับวัคซ่ึ่น ในสำถานป้ระกอบกิจัการ รวมกัน 

    มากกว�า 85 % ข็องจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงานในสำถานป้ระกอบกิจัการ

		  เม้�อตรวจัภู่มิคุ้มกัน (Ab) ในวันท่ี่� 14 - 21 ข็องการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal  

    กรณ่์ระบาด หากพื้บว�า ผ้่ท่ี่�ไม�ม่ภู่มิคุ้มกัน แลุ่ะผลุ่การตรวจั ATK / RT - PCR ม่ความชุ้กตำ�ากว�าชุ้มช้นนั�น  

    ภูายู่ในอำาเภูอหร้อจัังหวัด 

  พิจิารณาผู่้อนมิาติรกีารเป็็น Bubble and Seal เพ่�อกีารป้็องกัีนโรคั

ใหวัคซ�นตามลำดับสำคัญของการไดรับ
วัคซ�นตามที่คณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัด / กทม.กำหนด

* กลุมเปราะบาง หมายถึง ผูที่อายุมากกวา 60 ป หรือมีโรคประจำตัว เชน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง 

 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือผูมีภาวะอวน น้ำหนักมากกวา 90 กิโลกรัม และหญิงตั้งครรภ

>> กรณีไมพบเช�้อ ทำงานได

>> กรณีมีอาการ (PUI) จะไดรับการตรวจ ATK / RT - PCR

 • กรณีพบเช�้อ แยกกักที่ รพ.สนาม

 • กรณีไมพบเช�้อ ใหมาตรการตามกลุมที่จำแนกได และตรวจ ATK / RT - PCR ซ้ำ

  ในกรณีที่สงสัยวาจะมีการติดเช�้อ เชน อาการไมดีข�้น

แยกกักรักษา
รพ.สนาม / รพ.

แยกพักที่โซนเฝาระวัง
ใกลช�ดและใหวัคซ�นทันที
สามารถทำงานไดตาม

ความเหมาะสม

Bubble and Seal

เพื่อการควบคุม

ไมมีอาการ

มีอาการ ATK /
RT -  PCR

ไมพบเช�้อ

พบเช�้อ

ATK /
RT -  PCR

กลุมเปราะบาง

กลุมทั่วไป

ตรวจ
ATK / RT - PCR

ตรวจ Ab
(หลัง 14-21 วัน)

ใชช�ว�ตตามปกติ
BBS

Ab ลบ

Ab บวก

พบเช�้อ

ไมพบเช�้อ, อาการไมดีข�้น

ตรวจซ้ำ 5-7 วัน

(+7 วัน)

หมิายเหต่ิ : การตัรวจ Antibody พิื่จารณาจาก IgG และใช้้ Machine based  ซ่ึ่�งมีคืวามไวและคืวามจำาเพื่าะตัามเกณฑ์์  

 ช่้ดตัรวจ Rapid test antibody ไม�แนะนำาให้้ใช้้เนื�องจากคืวามไวคืวามจำาเพื่าะของช่้ดตัรวจกล่�มนี�ย่ังมี 

 การประเมินผลการใช้้งานจริงจำากัด
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แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ 

Antigen Test Kit (ATK)
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 ชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ค่ออะไร

 เคร้�องม้อท่ี่�ใช้้สุำ�มตรวจัคัดกรองผ้่ท่ี่�เส่ำ�ยู่งสัำมผัสำใกลุ้่ชิ้ดผ้่ท่ี่�ติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ทัี่�งท่ี่�ม่อาการ แลุ่ะไม�ม่อาการ 
ก�อนตรวจัซึ่ำ�าเพ้ื้�อยู่้นยู่ันผลุ่การติดเช้้�อด้วยู่วิธุ่ RT-PCR

ข้อด่ ค้อ ใช้้งานง�ายู่ ที่ราบผลุ่ภูายู่ในเวลุ่า 30 นาท่ี่ ผลุ่การตรวจัม่ความใกลุ้่เค่ยู่งกับการตรวจั RT-PCR ถ้ง 90% 
หร้อข้็�นอยู่่�กับช้นิดข็องชุ้ดตรวจั

ข้อจำากัด ค้อ ผ้่ใช้้ต้องม่ทัี่กษะในการตรวจัท่ี่�ถ่กต้อง แลุ่ะเม้�อที่ราบผลุ่เป็้นบวก ต้องม่การตรวจัซึ่ำ�าเพ้ื้�อยู่้นยู่ันผลุ่
การติดเช้้�อ ด้วยู่วิธุ่ RT-PCR

  หลักการตรวจ ATK

 ชุ้ดตรวจั ATK ต้องม่มาตรฐานแลุ่ะผ�านการป้ระเมินแลุ่ะข็้�นที่ะเบ่ยู่นจัากสำำานักงานคณ์ะกรรมการอาหาร 
   แลุ่ะยู่า (อยู่.) (สำามารถตรวจัสำอบข้็อม่ลุ่ได้จัากกองควบคุมเคร้�องม้อแพื้ที่ยู่์ สำำานักงานคณ์ะกรรมการอาหาร 
   แลุ่ะยู่า กระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็)

 เก็บตัวอยู่�างจัาก nasopharyngeal, oropharyngeal, nasal swab แลุ่ะใช้้ buffer ตามท่ี่�ชุ้ดตรวจักำาหนด  
   แลุ่ะป้ฏิิบัติตามให้ถ่กต้องตามขั็�นตอน (สำามารถศ้กษาวิธุ่การตรวจัจัากกรมวิที่ยู่าศาสำตร์การแพื้ที่ย์ู่ กระที่รวง 
   สำาธุารณ์สุำข็)

  แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ ATK 

 ตรวจั ATK เพ้ื้�อการลุ่งพ้ื้�นท่ี่�ตรวจัเชิ้งรกุ สำำารวจักลุุ่�มเสำ่�ยู่ง หร้อ กรณ่์ Active Case Finding (ACF) หร้อติดตาม 
   ผ้่สัำมผัสำใกลุ้่ชิ้ดเส่ำ�ยู่งส่ำงนอกสำถานพื้ยู่าบาลุ่ กรณ่์ผ้่มารับบริการตรวจัหาเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ท่ี่�สำถานพื้ยู่าบาลุ่  
   หากไม�เข้็าข็�ายู่เป็้นผ้่ป่้วยู่ท่ี่�เข้็าตามเกณ์ฑ์์ผ้่สำงสัำยู่ติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation  
   : PUI) ท่ี่�มารับบริการท่ี่�คลิุ่นิกโรคติดเช้้�อระบบที่างเดินหายู่ใจั (Acute Respiratory Infection (ARI) clinic)  
   ให้ตรวจัด้วยู่วิธุ่ ATK ทัี่�งหมด 

 กรณ่์ท่ี่�ผ้่ตรวจัพื้บผลุ่เป็้นบวกจัาก ATK จัะถ่กจััดเป็้นผ้่ติดเช้้�อเข้็าข็�ายู่ (Probable Case) ตามนิยู่ามข็อง  
   กรมควบคุมโรค ซ้ึ่�งยู่ังไม�นับเป็้นกลุุ่�มป่้วยู่ยู่้นยู่ัน (Confirmed Case)

การแปลผู้ลการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ ATK ในสถานประกอบกิจการ

 ผ้่ท่ี่�ตรวจัด้วยู่ ATK แลุ้่วม่ผลุ่เป็้นบวก เร่ยู่กว�า ผ้่ติดเช้้�อเข้็าข็�ายู่ (Probable Case)

 ผ้่ท่ี่�ตรวจัด้วยู่ RT-PCR แลุ้่วม่ผลุ่เป็้นบวก เร่ยู่กว�า ผ้่ป่้วยู่ยู่้นยัู่น (Confirmed Case)

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

ในสถานประกอบกิจการท่�ยังไม่พบผูู้้ติดเชุ้�อ
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ATK

 จำนวนผูปฏิบัติงาน จำนวนที่สุมตรวจ

 นอยกวา 50 คน สุมตรวจทุกคน

 50 - 99 คน 50 คน

 100 - 500 คน 75 คน

 501 - 1,000 คน 150 คน

 มากกวา 1,000 คน สุมตรวจ 150 คน
  ตอทุก 1,000 คน

แนวทางการสุมตรวจ

(ทุก 1 - 2 เดือน ข�้นกับสถานการณ)

*หมายเหตุ*
1. จำนวนการสุมอาจขึ้นอยูกับนโยบายของโรงงาน
2. ระยะการสุม อาจปรับไดตามสถานการณ
 และความชุกของการติดเชื้อ

ผูปฏิบัติงานกลุมเปราะบาง

ทำงานไดตามความเหมาะสม ในกลุมยอยที่กำหนด
เรงรัดการฉีดวัคซีน เนนมาตรการ D M H T T

ATK Negative
(ผลลบ)

ATK Positive
(ผลบวก)

ผูปฏิบัติงานที่มีอาการ

ใหตรวจ ATK ซ้ำ ในวันที่ 3 - 5 หลังจากการตรวจ
ครั้งแรก หรือตามบริบทของสถานประกอบกิจการ

ผูปฏิบัติงานกลุมเปราะบาง

ใหแยกกักและสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

ผูปฏิบัติงานกลุมทั่วไป

ใหแยกกักแบบ Home Isolation หรือ Community 
Isolation หรือ Factory Isolation ประเภทใด
ขึ้นอยูกับบริบทของพื้นที่และขึ้นกับกลุมอาการ
ตาง ๆ (กลุมสีเขียว กลุมสีเหลือง กลุมสีแดง)

สถานประกอบกิจการ (โรงงาน)

ผูปฏิบัติงานที่ตองตรวจทุกคน ไดแก

1. กลุมเปราะบาง     2. ผูที่มีอาการ
การสุมตรวจผูปฏิบัติงานตามแนวทาง

การแบงอาการปวยตามกลุมสี ดังนี้

 กลุมสีเข�ยว คือ กลุมไมมีอาการ / อาการเล็กนอย หรือมีอาการนอย ๆ เชน ไข ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไมมีโรครวม

 กลุมสีเหลือง คือ ผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงและโรครวม

 กลุมสีแดง คือ ผูปวยท่ีมีอาการเหน่ือยหอบ หายใจลำบาก เอกซเรยพบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอ่ิมตัวของเลือด
  นอยลงกวา 96% หรือมีการลดลงของออกซิเจนมากกวา 3% เวลาออกแรง ของคาที่วัดไดครั้งแรกที่ออกแรง

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

  กลุ่มเป้าหมายผูู้้ปฏิบัติงานท่�ต้องตรวจ

 ผูู้�ป็ฏิิบััติิงานที�อยู่กีลุ่่ม่ิป็ระชากีรเป็ราะบัางท่กีคัน ได้แก� ผ้่ส่ำงอายู่ ุหญิงตั�งครรภู ์หร้อผ้่ท่ี่�ม่โรคป้ระจัำาตัว ไดแ้ก�  

   โรคที่างเดินหายู่ใจัเร้�อรังรุนแรง โรคหัวใจัแลุ่ะหลุ่อดเลุ้่อด โรคไตเร้�อรังระยู่ะท่ี่� 5 โรคหลุ่อดเลุ้่อดสำมอง  

   โรคมะเร็งทุี่กช้นิดท่ี่�อยู่่�ระหว�างเคม่บำาบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน (ผ้่ท่ี่�ม่นำ�าหนักเกิน 90 กิโลุ่กรัมหร้อ  

   ดัช้น่มวลุ่กายู่ ≥ 30 กิโลุ่กรัมต�อตารางเมตร)

 ผูู้�ป็ฏิิบััติิงานที�มีิอากีารเข้�าข่้าย PUI ท่กีคัน

  Patient Under Investigation (PUI) หมายู่ถ้ง ผ้่สำงสัำยู่ติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ท่ี่�เข้็าเกณ์ฑ์์สำอบสำวนโรค ดังน่�

		 • ม่อาการอยู่�างใดอยู่�างหน้�งดังต�อไป้น่� ม่ป้ระวัติไข้็หร้อวัดอุณ์หภู่มิได้ตั�งแต� 37.5°C ข้็�นไป้ ไอ ม่นำ�าม่ก  

    เจ็ับคอ ไม�ได้กลิุ่�น ลิุ่�นไม�รับรสำ หายู่ใจัเร็ว หายู่ใจัเหน้�อยู่ หร้อหายู่ใจัลุ่ำาบาก ตาแดง ผ้�น ถ�ายู่เหลุ่ว

		 • ม่ป้ระวัติเส่ำ�ยู่ง ในช้�วง 14 วัน ก�อนวันเริ�มป่้วยู่อยู่�างใดอยู่�างหน้�ง ดังน่�

   1. เดินที่างไป้ หร้อกลัุ่บมา หร้ออยู่่�อาศัยู่ในป้ระเที่ศท่ี่�ม่รายู่งานผ้่ป่้วยู่ในช้�วง 1 เด้อน ยู่้อนหลัุ่งนับจัาก 

     วันท่ี่�ออกจัากพ้ื้�นท่ี่�นั�น

   2. ม่ป้ระวัติสัำมผัสำกับผ้่ป่้วยู่ยู่น้ยู่ัน COVID-19

   3. ไป้ในสำถานท่ี่�ชุ้มช้นหร้อสำถานท่ี่�ท่ี่�ม่การรวมกลุุ่�มคน เช้�น สำถานบันเทิี่ง ตลุ่าดนัด ห้างสำรรพื้สิำนค้า  

     สำถานพื้ยู่าบาลุ่ หร้อข็นสำ�งสำาธุารณ์ะท่ี่�ม่รายู่งานผ้่ป่้วยู่ยู่้นยู่ัน COVID-19 ในช้�วง 1 เด้อน ยู่้อนหลุ่ัง 

     นับจัากวันท่ี่�ออกจัากพ้ื้�นท่ี่�นั�น

  การสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานดว้ยู่ชุ้ดตรวจั ATK ทุี่ก 1 - 2 เด้อน เพ้ื้�อเฝ้้าระวงัแลุ่ะป้ระเมนิความเสำ่�ยู่ง โดยู่คำานวณ์ 

   สัำดสำ�วนการสุำ�มจัากจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงาน ดังน่�

 น้อยู่กว�า 50 คน สุำ�มตรวจัทุี่กคน

 50 - 99 คน 50 คน

 100 - 500 คน 75 คน

 501 - 1,000 คน 150 คน

 มากกว�า 1,000 คน สุำ�มตรวจั 150 คน ต�อทุี่ก 1,000 คน

จำานวนท่�สุ่มตรวจ
จำานวนผูู้้ปฏิบัติงานทั�งหมด

ในสถานประกอบกิจการ
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 ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อทัี่�งหมด ให้กลัุ่บเข้็าที่ำางานในกลุุ่�มข็องตนเองแลุ่ะไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม 

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ใกลุ่้ชิ้ดแลุ่ะเสำ่�ยู่งส่ำงท่ี่�ม่อาการ ให้ตรวจั ATK ซึ่ำ�า ระหว�างวันท่ี่�  3 - 5  

 หลัุ่งจัากการตรวจัครั�งแรก

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเป้ราะบาง ใหแ้ยู่กอยู่่�ในโซึ่นท่ี่�เตร่ยู่มไว้ เร�งรัดการใหวั้คซ่ึ่นโดยู่เร็ว ที่ำางาน 

 ได้ตามความเหมาะสำม

 ไม�ม่อาการ หร้อม่อาการเล็ุ่กน้อยู่

 ม่ไข้็ หร้ออุณ์หภู่มิส่ำงกว�า 37.5 องศาเซึ่ลุ่เซ่ึ่ยู่สำข้็�นไป้ 

 ม่อาการเล็ุ่กน้อยู่ เช้�น ไข้็ ไอ ตาแดง ผ้�นข้็�น ถ�ายู่เหลุ่ว ไม�ม่อาการหายู่ใจัเร็ว ไม�ม่หายู่ใจั 

 เหน้�อยู่หอบ ไม�ม่หายู่ใจัลุ่ำาบาก ไม�ม่ป้อดอักเสำบ

 แยู่กผ้่ป่้วยู่ตามความเส่ำ�ยู่ง ค้อ กลุุ่�มส่ำเข่็ยู่ว กลุุ่�มส่ำเหลุ้่อง แลุ่ะกลุุ่�มส่ำแดง โดยู่รักษาตาม 

 แนวที่างข็องกรมการแพื้ที่ยู่์ (ตัารางแนวทางการรักษาแย่กประเภทผ้้ป่วย่)

 กลุุ่�มส่ำเข่็ยู่ว ไม�ม่อาการหร้อม่อาการเล็ุ่กน้อยู่ ให้แยู่กกักตามแนวที่าง Home Isolation  

 หร้อ Community Isolation หร้อ Factory Accommodation Isolation ตามบริบที่ 

 สำถานป้ระกอบกิจัการ 

 ผ้่ติดเช้้�อ กลุุ่�มส่ำเหลุ้่อง แลุ่ะกลุุ่�มส่ำแดง ให้สำ�งตรวจั RT-PCR ทุี่กรายู่

 • กรณ่์ผลุ่เป็้นบวก ให้สำ�งผ้่ป้ฏิิบัติงานไป้รักษาท่ี่�โรงพื้ยู่าบาลุ่

 ม่ปั้จัจััยู่เส่ำ�ยู่งต�อการเป็้นโรครุนแรง หร้อโรคร�วมท่ี่�สำำาคัญข้็อใดข้็อหน้�ง ได้แก� แน�นหน้าอก  

 หายู่ใจัไม�สำะดวกข็ณ์ะที่ำากิจักรรม หายู่ใจัเร็ว หายู่ใจัเหน้�อยู่ หร้อหายู่ใจัลุ่ำาบาก  

 ไอแลุ้่วเหน้�อยู่ อ�อนเพื้ลุ่่ยู่ เว่ยู่นศ่รษะ ป้อดอักเสำบ หร้อถ�ายู่เหลุ่วมากกว�า 3 ครั�งต�อวัน  

 ร�วมกับอาการหน้าม้ด วิงเว่ยู่น

ผู้ลุ่ลุ่บั

สีำเขี้ยว

ผู้ลุ่บัวกี

สีำเหลุ่่อง

แนวทางการปฏิบัติ

ลักษณีะอาการ

ผู้ลการตรวจ

ประเภทผูู้้ป่วย

 การจำาแนกผูู้้ป่วยตามลักษณีะอาการ

 ผู้ลการตรวจด้วยชุุด ATK และแนวทางการปฏิบัติตน
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 เหน้�อยู่หอบ พ่ื้ดไม�เป็้นป้ระโยู่คข็ณ์ะสำนที่นา

 แน�นหน้าอกตลุ่อดเวลุ่า หายู่ใจัแลุ้่วเจ็ับหน้าอก

 ซ้ึ่ม เร่ยู่กไม�ร้่ส้ำกตัว หร้อตอบสำนองช้้า

 อาการป้อดบวม ออกซิึ่เจันป้ลุ่ายู่นิ�ว < 96% หร้อ ภูาพื้รังส่ำที่รวงอกแยู่�ลุ่ง

 เข้็ารับการรักษาท่ี่�โรงพื้ยู่าบาลุ่

 โที่ร 1668, 1330 สำายู่ด�วนข็องกระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็ เพ้ื้�อหาเต่ยู่งผ้่ป่้วยู่

 1669 รับผ้่ป่้วยู่ฉุกเฉิน

 หร้อตามมาตรการข็องจัังหวัด แลุ่ะบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

สีำแดง

สีำแดง

ลักษณีะอาการประเภทผูู้้ป่วย

 โที่ร 1330 เพ้ื้�อเข้็าระบบการรักษา

 การกักตัวอยู่่�ท่ี่�บ้าน Home Isolation หร้อกักตัวในชุ้มช้น Community Isolation 

 แยู่กห้องนำ�าแลุ่ะข็องใช้้สำ�วนตัว งดการสัำมผัสำสัำตว์เลุ่่�ยู่ง สำวมหน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดเวลุ่า  

 ตรวจัวัดอุณ์หภู่มิ แลุ่ะสำังเกตอาการข็องตนเอง ถ้าม่อาการหายู่ใจัลุ่ำาบากให้ติดต�อ 

 เพ้ื้�อข็อรับการรักษาทัี่นท่ี่ รวมทัี่�งแจ้ังผ้่ใกลุ้่ชิ้ดให้ที่ราบความเส่ำ�ยู่งจัากการสัำมผัสำ  

 แลุ่ะควรได้รับการตรวจัหาเช้้�อ

 รับยู่าฟาวิพิื้ราเว่ยู่ร์ (Favipiravir)

 ป้ระสำานหาเต่ยู่ง หากม่อาการระบบที่างเดินหายู่ใจัให้ป้ระสำานโรงพื้ยู่าบาลุ่เพ้ื้�อเข้็ารับ 

 การรักษา ตามบริบที่ข็องพ้ื้�นท่ี่�

 กรณ่์ม่โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ สำ�งต�อตามระบบ

สีำเขี้ยว

สีำเหลุ่่อง

แนวทางการรักษาประเภทผูู้้ป่วย

  แนวทางการรักษาเม่�อผูู้้ปฏิบัติงานได้รับการย่นยันการติดเชุ้�อ 

 จากผู้ลการตรวจ RT-PCR 

หมิายเหต่ิ : แนวทางการรักษาปรับเปลี�ย่นตัามแนวทางการรักษาของกรมการแพื่ทย่์
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แนวทางการดูแลสุขภาพจิต 

สำาหรับผูู้้ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 ขั�นตอนการดูแลสุขภาพจิตสำาหรับผูู้้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

1. ท่มสุขภาพจิตชีุ�แจงภารกิจท่�รับผิู้ดชุอบในกลุ่มไลน์สุขภาพผู่้านหน่วยพยาบาลของ 

   สถานประกอบกิจการ โดยู่ท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตที่ำาหน้าท่ี่� สำนับสำนุนให้ม่การป้ระเมินสุำข็ภูาพื้จิัต (โดยู่เคร้�องม้อ 

   การป้ระเมินสุำข็ภูาพื้ใจัด้วยู่ตัวเอง Mental health check in ข็องกรมสำุข็ภูาพื้จัิต) แลุ่ะให้คำาป้ร้กษา 

   แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงานพื้บว�าม่ความเส่ำ�ยู่งต�อปั้ญหาสุำข็ภูาพื้จิัต เช้�น ภูาวะเคร่ยู่ด ซ้ึ่มเศร้า คิดที่ำาร้ายู่ตนเอง รวมทัี่�ง 

   ให้การด่แลุ่ผ้่ท่ี่�ม่โรคจิัตเวช้อยู่่�เดิม เช้�น โรคจิัตเวช้ โรคซ้ึ่มเศร้า เพ้ื้�อไม�ให้กำาเริบ 

2.  ท่มสุขภาพจิตส่งแบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบ่�องต้นให้กับผูู้้ปฏิบัติงาน ในร่ป้แบบ QR code  

   (ผ�าน Admin กลุุ่�มไลุ่น์เจ้ัาหน้าท่ี่�ผ้่ด่แลุ่ หร้อพื้ยู่าบาลุ่ท่ี่�ป้ระสำานโดยู่ตรงกับผ้่ป้ฏิิบัติงาน) โดยู่ม่แบบป้ระเมิน 

   ดังต�อไป้น่�

  • แบบป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งต�อปั้ญหาอารมณ์์แลุ่ะพื้ฤติกรรม (BS3) สำำาหรับคัดกรองความเส่ำ�ยู่งเบ้�องต้น เช้�น  

    โรคจิัตเวช้ สุำรายู่าเสำพื้ติด เพ้ื้�อแจ้ังให้ท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตด่แลุ่ เริ�มที่ำาภูายู่ใน 3 วันแรกข็องการแยู่กกัก

  • แบบสัำงเกตป้ระเมินพื้ฤติกรรม 5 ข้็อ สำำาหรับพื้ยู่าบาลุ่หร้อเจ้ัาหน้าท่ี่�ผ้่ด่แลุ่ ในการสัำงเกตอาการระหว�าง 

    แยู่กกัก ถ้าพื้บพื้ฤติกรรมผิดป้กติข้็อใดข้็อหน้�ง ให้แจ้ังท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตเพ้ื้�อด่แลุ่

  • แบบป้ระเมิน mental health check in โดยู่ม่แบบป้ระเมินความเคร่ยู่ด (ST-5) แบบคัดกรอง 

    โรคซ้ึ่มเศร้า (2Q) (9Q) แลุ่ะแบบป้ระเมินการฆ่�าตัวตายู่ (8Q) ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�แยู่กกักที่ำาการป้ระเมิน 

    ด้วยู่ตนเอง อยู่�างน้อยู่ 1 อาที่ิตยู่์ต�อครั�ง โดยู่จัะป้ระเมินในวันท่ี่� 3 วันท่ี่� 7 หร้อ วันท่ี่� 10 หลุ่ังจัาก 

    การเข้็ารับการรักษา 

  ท่มสุขภาพจิตจะส่งข้อมูลเก่�ยวกับการดูแลจิตใจตนเอง ในร่ป้แบบข็องส้ำ�อแผ�นพัื้บ infographic  

   หร้อคลิุ่ป้การจััดการความเคร่ยู่ด (ผ�าน Admin กลุุ่�มไลุ่น์ข็องพื้ยู่าบาลุ่ท่ี่�ป้ระสำานโดยู่ตรงกับผ้่ป่้วยู่)

  เจ้าหน้าท่�ผูู้้ดูแลดำาเนินการประชุาสัมพันธ์์ชุ่องทางในการให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพจิต 

   (ผ�าน Admin กลุุ่�มไลุ่น์ข็องบุคลุ่ากรท่ี่�ป้ระสำานโดยู่ตรงกับผ้่ป่้วยู่) แลุ่ะท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตจัะเป็้นผ้่ให้การช้�วยู่เหลุ้่อ 

   ในแต�ลุ่ะรายู่ ตามความเหมาะสำม

  กรณ่ีผูู้้ปฏิบัติงาน / บุคลากรทางการแพทย์ม่ความประสงค์ขอรับคำาปรึกษาทางสุขภาพจิต  

   ท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตได้จััดบริการให้คำาป้ร้กษาที่างโที่รศัพื้ท์ี่ แลุ่ะสำายู่ด�วนสุำข็ภูาพื้จิัต 1323 ตลุ่อด 24 ชั้�วโมง 

1
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6.  เจ้าหน้าท่� ประเมินความเส่�ยงต่อปัญหาอารมณ์ีและพฤติกรรม (BS3) ในชุ่วงเริ�มการแยกกัก

     6.1 ม่ป้ระวัติการรักษาที่างจิัตเวช้มาก�อน หร้อใช้้ยู่าที่างจิัตเวช้ เช้�น ยู่าคลุ่ายู่เคร่ยู่ด ยู่านอนหลัุ่บ (อาการ 

     เคร่ยู่ดมาก หร้อเส่ำ�ยู่งต�อภูาวะซ้ึ่มเศร้า ฆ่�าตัวตายู่ หร้อ เอะอะอาลุ่ะวาด ควบคุมตนเองไม�ได้ อาจัเป็้น 

     อันตรายู่ต�อตนเองแลุ่ะผ้่อ้�น)

     6.2  เคยู่ใช้้สำารเสำพื้ติด เช้�น สุำรา กัญช้า ยู่าบ้า ฯลุ่ฯ ในช้�วง 2 สัำป้ดาห์ท่ี่�ผ�านมา (Hazardous drinker  

     Harmful drinker ม่อาการสัำ�น หงุดหงิด กระสัำบกระสำ�ายู่ ต้�นเต้น ตกใจัง�ายู่ ม่อาการหลุ่งผิด  

     ป้ระสำาที่หลุ่อนแลุ่ะม่พื้ฤติกรรมแป้ลุ่ก ๆ)

     6.3  ที่�านร้่ส้ำกเคร่ยู่ด กังวลุ่ ท้ี่อแท้ี่ สิำ�นหวัง จันรบกวนการดำาเนินช่้วิต ในช้�วง 2 สัำป้ดาห์น่� หากพื้บอาการ 

     ดังกลุ่�าว 1 ข้็อ ให้ป้ระสำานบคุลุ่ากรในหน�วยู่สุำข็ภูาพื้ป้ระจัำาสำถานป้ระกอบกจิัการ / โรงงานอตุสำาหกรรม  

     เพ้ื้�อให้การด่แลุ่เฝ้้าระวังเบ้�องต้น โดยู่หากม่ความจัำาเป็้นให้ป้ระสำาน ผ้่รับผิดช้อบงานสุำข็ภูาพื้จิัต  

     ป้ระจัำาจัังหวัดท่ี่�รับผิดช้อบ 

7. เจ้าหน้าท่�ให้ผูู้้ปฏิบัติงานทำาการประเมินสุขภาพใจผู่้านโปรแกรม mental health check in  

   เพ่�อประเมินปัญหาสุขภาพจิตท่�อาจเกิดขึ�นระหว่างการแยกกัก 

8. หากหัวหน้างาน / บุคลากรทางการแพทย์สังเกตพบว่า ผ้่ป่้วยู่ม่อาการที่างอารมณ์์แลุ่ะพื้ฤติกรรม 

   ตามแนวที่าง 5 ข้็อ ดังน่�

    8.1  ไม�ที่านอาหาร หร้อไม�แจ้ังข้็อม่ลุ่สุำข็ภูาพื้ป้ระจัำาวัน 

     8.2  เหม�อลุ่อยู่หร้อกระสัำบกระสำ�ายู่ ไม�สำามารถอยู่่�นิ�งได้

     8.3  ที่ำาร้ายู่ตนเองให้บาดเจ็ับโดยู่ตั�งใจัหร้อไม�ตั�งใจั 

     8.4  ม่ปั้ญหาการนอน 

     8.5  ส้ำ�อสำาร ไม�อยู่ากม่ช่้วิตอยู่่� ไร้ค�า ไม�ม่ท่ี่�พ้ื้�ง

หากพื้บอาการดังกลุ่�าว 1 ข้็อ ให้ป้ระสำานท่ี่มสุำข็ภูาพื้จิัตท่ี่�รับผิดช้อบสำถานป้ระกอบกิจัการ / โรงงานอุตสำาหกรรม 

เพ้ื้�อให้การด่แลุ่ตามปั้ญหาท่ี่�พื้บ พื้ร้อมบันท้ี่กเป็้นลุ่ายู่ลุ่กัษณ์์อักษรไว้ แลุ่ะหากสัำงเกตเห็นพื้ฤติกรรมข็องผ้่ป้ฏิิบตังิานท่ี่�ผิดป้กติ

อ้�น ๆ เช้�น เดินออกนอกพ้ื้�นท่ี่� โยู่นสิำ�งข็อง ที่ำาลุ่ายู่ข็อง ที่�าท่ี่สัำบสำน หงุดหงิด ส้ำ�อสำารไม�ร้่เร้�อง ลุ้่มวันลุ้่มค้น ไม�ร้่สำถานท่ี่� สิำ�งเหลุ่�าน่� 

เป็้นสำัญญาณ์เต้อนท่ี่�ผิดป้กติ ควรร่บแจ้ังหัวหน้างานแลุ่ะบุคลุ่ากรสำาธุารณ์สำุข็ท่ี่�รับผิดช้อบ ให้การช้�วยู่เหลุ้่อโดยู่ด�วน  

หากจัำาเป็้นต้องนำาเข้็าส่ำ�ระบบการรักษาป้ระสำานผ�านระบบการสำ�งต�อข็องแต�ลุ่ะจัังหวัด หร้อตามสิำที่ธิุ�การรักษา
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สรางความปลอดภัย
(Safe)

สรางความหวัง
(Hope)

ใชศักยภาพ
องคกรใหเต็มที่

(Efficacy)

สรางความสงบ
(Calm)

สรางความเห็นใจ
(De - stigmatization)

ใชสายสัมพันธ
สรางความเขมแข็ง
(Connectedness)

4 ส
รา

ง 2
 ใช



4 ส
รา

ง 2
 ใช



 การดูแลสุขภาพใจด้วยตัวเองสำาหรับผูู้้ปฏิบัติงาน ผูู้้ดูแล และบุคลากรสาธ์ารณีสุข

      การนำาหลัุ่กการ 4 สำร�าง 2 ใช� มาเป็้นแนวที่างการด่แลุ่จิัตใจัในสำถานป้ระกอบกิจัการ / โรงงานอุตสำาหกรรม 

เพ้ื้�อลุ่ดปั้ญหาแลุ่ะเพิื้�มความเข้็มแข็็งให้ทัี่�งผ้่ป้ฏิิบัติงาน ผ้่ด่แลุ่ แลุ่ะบุคลุ่ากรสำาธุารณ์สำขุ็ ท่ี่�ป้ฏิิบัติงานในสำถานป้ระกอบกจิัการ 

/ โรงงานอุตสำาหกรรม
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ป้ระช้าสัำมพัื้นธ์ุให้สำมาชิ้กที่ำาตามกฎแห�ง 

ความป้ลุ่อดภัูยู่ 

• เว้นระยู่ะห�างที่างสัำงคม

• หมั�นลุ้่างม้อด้วยู่สำบ่� / แอลุ่กอฮอล์ุ่

• สำวมหน้ากากตลุ่อดเวลุ่าเม้�ออยู่่�ใน 

 สำถานป้ระกอบกิจัการ / โรงงานอุตสำาหกรรม 

• ที่ำาความสำะอาดพ้ื้�นผิวท่ี่�ม้อสัำมผัสำ (โต๊ะ เก้าอ่�  

 ท่ี่�หยู่ิบจัับ)

• รับฟังข็�าวสำารท่ี่�เช้้�อถ้อได้แลุ่ะใช้้เวลุ่ากับส้ำ�อ 

 อยู่�างเหมาะสำม

• ฝึ้กเที่คนิคการคลุ่ายู่เคร่ยู่ด ท่ี่�เหมาะสำมกับ 

 ตนเอง

• ให้ที่ำากิจักรรมท่ี่�ม่สำ�วนร�วม ไม�ให้ว�างเกินไป้  

 แลุ่ะม่กิจักรรมผ�อนคลุ่ายู่ร�วมด้วยู่

• สำร้างความมั�นใจัให้กับตนเอง เพ้ื้�อว�าสำามารถ 

 ป้้องกันแลุ่ะแก้ไข็ปั้ญหาอุป้สำรรคได้ด้วยู่ 

 การรับฟังข้็อม่ลุ่ข็�าวสำาร จัากแหลุ่�งข้็อม่ลุ่ 

 ท่ี่� เช้้� อ ถ้อไ ด้  หร้อซัึ่กถามจัากบุคลุ่ากร 

 สำาธุารณ์สุำข็

• ด่แลุ่ซ้ึ่�งกันแลุ่ะกันในกลุุ่�มโดยู่ไม�แบ�งแยู่ก 

 เช้้�อช้าติ ศาสำนาหร้ออาช่้พื้ใด

• ม่อาสำาสำมัครท่ี่�พื้ร้อมช้�วยู่เหลุ้่อแลุ่ะใหก้ำาลัุ่งใจั  

 รวมทัี่�ง จััดกิจักรรมท่ี่�ทุี่กคนม่สำ�วนร�วม เช้�น  

 กิจักรรม เปิ้ดใจั - คลุ่ายู่กังวลุ่ แลุ่ะให้สำมาชิ้ก 

 แสำดงความเห็นใจัแลุ่ะเสำริมพื้ลัุ่งกัน

• จััดระบบป้้องกันการติดเช้้�อ 

• จััดหาอุป้กรณ์์ป้้องกันให้เพ่ื้ยู่งพื้อ แลุ่ะจััดการ 

 อบรมเพ้ื้�อใหเ้กดิความมั�นใจัในการป้ฏิิบัติงาน

• จััดสำวัสำดิการให้แก�บุคลุ่ากรทัี่�งด้านท่ี่�พัื้ก อาหาร  

 การป้ระกันช่้วิต เพ้ื้�อความป้ลุ่อดภัูยู่

• จััดบริการป้ระเมิน ตรวจัวินิจัฉัยู่ กรณ่์ม่ 

 ความเส่ำ�ยู่งติดเช้้�อ สำ�วนกรณ่์บุคลุ่ากรติดเช้้�อ  

 ควรวางแผนการรักษา รายู่งานความค้บหน้า 

 แลุ่ะแจ้ังภูาวะสุำข็ภูาพื้ปั้จัจุับัน

• ส้ำ�อสำารป้ระช้าสำมัพัื้นธ์ุ ข้็อม่ลุ่ข็�าวสำารท่ี่�ถ่กต้อง  

 ชั้ดเจัน ทัี่นต�อเหตุการณ์์ แก�บุคลุ่ากรทุี่กระดับ 

 เช้�น line group เส่ำยู่งตามสำายู่  

• ท่ี่มด่แลุ่สุำข็ภูาพื้จิัตป้ระเมินบุคลุ่ากร ท่ี่�ม่ 

 ภูาวะเคร่ยู่ด วิตกกังวลุ่ ปั้ญหาสุำข็ภูาพื้จิัต  

 อยู่�างน้อยู่สัำป้ดาห์ลุ่ะ 1 ครั�ง แลุ่ะม่กิจักรรม 

 ฝึ้กทัี่กษะในการจััดการความเคร่ยู่ด เช้�น  

 การฝึ้กหายู่ใจัคลุ่ายู่เคร่ยู่ด การนั�งสำมาธิุ  

 การผ�อนคลุ่ายู่กลุ้่ามเน้�อ

• ให้กำาลัุ่งใจั รับฟังปั้ญหาแลุ่ะให้คำาป้ร้กษา  

 หาแนวที่างการแก้ไข็อยู่�างม่สำ�วนร�วม ผ�าน 

 ช้�องที่างส้ำ�อสำาร เช้�น line group การป้ระชุ้ม  

 Conference ต�าง ๆ ข็องท่ี่มบริหารจััดการ

• จััดใหม่้บอร์ดเพ้ื้�อแสำดงความร้่ส้ำก แลุ่ะแบ�งปั้น 

 เร้�องราวด่ ๆ ในสำถานป้ระกอบกิจัการ /  

 โรงงานอุตสำาหกรรม

• จััดกิจักรรมให้กำาลัุ่งใจัซ้ึ่�งกันแลุ่ะกัน เช้�น  

 เข่็ยู่นข้็อความให้กำาลัุ่งใจั

• ส้ำ�อสำารแลุ่กเป้ลุ่่�ยู่นซ้ึ่� งกันแลุ่ะกันอยู่�าง 

 สำมำ�าเสำมอ

หลัก 4 สร้าง 2 ใชุ้
แนวทาง / มาตรการ

สำาหรับผูู้้ป่วย

แนวทาง / มาตรการ

สำาหรับบุคลากรสาธ์ารณีสุข

สำร�าง 1 

สำร�างคัวามิป็ลุ่อดภัูย

Promote SAFETY

สำร�าง 2 

สำร�างคัวามิสำงบั 

Promote CALM

สำร�าง 3 

สำร�างคัวามิคัาดหวัง 

Instill HOPE

สำร�าง 4 

สำร�างคัวามิเห็นใจิ 

DE-STIGMATIZATION
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

• อาสำาสำมัคร / จิัตอาสำา ที่ำากิจักรรมหมุนเว่ยู่น  

• สำนับสำนุนสำวัสำดิการสำำาหรับผ้่ป้ฏิิบัติงาน (เช้�น 

อาหารแลุ่ะนำ�า แอลุ่กอฮอล์ุ่เจัลุ่ หน้ากาก

อนามัยู่)

• สำมาชิ้กท่ี่�ใกลุ้่ชิ้ด หร้อที่ำากิจักรรมร�วมกัน  

 ให้กำาลัุ่งใจั ใสำ�ใจั แลุ่ะช้�วยู่เหลุ้่อซ้ึ่�งกันแลุ่ะกัน

• ให้กำาลัุ่งใจัผ้่ท่ี่�อ�อนแอ หมดหวัง ข็าดกำาลัุ่งใจั

• สำ�งเสำริมให้ม่การติดต�อกันในครอบครัว

• จััด ใ ห้ ม่การห มุน เ ว่ยู่นการป้ฏิิ บั ติ ง าน 

 อยู่�างน้อยู่สัำป้ดาห์ลุ่ะ 1 ครั�งหร้อ 2 สัำป้ดาห์ 

 เพ้ื้�อลุ่ดความเหน้�อยู่ลุ้่า หมดไฟ

• สำนับสำนุนสำวัสำดิการ แก�บุคลุ่ากร เช้�น  

 ค�าตอบแที่นต�าง ๆ รถรับ - สำ�ง ค�าเส่ำ�ยู่งภัูยู่  

 ฯลุ่ฯ 

• แลุ่กเป้ลุ่่�ยู่นความร้่ส้ำก ความกังวลุ่ท่ี่�เกิดข้็�น 

 ในกลุุ่�มก้อนแลุ่ะหลัุ่งการป้ฏิิบัติงานใน 

 แต�ลุ่ะวัน ร�วมแก้ไข็ปั้ญหาโดยู่ใช้้กระบวนการ 

 กลุุ่�ม รวมถ้งการช้้�นช้ม ให้กำาลัุ่งใจับุคลุ่ากร 

 ทุี่กระดับ

• สำร้างบรรยู่ากาศการแลุ่กเป้ลุ่่�ยู่นแบ�งปั้น 

 ในเชิ้งบวก “สำ�งต�องาน สำ�งต�อสุำข็” โดยู่สำามารถ 

 ป้ร้กษาโป้รแกรมจัากท่ี่มสุำข็ภูาพื้จัิตข็อง 

 ศ่นยู่์สุำข็ภูาพื้จิัต / โรงพื้ยู่าบาลุ่จิัตเวช้ในพ้ื้�นท่ี่� 

 ข็องที่�าน

หลัก 4 สร้าง 2 ใชุ้
แนวทาง  /มาตรการ

สำาหรับผูู้้ป่วย

แนวทาง / มาตรการ

สำาหรับบุคลากรสาธ์ารณีสุข

ใช� 1 

ใช�ศั์กียภูาพให�เต็ิมิที� 

Promote 

EFFECTIVENESS

ใช� 2 

ใช�สำายสัำมิพันธ์์ 

สำร�างคัวามิเข้�มิแข็้ง 

Promote social 

CONNECTEDNESS
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  กรมควบคุมโรค. แนวที่างการควบคุมโรคโดยู่หลัุ่กการ Bubble and Seal [อินเที่อร์เน็ต]. 2564  

   [เข้็าถ้งเม้�อ 23 กรกฎาคม 2564]. เข้็าถ้งได้จัาก: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/ 

   g_other/bubble_and_seal_200764.pdf

  กรมวิที่ยู่าศาตร์การแพื้ที่ย์ู่. การตรวจั Antigen Test Kit (ATK) ป้ระเภูที่ Self-test สำำาหรับป้ระช้าช้น  

   [อินเที่อร์เน็ต]. 2564 [เข้็าถ้งเม้�อ 10 สิำงหาคม 2564]. เข้็าถ้งได้จัาก: https://www3.dmsc.moph.go.th/ 

   assets/post/QW50aWdlblRlc3RLaXRfUGVvcGxlX3Y0.pdf

  กรมสุำข็ภูาพื้จิัต. การวางแผนเตร่ยู่มความพื้ร้อมบริการด้านจิัตสัำงคมเพ้ื้�อรับม้อการแพื้ร�ระบาดใหญ�ข็องไวรัสำ  

   กรณ่์ตัวอยู่�างรัฐมิสำซ่ึ่ร่� (การระบาดข็องไข้็หวัดใหญ�) [อินเที่อร์เน็ต]. 2563 [เข้็าถ้งเม้�อ 23 กรกฎาคม 2564]. 

   เข้็าถ้งได้จัาก: https://www.dmh.go.th/covid19/news1/view.asp?id=14

  คณ์ะที่ำางานด้านการรักษาพื้ยู่าบาลุ่แลุ่ะการป้้องกันการติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ กรมการแพื้ที่ย์ู่  

   กระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็ ร�วมกับ คณ์าจัารย์ู่ผ้่เช่้�ยู่วช้าญ จัากคณ์ะแพื้ที่ยู่ศาสำตร์ มหาวิที่ยู่าลัุ่ยู่ต�าง ๆ.  

   แนวที่างเวช้ป้ฏิิบัติ การวินิจัฉัยู่ ด่แลุ่รักษา แลุ่ะป้้องกันการติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ กรณ่์ผ้่ป่้วยู่ติดเช้้�อ 

   ไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19) สำำาหรับแพื้ที่ย์ู่แลุ่ะบุคลุ่ากรสำาธุารณ์สุำข็[อินเที่อร์เน็ต]. 2564 [เข้็าถ้ง 

   เม้�อ 10 สิำงหาคม 2564]. เข้็าถ้งได้จัาก: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/ g_health_ 

   care/g_cpg_040864.pdf
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เอกสาร
อ้างอิง
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

  สำำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารแลุ่ะยู่า. รายู่ช้้�อชุ้ดตรวจัสำำาหรับ COVID-19 แบบตรวจัหาสำารพัื้นธุุกรรม  

   ด้วยู่วิธุ่ RT-PCR ท่ี่�ได้รับการอนุญาตให้ผลิุ่ต/นำาเข้็า จัากสำำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารแลุ่ะยู่า  

   [อินเที่อร์เน็ต]. 2564 [เข้็าถ้งเม้�อ 10 สิำงหาคม 2564]. เข้็าถ้งได้จัาก:https://www.fda.moph.go.th/ 

   s ites/Medical/Shared Documents/ข้็อม่ลุ่รายู่ช้้�อชุ้ดตรวจัแลุ่ะนำ�ายู่าสำำาหรับ COVID-19  

   Professional use.pdf

5.
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ภาคผู้นวก
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชุ้�อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ่�นท่�เฉพาะ 

 (Bubble and Seal) สำาหรับสถานประกอบกิจการ 

กรมควบคุมโรค กระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็ 

สิำงหาคม 2564

จัากข้็อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห�งพื้ระราช้กำาหนดการบริหารราช้การในสำถานการณ์์ฉุกเฉิน  

พื้.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี่� 30)  ข้็อ 9 มาตรการเพ้ื้�อการป้้องกนัแลุ่ะควบคมุการแพื้ร�ระบาดในกลุุ่�มแรงงาน  ในสำถานป้ระกอบกจิัการ

หร้อโรงงานทัี่�วราช้อาณ์าจัักร ให้พื้นักงานเจ้ัาหน้าท่ี่�แลุ่ะเจ้ัาพื้นักงานควบคุมโรคติดต�อดำาเนินการตรวจัสำอบ กำากับด่แลุ่ 

ป้ระเมินผลุ่การป้ฏิิบัติ แลุ่ะให้ข้็อเสำนอแนะต�อผ้่ป้ระกอบการหร้อผ้่รับผิดช้อบในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงานในการ 

ยู่กระดับมาตรฐานการป้ฏิิบัติด้านสำาธุารณ์สำขุ็ข็องสำถานป้ระกอบกจิัการหร้อโรงงาน แลุ่ะมาตรการป้้องกนัควบคมุโรคในพ้ื้�นท่ี่�

เฉพื้าะ (Bubble and Seal) เพ้ื้�อป้้องกันการระบาดข็องโรคติดเช้้�อโควิด - 19 ตามหลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะแนวที่างท่ี่�ราช้การกำาหนด 

หากม่กรณ่์เกิดการแพื้ร�ระบาดข้็�นในสำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงาน  ให้ผ้่ป้ระกอบการหร้อผ้่รับผิดช้อบในสำถานป้ระกอบ

กิจัการหร้อโรงงานดำาเนินการให้เป็้นไป้ตามมาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ (Bubble and Seal)  ซึ่้�งต้องม่ 

การป้รับระดับความเข้็มข้็นข็องมาตรการ ทัี่�งน่� ยู่ังคงให้สำถานป้ระกอบกิจัการหร้อโรงงานดำาเนินกิจัการต�อไป้ภูายู่ใต้เง้�อนไข็

ท่ี่�กำาหนด ม่มาตรการการเดินที่างเคลุ้่�อนยู่้ายู่ระหว�างท่ี่�พัื้ก แลุ่ะสำถานท่ี่�ที่ำางานภูายู่ใต้การกำากับควบคุม  (Sealed Route)  

ม่การบริหารจััดการในการแยู่กผ้่ติดเช้้�อ ผ้่สัำมผัสำใกลุ้่ชิ้ด ผ้่ท่ี่�ยู่ังไม�ติดเช้้�อ แลุ่ะกลุุ่�มเป้ราะบาง ม่บริการด้านการแพื้ที่ย์ู่ 

แลุ่ะสำาธุารณ์สุำข็ รวมทัี่�งม่การจััดเคร้�องอุป้โภูคบริโภูคแลุ่ะสิำ�งอำานวยู่ความสำะดวกตามท่ี่�กระที่รวงสำาธุารณ์สำุข็กำาหนดอยู่�าง

เคร�งครัด

กรมควบคุมโรค จ้ังได้จััดที่ำาแนวที่างในการดำาเนินงานตามมาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ  

(Bubble and Seal)  เพ้ื้�อเผยู่แพื้ร�ให้หน�วยู่งาน แลุ่ะสำถานป้ระกอบกิจัการนำาไป้เป็้นแนวป้ฏิิบัติในการดำาเนินงาน 

คำานิยาม

Bubble and Seal เป้็นการบริหารจััดการป้้องกันควบคุมโรคในท่ี่�พ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ โดยู่ดำาเนินการได้ทัี่�งก�อน 

การระบาด แลุ่ะเม้�อเกิดการระบาดในพ้ื้�นท่ี่� ซึ่้�งเป็้นพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�อยู่่�เป็้นกลุุ่�มหร้อจััดการให้อยู่่�ในกลุุ่�มได้ในพ้ื้�นท่ี่�นั�น ๆ ได้แก�  

เร้อนจัำา โรงงาน แคมป์้แรงงาน เป็้นต้น ทัี่�งน่�ยู่ังคงสำามารถที่ำากิจักรรม กลุุ่�มกิจักรรม หร้อที่ำางานได้ภูายู่ใต้เง้�อนไข็ท่ี่�กำาหนด 

สำามารถเดินที่างเคลุ้่�อนยู่้ายู่ระหว�างท่ี่�พัื้กแลุ่ะท่ี่�ที่ำางานภูายู่ใต้การควบคุมกำากับ ม่การบริหารจััดการในการแยู่กผ้่ติดเช้้�อ  

จััดกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำ กลุุ่�มผ้่ท่ี่�ยู่ังไม�ติดเช้้�อ แลุ่ะกลุุ่�มเป้ราะบาง ม่การจััดระบบบริการด้านการแพื้ที่ย์ู่แลุ่ะสำาธุารณ์สุำข็  

แลุ่ะสิำ�งอำานวยู่ความสำะดวกทัี่�งเคร้�องอุป้โภูคบริโภูค แลุ่ะม่การวางแผนการจัำาหน�ายู่ออกส่ำ�การป้้องกันโรคตามท่ี่�เคยู่ดำาเนินการ 

ก�อนม่การระบาด 
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วัตถุป้ระสำงค์ เพ้ื้�อป้้องกันแลุ่ะควบคุมการแพื้ร�เช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ รวมถ้งไม�ให้ม่การแพื้ร�ระบาดไป้ส่ำ�ชุ้มช้น 

รวมถ้งป้้องกันการเส่ำยู่ช่้วิต แลุ่ะลุ่ดผลุ่กระที่บที่างเศรษฐกิจัสัำงคมจัากการหยูุ่ดดำาเนินกิจัการ  

มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกัน หมายู่ถ้ง มาตรการท่ี่�ใช้้ในการป้้องกันการแพื้ร�ระบาด โรคติดเช้้�อ

ไวรัสำโคโรนา 2019 ในสำถานป้ระกอบกิจัการ 

มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค หมายู่ถ้ง มาตรการท่ี่�ใช้้ในการควบคุมโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 

2019  ในสำถานป้ระกอบกิจัการ 

ขั�นตอนในการจัดทำามาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ่�นท่�เฉพาะ 

(Bubble and Seal) สำาหรับสถานประกอบกิจการ

 ก่อนเริ�มดำาเนินการ 

1. ผ้่ป้ระกอบการ ที่ำาความเข้็าใจัหลุ่ักการ จััดที่ำามาตรการ รวมทัี่�งส้ำ�อสำาร สำร้างการรับร้่การม่สำ�วนร�วมข็อง 

   ผ้่ป้ฏิิบัติงานแลุ่ะชุ้มช้น ร�วมกับหน�วยู่งานท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง

2. ผ้่ป้ระกอบการ จััดที่ำาแผนการดำาเนินงานตามมาตรการป้้องกันควบคุมโรคในพ้ื้�นท่ี่�เฉพื้าะ ร�วมกับหน�วยู่งาน 

   ท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง ยู่้ดตามหลุ่ักการการที่ำา Bubble and Seal รวมทัี่�งแผนจัำาหน�ายู่ออกกรณ่์ม่การระบาด  

   โดยู่สำามารถป้ระยูุ่กต์แนวป้ฏิิบัติตามลัุ่กษณ์ะข็องป้ระเภูที่กิจัการ แรงงาน กระบวนงาน ท่ี่�พัื้ก การเดินที่าง 

   แลุ่ะชุ้มช้น ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการได้

3. ผ้่ป้ระกอบการควรกำาหนดผ้่รับผิดช้อบในการดำาเนินงาน แลุ่ะระบบการกำากับติดตามให้ชั้ดเจัน รวมถ้ง 

   หน�วยู่งานท่ี่�เก่�ยู่วข้็องร�วมติดตามป้ระเมนิผลุ่การดำาเนินงานอยู่�างสำมำ�าเสำมอ แลุ่ะถอดบที่เร่ยู่นเพ้ื้�อป้รบัมาตรการ 

   ให้เหมาะสำมในระยู่ะยู่าว แลุ่ะเหมาะสำมกับสำถานการณ์์

4. กระที่รวงอุตสำาหกรรม กระที่รวงแรงงาน กระที่รวงมหาดไที่ยู่ กระที่รวงสำาธุารณ์สุำข็ แลุ่ะหน�วยู่งานท่ี่�เก่�ยู่วข้็อง  

   ร�วมกันกำาหนดกลุ่ไกการส้ำ�อสำาร เพ้ื้�อให้เกิดการป้ฏิิบัติ แลุ่ะการกำากับ ติดตามการดำาเนินงานอยู่�างต�อเน้�อง

 

 ขั�นตอนดำาเนินการ 

1. กำาหนดนโยู่บายู่ แลุ่ะจััดท่ี่มหร้อคณ์ะที่ำางานในสำถานป้ระกอบกิจัการด้านการเฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบคุม  

   การแพื้ร�ระบาดข็องโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 

2. จััดที่ำาแผนการดำาเนินงาน ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการดำาเนินงานตามมาตรการรวมถ้งระบบ การกำากับ 

   ติดตาม ป้ระเมินผลุ่
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

3. ส้ำ�อสำาร สำร้างความเข้็าใจัในมาตรการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 แลุ่ะท่ี่�เก่�ยู่วข้็องให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   เพ้ื้�อให้เกิดความเข้็าใจั แลุ่ะเกิดความร�วมม้อในที่างป้ฏิิบัติท่ี่�ถ่กต้อง

4. จััดเตร่ยู่มความพื้ร้อมการฉ่ดวัคซ่ึ่น ชุ้ดตรวจั Antigen Test Kit (ATK) ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ตามบริบที่ข็อง 

   สำถานป้ระกอบกิจัการ  

5. เตร่ยู่มความพื้ร้อมด้านสำถานท่ี่� เพ้ื้�อเป็้นสำถานท่ี่�แยู่กกักสำำาหรับผ้่ติดเช้้�อ โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ โรงพื้ยู่าบาลุ่ 

   สำนาม สำถานท่ี่�กักกันสำำาหรับกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำ รวมถ้งการจััดพื้าหนะรับ - สำ�ง จััดหาอาหาร แลุ่ะสิำ�งอำานวยู่ความสำะดวก 

   อ้�น ๆ เพ้ื้�อเตร่ยู่มรองรับกรณ่์ม่ผ้่ติดเช้้�อจัำานวนมาก

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ่�นท่�เฉพาะ (Bubble and Seal)  

เพ่�อการป้องกันโรค

  ขั�นตอนการดำาเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพ่�อการป้องกันโรค 

1. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ตามลัุ่กษณ์ะการที่ำางาน 

   หร้อการกิจักรรมตามเง้�อนไข็ท่ี่�กำาหนด ให้สำอดคลุ้่องกับบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ

2. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเป้ราะบาง เช้�น ผ้่ท่ี่�ม่อายูุ่ 60 ปี้ข้็�นไป้ หญิงตั�งครรภ์ู หร้อผ้่ท่ี่�ม่โรคป้ระจัำาตัว  

   7 กลุุ่�มโรค 

3. ส้ำ�อสำารให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�มเข้็าใจัถ้งมาตรการป้้องกันโรคติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 โดยู่เน้นยู่ำ�า 

   ให้ที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกันกับสำมาชิ้กภูายู่ในกลุุ่�ม ไม�ข้็ามกลุุ่�ม     

4. ดำาเนินการตามมาตรการด้านสำาธุารณ์สุำข็ ดังน่� 

		  มาตรการ D M H T T A โดยู่กำากับให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กคนป้ฏิิบัติตามมาตรการอยู่�างเคร�งครัด  

    ทัี่�งระดับบุคคลุ่แลุ่ะระดับองค์กร เน้น D M H T แลุ่ะหลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสัำงสำรรค์แลุ่ะรวมกลุุ่�ม

		  จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ที่ำากิจักรรมตามเง้�อนไข็ เช้�น การที่ำางาน การรับป้ระที่านอาหาร  

    การเข้็าท่ี่�พัื้ก โดยู่ไม�ข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่ จััดแบ�งการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวม อาจัจััดเหลุ้่�อมเวลุ่าระหว�างกลุุ่�มยู่�อยู่

		  ป้รับป้รุงสำภูาพื้แวดลุ่้อมทัี่�งสำถานท่ี่�ที่ำางาน ท่ี่�พัื้ก พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนกลุ่าง ให้ม่การเว้นระยู่ะห�าง 1 - 2 เมตร  

    แลุ่ะที่ำาความสำะอาดบ�อยู่ ๆ โดยู่เน้นจุัดสัำมผัสำร�วม แลุ่ะจััดระบบระบายู่อากาศ

		  ป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติงานเป็้นป้ระจัำาทุี่กวัน หากพื้บผ้่ท่ี่�ม่ไข้็ / ม่อาการหร้อม่ป้ระวัติเส่ำ�ยู่งเข้็าได้กับ 

    โควิด 19 ให้ตรวจัหาเช้้�อโดยู่ ATK หากเป็้นลุ่บหร้ออาการไม�ด่ข้็�น ดำาเนินการตรวจัซึ่ำ�าตามแนวที่าง 

    การตรวจั ATK

		  ดำาเนินการสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานโดยู่ชุ้ดตรวจั ATK  ตามแนวที่างการตรวจั ATK



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 39

ระดับ
น้อย

ระดับ
กลาง

ระดับ
มาก

     พื้บอัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 10 % ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  

     พื้บจัำานวนผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 100 คน หร้อ

     พื้บการติดเช้้�อต�อเน้�องนานกว�า 14 วัน ใน 28 วัน 

พื้บอัตราผ้่ติดเช้้�อน้อยู่กว�า 10 % ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด 

พื้บอัตราผ้่ติดเช้้�อ มากกว�าหร้อเที่�ากับ 10 % ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด

พื้บผ้่ติดเช้้�อตามเกณ์ฑ์์ 2 ใน 3 ข้็อ ดังน่�

1

2

3

		  กรณ่์ม่แรงงาน / ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็ามาใหม� ต้องกักกันอยู่�างน้อยู่ 14 วัน แลุ่ะ ตรวจัคัดกรองว�า ไม�ม่การ 

    ติดเช้้�อ COVID-19 ก�อนเข้็าที่ำางาน

		  ฉ่ดวัคซ่ึ่นให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�วไป้ให้ได้ความครอบคลุุ่ม อยู่�างน้อยู่ 70 % สำำาหรับกลุุ่�มเป้ราะบาง ได้แก�  

    กลุุ่�มผ้่ส่ำงอายูุ่ โรคเร้�อรัง แลุ่ะหญิงตั�งครรภ์ูให้ได้รับวัคซ่ึ่นทุี่กคน

5. ดำาเนินการตามมาตรการด้านสัำงคม 

		  กรณ่์สำถานป้ระกอบกิจัการม่ท่ี่�พื้ักให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ให้จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้กให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตาม 

    กฎระเบ่ยู่บอยู่�างเคร�งครัด การเดินที่างม่ระบบการควบคุมกำากับ 

		  กรณ่์สำถานป้ระกอบกิจัการไม�ม่ท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน เน้นยู่ำ�าการป้ฏิิบัติตามมาตรการ D M H แลุ่ะ 

    การควบคุมกำากับระหว�างการเดินที่าง รวมถ้งควรม่การป้ระเมินความเสำ่�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มน่�ทุี่กคน  

    หร้อม่การจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ตามความเส่ำ�ยู่ง 

		  จััดเตร่ยู่มแผนยู่กระดับส่ำ�มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค เพ้ื้�อรองรับกรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

    ติดเช้้�อ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ่�นท่�เฉพาะ (Bubble and Seal)  

เพ่�อการควบคุมโรค

  แบ่งการควบคุมโรค เป็น 3 ระดับ ดังน่�
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

การดำาเนินการควบคุมโรคยัู่งคงที่ำาตามแนวที่างการดำาเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรค  

ในทุี่กข้็อท่ี่�ควรเน้นยู่ำ�า เม้�อพื้บการระบาดในสำถานป้ระกอบกิจัการ  ได้แก�

1. การแบ�งกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติ ผ้่สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) โดยู่ให้ที่ำางานภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน  

   รวมทัี่�งจััดแยู่กท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�มยู่�อยู่ ห้ามข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่ งดการรวมการสัำงสำรรค์แลุ่ะการเข้็าชุ้มช้น

2. การดำาเนินการตามมาตรการ D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด 

3. การควบคุมกำากับการเดินที่างมาที่ำางานเคร�งครัดในกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำ ไม�ให้ออกนอกเส้ำนที่างหร้อแวะระหว�างที่าง

 แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ Home Isolation หร้อ Community Isolation  

 ตามบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

 ค้นหาผ้่ติดเช้้�อในกลุุ่�มเป้ราะบางทุี่กคน ด้วยู่วิธุ่การตรวจั ATK / RT-PCR

 แยู่กผ้่สัำมผัสำเสำ่�ยู่งส่ำงในกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) เพ้ื้�อกักกัน ซ้ึ่�งสำามารถที่ำางานได้ภูายู่ใต้  

 bubble เด่ยู่วกัน แลุ่ะภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน ห้ามข้็ามกลุุ่�ม   

ระดับ
น้อย

 แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ Home Isolation หร้อ Community Isolation    

 ตามบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

	ค้นหาผ้่ติดเช้้�อในกลุุ่�มเป้ราะบางทุี่กคน ด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR

	เน้นการจััดกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) โดยู่ให้ที่ำากิจักรรมในกลุุ่�มยู่�อยู่เด่ยู่วกัน ห้ามข้็ามกลุุ่�ม

	พิื้จัารณ์าการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะการจััดเหลุ้่�อมเวลุ่าตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เน้นยู่ำ�าการควบคุมกำากับ  

 สำถานท่ี่� หร้อเส้ำนที่างเฉพื้าะกลุุ่�ม ไม�ข้็ามกลุุ่�มยู่�อยู่

	จััดเตร่ยู่มสิำ�งสำนับสำนุน ท่ี่�พัื้ก ท่ี่�กัก พื้าหนะแลุ่ะระบบความป้ลุ่อดภัูยู่

ระดับ
ปานกลาง

 จััดหาท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแลุ่ะผ้่ติดเช้้�อ (Factory Isolation) จััดหาโรงพื้ยู่าบาลุ่สำนาม  

 โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ การควบคุมยู่านพื้าหนะ การเดินที่าง เพ้ื้�อไม�ให้แพื้ร�ระบาดส่ำ�ชุ้มช้น  

 (seal route)

	ม่การควบคุมกำากับการดำาเนินการ Bubble and Seal อยู่�างเข้็มงวด อาจัเพิื้�มหร้อยู่กระดับ 

 การกำากับโดยู่สำถานป้ระกอบกิจัการ หร้อข็อความร�วมม้อจัากหน�วยู่งานอ้�น เช้�น หน�วยู่งาน 

 ความมั�นคง ที่หาร ตำารวจั อสำม. เพ้ื้�อการควบคุม กำากับ ติดตามเข้็มงวด 

ระดับ
มาก
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 แนวทางการจำาหน่าย (Exit Plan) ตามมาตรการ Bubble and Seal 

เม้�อสำถานป้ระกอบกิจัการดำาเนินการ Bubble and Seal จันเห็นว�าการแพื้ร�เช้้�อใน bubble อยู่่�ในระดับตำ�า   

หร้อการแพื้ร�ระบาด ในชุ้มช้นหร้อจัังหวัดอยู่่�ในระดับตำ�าหร้อลุ่ดลุ่ง ม่แนวที่างการตัดสิำนใจัผ�อนมาตรการ Bubble and Seal 

เพ้ื้�อการควบคุมโรค ดังน่�

 ม่สัำดสำ�วนข็องผ้่ติดเช้้�อยู่้นยู่ัน ผ้่ตรวจัพื้บว�าม่ภู่มิคุ้มกัน แลุ่ะผ้่ได้รับวัคซ่ึ่น ในสำถานป้ระกอบกิจัการ รวมกัน 

   มากกว�า 85 % ข็องจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงานในสำถานป้ระกอบกิจัการ

 เม้�อตรวจัภู่มิคุ้มกัน (Antibody) ในวันท่ี่� 14 - 21 ข็องการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal  

   กรณ่์ระบาด หากพื้บว�า ผ้่ท่ี่�ไม�ม่ภู่มิคุ้มกัน แลุ่ะผลุ่การตรวจั ATK / RT-PCR ม่ความชุ้กตำ�ากว�าชุ้มช้นนั�น  

   ภูายู่ในอำาเภูอหร้อจัังหวัด  พิื้จัารณ์าผ�อนมาตรการเป็้น Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรค

ทัี่�งน่�เม้�อสำามารถจัำาหน�ายู่ออกจัากการควบคุมโรคได้แลุ้่ว ให้ดำาเนินการตามมาตรการป้้องกัน อยู่�างต�อเน้�อง  

เพ้ื้�อที่ำาให้กิจัการสำามารถดำาเนินการต�อไป้ได้โดยู่ไม�เกิดการระบาดใหม� 

แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit 

และการสุ่มตรวจด้วย Antigen Test Kit

1. ดำาเนินการตรวจั ATK ทุี่กรายู่ในกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ม่อาการเข้็าข็�ายู่ PUI (Patient Under Investigation  

   หมายู่ถ้ง ผ้่สำงสัำยู่ติดเช้้�อไวรัสำโคโรนา 2019 ท่ี่�เข้็าเกณ์ฑ์์สำอบสำวนโรค) แลุ่ะผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเป้ราะบาง เช้�น  

   ผ้่ส่ำงอายูุ่ หญิงตั�งครรภ์ู หร้อผ้่ท่ี่�ม่โรคป้ระจัำาตัว 7 กลุุ่�มโรค

2. ดำาเนินการสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�วไป้ ตามแนวที่างการสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานดังตาราง ระยู่ะเวลุ่าโดยู่ป้กติ 

   ทุี่ก 1 - 2 เด้อน
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 กรณ่ีผู้ลตรวจ ATK เป็นบวก เรียกว่า ผูู้้ติดเชุ้�อเข้าข่าย (Probable Case)

 แยู่กผ้่ติดเช้้�อเข้็าข็�ายู่ออกจัากกลุุ่�ม bubble ทัี่นท่ี่ เข้็าส่ำ�ระบบการรักษา Home Isolation หร้อ Community  

   Isolation หร้อสำ�งโรงพื้ยู่าบาลุ่ ข้็�นกับอาการ แนวป้ฏิิบัติ แลุ่ะบริบที่ในพ้ื้�นท่ี่�

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่นั�นถ้อเป็้นกลุุ่�มผ้่สัำมผัสำท่ี่�ดำาเนินการกักกันใน small bubble ยู่�อยู่นั�น กรณ่์ที่ำางาน 

   ให้ที่ำางานไดใ้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small bubble) ข็องตนเอง แลุ่ะไม�ม่การข้็ามกลุุ่�ม พื้ร้อมกบัใหป้้ฏิิบัติตามมาตรการ  

   D M H T T A อยู่�างเคร�งครัด 

 รายู่งานต�อหัวหน้างานหร้อหัวหน้าแผนกที่ราบ เพ้ื้�อแจ้ังเจ้ัาพื้นักงานควบคุมโรคติดต�อโดยู่เร็ว

 ให้สำถานป้ระกอบกิจัการเตร่ยู่มป้รับแผนการเข้็าส่ำ�มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุม 

 น้อยู่กว�า 50 คน ตรวจัทุี่กคน มากกว�า 2 รายู่

 50 - 99 คน 50 คน มากกว�า 2 รายู่

 100 - 500 คน 75 คน มากกว�า 3 รายู่

 501 - 1,000 คน 150 คน มากกว�า 7 รายู่

 มากกว�า 1,000 คน สุำ�มตรวจั 150 คน ต�อทุี่ก มากกว�า 7 รายู่ต�อ 150 คน 

  1,000 คน

จำานวนผูู้้ปฏิบัติงานทั�งหมด                     

ในสถานประกอบกิจการ
จำานวนท่�สุ่มตรวจ

จำานวนผูู้้ติดเชุ้�อเกิน 10% ตามการสุ่มแบบ 

LQAS ท่�ต้องทำา BBS แบบควบคุม

Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) คืือ การสุ่่�มตััวอย่�างเพืื่�อการย่อมรับ

หมิายเหต่ิ : จำานวนและระย่ะเวลาการสุ่่�มอาจปรับตัามสุ่ถานการณ์ ตัามคืวามช่้กของการตัิดเชื้�อห้รือตัามนโย่บาย่ของ 

 สุ่ถานประกอบกิจการ

 แนวทางการสุ่มตรวจ ATK สำาหรับผูู้้ปฏิบัติงาน
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Bubble and Seal สำาหรับสถานประกอบกิจการ

คู่ม้อมาติรการป้องกันควบคุมโรคในพ้�นที่เฉพาะ
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รายการตรวจสอบ (Checklist) มาตรการ Bubble and Seal  

เพ่�อการป้องกันโรค ในสถานประกอบกิจการ

ข้�อมูิลุ่ทั�วไป็

ช้้�อสำถานป้ระกอบกจิัการ ..............................................................................................................................................................

ท่ี่�ตั�ง .........................................................................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................................................................

จัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด ................. คน   

ผ้่ป้ฏิิบัติงานช้ายู่ ................. คน ผ้่ป้ฏิิบัติงานหญิง ................. คน

ผูู้�ป็ฏิิบััติิงานแยกีติามิสัำญชาติิ    

ผ้่ป้ฏิิบัติงานไที่ยู่ ................. คน ผ้่ป้ฏิิบัติงานต�างด้าว ................. คน

ผ้่ป้ฏิิบัติงานต�างช้าติ ................. คน

   

จิำานวนผูู้�ป็ฏิิบััติิงานที�ได�ฉีีดวัคัซีีน    

เข็็มท่ี่�หน้�ง ................. คน เข็็มท่ี่�สำอง ................. คน

การจััดท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. ไม�ม่  ................. ม่ 

ป้ระเภูที่การจััดหาท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. ท่ี่�พัื้กในสำถานป้ระกอบกิจัการ  

 ................. ท่ี่�พัื้กนอกสำถานป้ระกอบกิจัการ  

การเดินที่างข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. เดินที่างเท้ี่า  

 ................. รถรับ - สำ�ง  

 ................. เดินที่างด้วยู่ยู่านพื้าหนะสำ�วนตัว 

 

จัำานวนสุำ�มตรวจั ATK ................. รายู่   วันท่ี่�ตรวจั ....................................................................

ผ้่รายู่งาน .........................................................................................  ตำาแหน�ง ......................................................................

เบอร์ติดต�อ ......................................................................................  อ่เมลุ่ ...........................................................................
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

รายการตรวจสอบ (Checklist) มาตรการ Bubble and Seal 

เพ่�อการป้องกันโรค ในสถานประกอบกิจการ

 ส่วนท่� 1  การเติรีย่มความพร้อมด้านนโย่บาย่ จัำานวน 5 ข้็อ

 ส่วนท่� 2 การดำาเนินการ Bubble and Seal เพ่้อการป้องกันโรค จัำานวน 8 ข้็อ

 ส่วนท่� 1  การเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย 

 1. ม่นโยู่บายู่การเฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบคุม การแพื้ร� 

  ระบาดข็องโรคโควิด – 19

 2. ม่ท่ี่มหร้อคณ์ะที่ำางานเฝ้้าระะวัง ป้้องกัน ควบคุม   

  การแพื้ร�ระบาดข็องโรคโควิด – 19  พื้ร้อมจััดที่ำา 

  รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการป้ระสำานงาน 

 3. ส้ำ�อสำาร ถ�ายู่ที่อดนโยู่บายู่ แผนการดำาเนินงาน  

  ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการที่ำา Bubble and  

  Seal เพ้ื้�อป้้องกันการแพื้ร�ระบาดข็องโรค ให้แก� 

  คณ์ะที่ำางาน แลุ่ะผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กคน

 4. เตร่ยู่มที่ำาแผนงาน ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด  

  มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการป้้องกันโรค 

  โดยู่คัดเลุ้่อกหัวหน้ากลุุ่�ม แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด 

  ขั็�นตอนการป้ฏิิบัติงาน

 5. จััดเตร่ยู่มแผนการฉ่ดวัคซ่ึ่นให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

  ในสำถานป้ระกอบกิจัการทีุ่กคน (ตามบริบที่ข็อง 

  สำถานป้ระกอบกิจัการ)

 ม่การจััดที่ำานโยู่บายู่การควบคุมการ 

 แพื้ร�ระบาดโควิด - 19 เช้�น คำาสัำ�ง ป้้ายู่ 

 ป้ระกาศ 

 ม่คำาสัำ�งแต�งตั�งคณ์ะที่ำางานหร้อการ 

 มอบหมายู่ท่ี่ม

 ม่การจััดที่ำารายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดผ้่รับผิดช้อบ 

 งาน หน�วยู่งาน หมายู่เลุ่ข็โที่รศัพื้ท์ี่  

 อ่เมลุ่

 ม่หลัุ่กฐาน เช้�น หนังส้ำอสัำ�งการ บันท้ี่ก 

 การป้ระชุ้ม หนังส้ำอแจ้ังเว่ยู่นนโยู่บายู่ 

 หร้อแนวที่างข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ  

 เป็้นต้น

 ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดขั็�นตอนการป้ฏิิบัติงาน  

 เช้�น แผนการคัดแยู่กกลุุ่�ม การจััด 

 กิจักรรมในแต�ลุ่ะกลุุ่�ม

 ม่รายู่ช้้�อผ้่รับผิดช้อบหลัุ่ก 

 ม่แผนการให้วัคซ่ึ่น รายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัต ิ

 งานตามแผนก แลุ่ะกลุุ่�มเป้ราะบาง  

 เป็้นต้น 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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 ส่วนท่� 2  การดำาเนินการ Bubble and Seal เพ่�อการป้องกันโรค

 1. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเป้ราะบาง เช้�น  

  ผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ม่อายู่ ุ60 ปี้ข้็�นไป้ หญิงตั�งครรภู ์หร้อ 

  ผ้่ท่ี่�ม่โรคป้ระจัำาตัว 7 กลุุ่�มโรค ได้แก� โรคที่างเดิน 

  หายู่ใจัเร้�อรัง โรคหัวใจัแลุ่ะหลุ่อดเลุ้่อด โรคไตเร้�อรัง  

  ระยู่ะ 5 โรคหลุ่อดเลุ้่อดสำมอง โรคมะเร็งท่ี่�อยู่่� 

  ระหว�างรักษา โรคเบาหวาน โรคอ้วน (นำ�าหนัก 

  มากกว�า 90  กิโลุ่กรัม หร้อ ดัช้น่มวลุ่กายู่ ≥ 30  

  กิโลุ่กรัม ต�อตารางเมตร)

 2. จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานเป้็นกลุุ่�มยู่�อยู่  

  (small bubble) ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบ 

  กิจัการ โดยู่ม่การจััดกลุุ่�มเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่ (small  

  bubble) ระบุจัำานวนแลุ่ะรายู่ช้้�อ แลุ่ะกำาหนด 

  สัำญลัุ่กษณ์์ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม กำาหนด 

  กิจักรรมท่ี่�ที่ำาร�วมกัน เช้�น การพัื้กอาศัยู่ในท่ี่�พัื้ก  

  การเดินที่าง การรับป้ระที่านอาหาร กิจักรรม 

  นันที่นาการ  

 3. ม่การส้ำ�อสำารให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็าใจัถ้งมาตรการ  

  เน้นยู่ำ�าเร้�องการที่ำากิจักรรมภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน  

  โดยู่ผ้่ป้ฏิิบัติงานจัะต้องที่ำากิจักรรมร�วมกับสำมาชิ้ก 

  ภูายู่ในกลุุ่�มเที่�านั�น

 4. ม่การดำาเนินการตามมาตรการ D M H T T A อยู่�าง 

  เคร�งครัด 

   การเว้นระยู่ะห�าง (Distancing) กำาหนดการเว้น 

   ระยู่ะห�างระหว�างบุคคลุ่ อยู่�างน้อยู่ 1- 2 เมตร  

   แลุ่ะม่มาตรการไม�ให้รวมกลุุ่�มสัำงสำรรค์ 

	 	 	การสำวมหน้ากากอนามัยู่ (Mask wearing)  

   จััดหาหน้ากากอนามัยู่ ให้คำาแนะนำาการใสำ�  

   การถอด การป้ระเมินการใสำ�ท่ี่�ถ่กต้อง แลุ่ะ 

   ม่การจััดท่ี่�ทิี่�งข็ยู่ะติดเช้้�อ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมแยู่กป้ระเภูที่ผ้่ป้ฏิิบัติงาน  

 ท่ี่� ม่ความเสำ่�ยู่ง กลุุ่�มโรคป้ระจัำาตัว 

 7 กลุุ่�มโรค 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานตามกลุุ่�ม

 ม่หลัุ่กฐานการแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะ 

 กลุุ่�ม                

 ม่หลัุ่กฐานแสำดงสัำญลัุ่กษณ์์แที่นกลุุ่�ม  

 เช้�น ป้้ายู่ส่ำคลุ้่องคอ ผ้าพัื้นคอ เป็้นต้น

 ม่หลัุ่กฐานการช่้�แจัง เช้�น บันท้ี่กการ 

 ป้ระชุ้ม หนังส้ำอเว่ยู่น ภูาพื้ถ�ายู่กิจักรรม  

 ป้้ายู่ป้ระกาศ Line Group เป็้นต้น

 ม่หลัุ่กฐานเชิ้งป้ระจัักษ์ เช้�น 

	• การรักษาระยู่ะห�างระหว�างบุคคลุ่  

  อยู่�างน้อยู่ 1 - 2 เมตร หร้อม่ฉากกั�น 

	• การสำวมหน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดเวลุ่า 

  ท่ี่�ป้ฏิิบัติงาน 

	• ม่จุัดลุ้่างม้ออยู่�างเพ่ื้ยู่งพื้อ 

	• ม่การตรวจัวัดอุณ์หภู่มิผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

  ก�อนเข้็า สำถานป้ระกอบกิจัการ 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

	 	 	การลุ้่างม้อ (Hand washing) ม่จุัดลุ้่างม้อแลุ่ะ 

   วิธุ่การลุ้่างม้อเพ่ื้ยู่งพื้อ ป้ระเมินการลุ้่างม้อท่ี่� 

   ถ่กต้อง แลุ่ะจััดหาแอลุ่กอฮอลุ่ลุ่์เจัลุ่ 70%  

   ข้็�นไป้ ในจุัดสัำมผัสำร�วม 

	 	 	การวัดอุณ์หภู่มิ (Temperature) กำาหนดจุัด 

   วัดอุณ์หภู่มิในสำถานป้ระกอบกิจัการ เช้�น  

   จุัด คัดกรองห้องป้ฏิิ บั ติ งาน โรงอาหาร  

   ห้องป้ระชุ้ม เ ป็้นต้น พื้ร้อมทัี่� งแนวที่าง 

   การป้ฏิิบัติตัว กรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็าข็�ายู่ PUI

	 	 	การตรวจัหาเช้้�อ (Testing) กรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   ม่อุณ์หภู่มิส่ำงกว�า 37.5 องศาเซึ่ลุ่เซ่ึ่ยู่สำ แลุ่ะ 

   ม่อาการ PUI 

	 	 	การใช้้ Application กำาหนดให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   ทุี่กคนเช็้คอินผ�าน Application “ไที่ยู่ช้นะ”  

   “ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่” ก�อนเข้็า - ออก สำถานป้ระกอบ 

   กิจัการ ทุี่กครั�ง 

 5 ม่การใช้้ส้ำ�อสำารความเส่ำ�ยู่ง

	 	 	ส้ำ�อสำารแก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน โดยู่ม่การส้ำ�อสำารข็้อม่ลุ่ 

   การป้้องกันแลุ่ะควบคุมโรคโควิด – 19 อยู่�าง 

   ถ่กต้อง เช้�น เส่ำยู่งตามสำายู่ Line Group  

   โป้สำเตอร์ ม่การแจ้ัง แลุ่ะให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานงดไป้ 

   พ้ื้�นท่ี่�เส่ำ�ยู่งท่ี่�ม่การระบาดข็องโรค

	 	 	ส้ำ�อสำารแก�บุคคลุ่ในครอบครัวผ้่ป้ฏิิบัติงาน  เช้�น  

   ม่การแจ้ังให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแลุ่ะครอบครัวงดไป้ 

   พ้ื้�นท่ี่�เส่ำ�ยู่งเม้�อเกิดการระบาด

 6  ม่การดำาเนินการสุำ�มตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงานด้วยู่ 

   ชุ้ดตรวจั Antigen Test Kit (ATK) ตามเกณ์ฑ์์  

   ตามแนวที่างหร้อตามนโยู่บายู่สำถานป้ระกอบ 

   กิจัการ

	 	  ม่สำรุป้รายู่งานผลุ่การตรวจั ATK 

 ม่บันท้ี่กผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ได้รับการตรวจั 

 หาเช้้�อโควิด - 19

 ม่บันท้ี่กไที่ยู่เซึ่ฟแลุ่ะข้็อม่ลุ่การใช้้ 

 Application ไที่ยู่ช้นะ ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่  

 ก�อนเข้็า – ออก สำถานป้ระกอบกิจัการ

 หลัุ่กฐาน เช้�น ป้้ายู่ป้ระกาศ ป้้ายู่ 

 ป้ระช้าสัำมพัื้นธ์ุโป้สำเตอร์ Line Groups  

 รายู่งานการใช้้ส้ำ�อข็องสำถานป้ระกอบ 

 กิจัการ

 ม่บันท้ี่กผลุ่การตรวจั แลุ่ะม่แนวที่าง 

 การสำ�งต�อ

 ม่สำรุป้รายู่งานผลุ่การตรวจั ATK

 ม่เจ้ัาหน้าท่ี่�ผ้่รับผิดช้อบ แลุ่ะโรงพื้ยู่าบาลุ่ 

 เคร้อข็�ายู่ พื้ร้อมรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการตดิต�อ

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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 7  เม้�อพื้บผ้่ติดเช้้�อหร้อกรณ่์ม่ผลุ่ ATK บวก  

   ม่การแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานออกจัากกลุุ่�ม เพ้ื้�อไป้ 

   รักษาท่ี่�โรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ Home Isolation แลุ่ะ 

   แจ้ังต�อหัวหน้าเพ้ื้�อรายู่งานต�อเจ้ัาหน้าท่ี่� 

   โรคติดต�อ

	 	  จััดเตร่ยู่มแผนตามมาตรการ Bubble and Seal  

   เพ้ื้�อการควบคุมโรค

 8 กรณ่์ม่ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็ามาใหม� ให้ที่ำาการตรวจัหา 

  เช้้�อด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR แลุ่ะใหกั้กตัวอยู่�างน้อยู่  

  14 วัน ก�อนเข้็าที่ำางาน

 ม่บันท้ี่กรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ม่ผลุ่บวก 

 ม่แผนการแยู่กกัก ผ้่ ติดเช้้�อไป้โรง 

 พื้ยู่าบาลุ่หร้อ Home Isolation 

 ม่รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการติดต�อโรงพื้ยู่าบาลุ่ 

 เคร้อข็�ายู่

 ม่แผน Bubble and Seal เพ้ื้�อการ 

 ควบคุมโรค

 ม่ที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�รับใหม�

 ม่ผลุ่การตรวจั ATK / RT-PCR

 ม่รายู่งานการกักตัวครบ 14 วัน

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

รายการตรวจสอบ (Checklist) มาตรการ Bubble and Seal  

เพ่�อการควบคุมโรค ในสถานประกอบกิจการ

ข้�อมูิลุ่ทั�วไป็

ช้้�อสำถานป้ระกอบกจิัการ ..............................................................................................................................................................

ท่ี่�ตั�ง .........................................................................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................................................................
      
สำถานป้ระกอบกิจัการ ................. ม่ผ้่ติดเช้้�อ   

วันแรกท่ี่�พื้บผ้่ป่้วยู่ .......................................................................  

จัำานวนผ้่ติดเช้้�อ ................. คน   

จัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด ................. คน   

ผ้่ป้ฏิิบัติงานช้ายู่ ................. คน ผ้่ป้ฏิิบัติงานหญิง ................. คน

ผูู้�ป็ฏิิบััติิงานแยกีติามิสัำญชาติิ    

ผ้่ป้ฏิิบัติงานไที่ยู่ ................. คน ผ้่ป้ฏิิบัติงานต�างด้าว ................. คน

ผ้่ป้ฏิิบัติงานต�างช้าติ ................. คน
   
จิำานวนผูู้�ป็ฏิิบััติิงานที�ได�ฉีีดวัคัซีีน    

เข็็มท่ี่�หน้�ง ................. คน เข็็มท่ี่�สำอง ................. คน

การจััดท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. ไม�ม่  ................. ม่ 

ป้ระเภูที่การจััดหาท่ี่�พัื้กให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. ท่ี่�พัื้กในสำถานป้ระกอบกิจัการ  

 ................. ท่ี่�พัื้กนอกสำถานป้ระกอบกิจัการ  

การเดินที่างข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน ................. เดินที่างเท้ี่า  

 ................. รถรับ - สำ�ง  

 ................. เดินที่างด้วยู่ยู่านพื้าหนะสำ�วนตัว  

ผ้่รายู่งาน .........................................................................................  ตำาแหน�ง ......................................................................

เบอร์ติดต�อ ......................................................................................  อ่เมลุ่ ...........................................................................
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รายการตรวจสอบ (Checklist) มาตรการ Bubble and Seal 

เพ่�อการควบคุมโรค ในสถานประกอบกิจการ

 ส่วนท่� 1 การเติรีย่มความพร้อมด้านนโย่บาย่  จัำานวน 8 ข้็อ

 ส่วนท่� 2 การดำาเนินการ Bubble and Seal เพ่้อการควบคุมโรค  

   2.1 ระดับน้อยู่    จัำานวน  6 ข้็อ

   2.2 ระดับป้านกลุ่าง    จัำานวน  7 ข้็อ

   2.3 ระดับมาก    จัำานวน 7  ข้็อ

 ส่วนท่� 1  การเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย 

 1. ม่นโยู่บายู่การเฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบคุม การแพื้ร� 

  ระบาดข็องโรคโควิด – 19

 2. ม่ท่ี่มหร้อคำาสัำ�งแต�งตั�งคณ์ะที่ำางานเฝ้้าระวัง ป้้องกัน  

  ควบคุม การแพื้ร�ระบาดข็องโรคโควิด – 19   

  พื้ร้อมจััดที่ำารายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการป้ระสำานงาน 

 3. ส้ำ�อสำาร ถ�ายู่ที่อดนโยู่บายู่ แผนการดำาเนินงาน 

  ขั็�นตอนแลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดการที่ำา Bubble and Seal  

  เพ้ื้�อการควบคุมโรค ให้แก�คณ์ะที่ำางาน แลุ่ะผ้่ป้ฏิิบัติงาน  

  ทุี่กคน

 4. เตร่ยู่มที่ำาแผนงาน ขั็�นตอน แลุ่ะรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด 

  มาตรการ Bubble and Seal เพ้ื้�อการควบคุมโรค 

  ใน 3 ระดับ ตั�งแต�ระดับน้อยู่ ป้านกลุ่าง ระดับมาก 

 ม่การจััดที่ำานโยู่บายู่การควบคุมการแพื้ร�

ระบาด โควิด - 19 เช้�น คำาสัำ�ง ป้้ายู่ป้ระกาศ 

 ม่คำาสัำ�งแต�งตั�งคณ์ะที่ำางานหร้อ 

 การมอบหมายู่

 ม่การจััดที่ำารายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดผ้่รับผิดช้อบงาน  

 หน�วยู่งาน หมายู่เลุ่ข็โที่รศัพื้ท์ี่ อ่เมลุ่

 ม่หลัุ่กฐาน เช้�น หนังส้ำอสัำ�งการ บันท้ี่ก 

 การป้ระชุ้ม หนังส้ำอแจ้ังเว่ยู่นนโยู่บายู่ 

 หร้อแนวที่างข็อง สำถานป้ระกอบกิจัการ  

 เป็้นต้น

 ม่แผน หร้อ รายู่ลุ่ะเอ่ยู่ดขั็�นตอนแผนงาน

 ม่แผนระดับน้อยู่

 ม่แผนระดับป้านกลุ่าง

 ม่แผนระดับมาก

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 6. ม่การดำาเนินการเชิ้งรุกสุำ�มตรวจัหร้อค้นหาผ้่ป่้วยู่ /  

  ผ้่ติดเช้้�อ ในสำถานป้ระกอบกิจัการ ด้วยู่ชุ้ดตรวจั  

  ATK 

		  ม่การสุำ�มตรวจั กลุุ่�มเป้ราะบาง แลุ่ะผ้่ม่อาการ  

   PUI ทุี่กคน 

 5. จััดเตร่ยู่มแผนการฉ่ดวัคซ่ึ่นให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

  ในสำถานป้ระกอบ กิจัการทุี่กคน

 7. ม่การดำาเนินการตามมาตรการ D M H T T A อยู่�าง 

  เคร�งครัด 

		  การเว้นระยู่ะห�าง (Distancing) กำาหนดการ 

   เว้นระยู่ะห�าง ระหว�างบุคคลุ่ อยู่�างน้อยู่ 1 - 2 เมตร  

   แลุ่ะม่มาตรการไม�ให้รวมกลุุ่�มสัำงสำรรค์ 

		  การสำวมหน้ากากอนามัยู่ (Mask wearing)  

   จััดหาหน้ากากอนามัยู่ ให้คำาแนะนำาการใสำ�  

   การถอด การป้ระเมิน การใสำ�ท่ี่�ถ่กต้อง แลุ่ะ 

   ม่การจััดท่ี่�ทิี่�งข็ยู่ะติดเช้้�อ 

		  การลุ้่างม้อ (Hand washing) ม่จุัดลุ้่างม้อแลุ่ะ 

   วิธุ่การลุ้่างม้อเพ่ื้ยู่งพื้อ ป้ระเมินการลุ่้างม้อ 

   ท่ี่�ถ่กต้อง แลุ่ะจััดหาแอลุ่กอฮอลุ่ล์ุ่เจัลุ่ 70%  

   ข้็�นไป้ ในจุัดสัำมผัสำร�วม 

		  การวัดอุณ์หภู่มิ (Temperature) กำาหนด 

   จุัดวัดอุณ์หภู่มิในสำถานป้ระกอบกิจัการ เช้�น  

   จุัดคัดกรอง ห้องป้ฏิิบัติงาน โรงอาหาร ห้อง 

   ป้ระชุ้ม เป็้นต้น พื้ร้อมทัี่�ง แนวที่างการป้ฏิิบัติตัว  

   กรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็าข็�ายู่ PUI

 ที่ะเบ่ยู่นแลุ่ะผลุ่การตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

 ม่อาการทุี่กคน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นแลุ่ะผลุ่การตรวจัผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

 กลุุ่�มเป้ราะบางทุี่กคน

 ม่แผนการให้ วัคซ่ึ่น เช้�น รายู่ช้้�อ 

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานตามแผนก กลุุ่�มเป้ราะบาง  

 เป็้นต้น 

 ม่หลัุ่กฐานเชิ้งป้ระจัักษ์ เช้�น 

 • การรักษาระยู่ะห�างระหว�างบุคคลุ่  

  อยู่�างน้อยู่ 1 – 2 เมตร หร้อม่ฉากกั�น 

 • การสำวมหน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดเวลุ่า 

  ท่ี่�ป้ฏิิบัติงาน 

 • ม่จุัดลุ้่างม้ออยู่�างเพ่ื้ยู่งพื้อ 

 • ม่การตรวจัวัดอุณ์หภู่มิผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

  ก�อนเข้็าสำถานป้ระกอบกิจัการ 

 • ม่บันท้ี่กผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ได้รับการตรวจั 

  หาเช้้�อโควิด - 19

 • ม่บันท้ี่กแลุ่ะข้็อม่ลุ่การใช้้ Application  

  ไที่ยู่ช้นะ ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่ ก�อนเข้็า – ออก  

  สำถานป้ระกอบกิจัการ

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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 8. กรณ่์ม่ผ้่ป้ฏิิบัติงานเข้็ามาใหม� ให้ที่ำาการตรวจัหาเช้้�อ 

  ด้วยู่วิธุ่ ATK / RT-PCR แลุ่ะให้กักตัวอยู่�างน้อยู่  

  14 วัน ก�อนเข้็าที่ำางาน

	 	 	การตรวจัหาเช้้�อ (Testing) กรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   ม่อุณ์หภู่มิส่ำงกว�า 37.5 องศาเซึ่ลุ่เซ่ึ่ยู่สำ แลุ่ะ 

   ม่อาการ PUI 

	 	  การใช้้ Application กำาหนดให้ผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   ทุี่กคนเช็้คอินผ�าน Application “ไที่ยู่ช้นะ”  

   “ไที่ยู่เซึ่ฟไที่ยู่” ก�อนเข้็า – ออก สำถานป้ระกอบ 

   กิจัการ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�รับใหม�

 ม่ผลุ่การตรวจั ATK / RT-PCR

 ม่การกักตัวครบ 14 วัน

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 1. ม่การป้ระเมินความเสำ่�ยู่ง ตามบริบที่ข็องสำถาน 

  ป้ระกอบกิจัการ

	 	  ม่หลัุ่กเกณ์ฑ์์การป้ระเมินกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง เช้�น  

   กลุุ่�มเป้ราะบาง กลุุ่�มใกลุ้่ชิ้ด / ผ้่สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อ  

   กลุุ่�มท่ี่�พัื้กบ้าน เป็้นต้น

	 	  จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นตามป้ระเภูที่กลุุ่�ม

 2. ม่การจััดกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่เล็ุ่ก ๆ  

  (small bubble) ให้อยู่่�ในกลุุ่�มยู่�อยู่เด่ยู่วกัน  

  (bubble) แลุ่ะม่หัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ โดยู่ 

  ให้ระบุจัำานวนแลุ่ะรายู่ช้้�อ แลุ่ะกำาหนดสำัญลัุ่กษณ์์ 

  ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม แลุ่ะกำาหนดกิจักรรมท่ี่� 

  ที่ำาร�วมกัน เช้�น จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ตามป้ระเภูที่การที่ำางาน 

  หร้อที่ำากิจักรรม ให้ที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ในกลุุ่�ม  

  โดยไม่ิข้�ามิกีลุ่่่มิ ไป้จันถ้งการจััดท่ี่�พัื้กหร้อกลุุ่�มท่ี่�พัื้ก 

  ท่ี่�บ้าน

 3. การจััดหาท่ี่�พัื้ก ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ 

	 	  กีรณีจัิดที�พักีในสำถานป็ระกีอบักิีจิกีาร

   (จััด bubble ตั�งแต�การที่ำางาน ที่ำากิจักรรม  

   จันถ้งท่ี่�พัื้กได้ โดยู่ไม�ข้็ามกลุุ่�ม)

   • จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก พื้ร้อมทัี่�ง  

    กำากับ ด่แลุ่ให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ

   • จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble การที่ำางาน 

    เด่ยู่วกัน ไม�ข้็ามกลุุ่�ม

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตามกลุุ่�ม 

 เส่ำ�ยู่ง

 ม่เกณ์ฑ์์การคัดแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานตาม 

 กลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง

 ม่ผ้่รับผิดช้อบท่ี่�ชั้ดเจันพื้ร้อมรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด 

 การติดต�อป้ระสำานงาน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานตาม 

 กลุุ่�มยู่�อยู่

 ม่หัวหน้า / ผ้่รับผิดช้อบ 

 ม่หลัุ่กฐานแสำดงสัำญลัุ่กษณ์์แที่นกลุุ่�ม  

 เช้� น  ป้้ ายู่ ส่ำค ลุ้่อ งคอ  ผ้ า พัื้นคอ  

 ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ

 ม่การกำากับติดตามเพ้ื้�อไม�ให้เกิดการ 

 ข้็ามกลุุ่�ม

 ม่คำาสัำ�ง หร้อ ผ้่รับผิดช้อบงานท่ี่�ชั้ดเจัน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก การจััดโซึ่น 

 ห้องพัื้ก

 ม่การกำากับการเข้็า - ออก 

 ม่แผนผังการจััดโซึ่นท่ี่�พัื้ก 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ท่ี่�พัื้กท่ี่�บ้าน

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ

 ส่วนท่� 2  การดำาเนินการ Bubble and Seal เพ่�อการควบคุมโรค

(ให้เลุ้่อกตอบตามระดับการติดเช้้�อ ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ)

   ระดับัน�อย พบัอัติราผูู้�ติิดเช่�อ < 10% ข้องผูู้�ป็ฏิิบััติิงานทั�งหมิด
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   • ม่การที่ำาความสำะอาดท่ี่�พัื้ก แลุ่ะพ้ื้�นท่ี่�ร�วม  

    สำมำ�าเสำมอ

   • หลุ่่กเลุ่่�ยู่งกิจักรรมสัำงสำรรค์ รวมกลุุ่�ม แลุ่ะ 

    ไป้ในชุ้มช้น

	 	  กีรณีจัิดที�พักีให�ในช่มิชน 

   • ม่หัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่น  

    ห้องพัื้กข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะควบคุม กำากับ  

    ด่แลุ่ ให้ ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ  

    จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble ยู่�อยู่การที่ำางาน

   • ควรม่การกำากับเวลุ่า เข้็า - ออก จัากท่ี่�พัื้ก  

    โดยู่ต้องเข้็าท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�มข็องตนเอง

   • ป้ฏิิบัติตาม D M H แลุ่ะ หลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสัำงสำรรค์  

    หร้อการรวมกลุุ่�มกับบุคคลุ่อ้�น ๆ

	 	 	กีรณีผูู้�ป็ฏิิบััติิงาน พักีที�บั�าน 

   • จััดสำภูาพื้แวดลุ้่อมท่ี่�พัื้กสำะอาด แลุ่ะป้ลุ่อดภัูยู่

   • กำาชั้บมาตรการ D M H กับผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   • หลุ่่กเลุ่่�ยู่งการสัำงสำรรค์ รวมกลุุ่�ม หร้อไป้ชุ้มช้น

 4. การเดินที่าง สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่ข็อง 

  สำถานป้ระกอบกิจัการ

	 	  กีรณีจัิดที�พักีในสำถานป็ระกีอบักิีจิกีาร  

   • เดินที่างตามเส้ำนที่างท่ี่�กำาหนด สำวมใสำ�หน้ากาก 

    อนามัยู่ตลุ่อดการเดินที่าง

   • ควรม่การป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

    ทุี่กรายู่ ก�อนเข้็า bubble ในสำถานป้ระกอบ 

    กิจัการ

	 	  กีรณีรถส่ำวนตัิว

   • พื้ยู่ายู่ามหลุ่่กเลุ่่�ยู่งการแวะหร้อเข้็าชุ้มช้น แลุ่ะ 

    ป้ฏิิบัติตาม D M H 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมรถ แลุ่ะผ้่รับผิดช้อบใน 

 การขั็บรถ

 ม่หลัุ่กฐานการจััดการรถรับ - สำ�ง เช้�น  

 ภูาพื้ถ�ายู่ การเว้นระยู่ะห�าง กำาหนดจุัด 

 รับ - สำ�ง การใสำ�หน้ากากอนามัยู่ระหว�าง 

 การเดินที่าง

 บันท้ี่กการป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติ 

 งาน

 ม่การจััดโซึ่นท่ี่� นั�ง ตามกลุุ่�ม กรณ่์ 

 สำถานป้ระกอบกิจัการจััดรถรับ - สำ�ง 

 ท่ี่�พัื้ก
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

	 	  กีรณีจัิดรถรับั - ส่ำง

   • ควรกำาหนดจุัดรับ - สำ�งท่ี่�ชั้ดเจัน สำวมหน้ากาก 

    อนามัยู่ตลุ่อดการเดินที่าง จััดท่ี่�นั�งเว้นระยู่ะห�าง 

   • ม่การที่ำาความสำะอาดรถหลัุ่งจัากท่ี่�รับ - สำ�ง 

    ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

   • กรณ่์พื้บผ้่ติดเช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ ควร 

    แยู่กโซึ่นท่ี่�นั�ง ตามกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง / กลุุ่�มป้กติ

	 	  กีรณีรถป็ระจิำาทาง

   • เว้นระยู่ะห�าง 1 - 2 เมตร ป้ฏิิบัติตามมาตรการ  

    D M H

 5. การจััดการอาหารแลุ่ะสำถานท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร  

  สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่สำถานป้ระกอบ 

  กิจัการ

	 	  ม่การกำาหนดจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะจััดเหลุ้่�อม 

   เวลุ่ารับป้ระที่านอาหาร แลุ่ะจััดสำถานท่ี่�เว้น 

   ระยู่ะห�างระหว�างรับป้ระที่านอาหาร 1 – 2 เมตร  

   หร้อม่ฉากกั�น

	 	  ม่จุัดให้ลุ้่างม้อ ก�อน - หลัุ่ง รับป้ระที่านอาหาร

 6. การดำาเนินตามมาตรการเม้�อพื้บผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อ

  กีลุ่่่มิผูู้�ติิดเช่�อ   

	 	  แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ  

   Home Isolation หร้อ Community Isolation  

   ตามบริบที่พ้ื้�นท่ี่�

	 	  ค้นหา ผ้่ ติด เช้้� อ ในกลุุ่�ม เป้ราะบางทุี่กคน  

   ด้วยู่วิธุ่การตรวจั ATK / RT-PCR

 ม่ตารางเวลุ่าการรับป้ระที่านอาหาร 

 ข็องแต�ลุ่ะกลุุ่�ม หร้อแต�ลุ่ะแผนก

 ม่หลัุ่กฐานการจััดท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร                

 เว้นระยู่ะห�าง เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ หร้อ  

 แผนผังโซึ่นท่ี่�นั�ง

 ม่หลัุ่กฐานจุัดลุ้่างม้อ เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตาม 

 กลุุ่�ม

 ม่ที่ะ เ บ่ ยู่น ผ้่ป้ ฏิิ บั ติ ง าน ท่ี่� ติ ด เช้้� อ  

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานกลุุ่�มเส่ำ�ยู่งหร้อกลุุ่�มสัำมผัสำ 

 ผ้่ติดเช้้�อ แลุ่ะแนวที่างการป้ฏิิบัติตัว  

 หร้อการรักษา

 ม่บันท้ี่ก หร้อรายู่งานการตรวจั ATK /  

 RT-PCR กลุุ่�มเป้ราะบาง

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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  กีลุ่่่มิเสีำ�ยง กีลุ่่่มิผูู้�สัำมิผัู้สำ  

  (กลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อท่ี่�พื้บผ้่ติดเช้้�อ)

	 	  กักกัน จััดบริเวณ์โซึ่นท่ี่� พัื้กให้ Factory  

   Quarantine (FQ) สำามารถที่ำางานได้ภูายู่ใต้  

   bubble เด่ยู่วกัน ภูายู่ใต้เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน แลุ่ะ  

   ห้ามข้็ามกลุุ่�ม

	 	  กักกันท่ี่�บ้าน Home Quarantine แยู่กจัาก 

   สำมาชิ้กในครอบครัว แยู่กข็องใช้้สำ�วนตัว

  กีลุ่่่มิผูู้�ป็ฏิิบััติิงานในกีลุ่่่มิย่อยอ่�น ๆ 

	 	  ใ ห้อยู่่� ใน bubble ที่ำางาน ที่ำา กิจักรรม  

   การเดินที่าง แลุ่ะการเข้็าท่ี่�พัื้ก ภูายู่ในกลุุ่�ม 

   ตนเอง ไม�ข้็ามกลุุ่�ม แลุ่ะป้ฏิิบัติตาม  D M H T T A  

   อยู่�างเคร�งครัด

	 	  พิื้จัารณ์าการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวม แลุ่ะการจััดเหลุ้่�อม 

   เวลุ่าตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น โรงอาหาร ห้องพัื้ก  

   เน้นยู่ำ�าการควบคุมกำากับสำถานท่ี่� หร้อเส้ำนที่าง 

   เฉพื้าะกลุุ่�ม 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมการจััด bubble ข็อง 

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่อ้�น 

 ม่บันท้ี่กการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะเวลุ่า 

 ที่ำากิจักรรม เช้�น การเหลุ้่�อมเวลุ่ารับ 

 ป้ระที่านอาหาร การใช้้ห้องป้ระชุ้ม  

 หร้อห้องพัื้ก เป็้นต้น

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 1. ม่การป้ระเมินความเสำ่�ยู่ง ตามบริบที่ข็องสำถาน 

  ป้ระกอบกิจัการ

	 	  ม่หลัุ่กเกณ์ฑ์์การป้ระเมินกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง เช้�น  

   กลุุ่�มเป้ราะบาง กลุุ่�มใกลุ้่ชิ้ด / ผ้่สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อ  

   กลุุ่�มท่ี่�พัื้กท่ี่�บ้าน เป็้นต้น

	 	  จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นตามป้ระเภูที่กลุุ่�ม

 2. ม่การจััดกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่เล็ุ่ก ๆ  

  (small bubble) ให้อยู่่�ในกลุุ่�มยู่�อยู่เด่ยู่วกัน  

  (bubble)  แลุ่ะม่ หัวหน้าหร้อ ผ้่ รับผิดช้อบ  

  ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ โดยู่ให้ระบุ 

  จัำานวนแลุ่ะรายู่ช้้�อ  แลุ่ะกำาหนดสำัญลัุ่กษณ์์ 

  ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม แลุ่ะกำาหนดกิจักรรมท่ี่� 

  ที่ำาร�วมกัน เช้�น จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ตามป้ระเภูที่การที่ำางาน 

  หร้อที่ำากิจักรรม ให้ที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ในกลุุ่�ม  

  โดยไม่ิข้�ามิกีลุ่่่มิ

 3. การจััดหาท่ี่�พัื้ก ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบ 

  กิจัการ 

   กีรณีจัิดที�พักีในสำถานป็ระกีอบักิีจิกีาร

   (จััด bubble ตั�งแต�การที่ำางาน ที่ำากิจักรรม  

   จันถ้งท่ี่�พัื้กได้ โดยู่ไม�ข้็ามกลุุ่�ม)

   • จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก พื้ร้อมทัี่�ง  

    กำากับ ด่แลุ่ให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ

   • จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble การที่ำางาน 

    เด่ยู่วกัน ไม�ข้็ามกลุุ่�ม

   • ม่การที่ำาความสำะอาดท่ี่�พัื้กแลุ่ะพ้ื้�นท่ี่�ร�วม  

    สำมำ�าเสำมอ

   • งดกิจักรรมสัำงสำรรค์ รวมกลุุ่�ม แลุ่ะไป้ในชุ้มช้น

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตามกลุุ่�ม 

 เส่ำ�ยู่ง

 ม่เกณ์ฑ์์การคัดแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานตาม 

 กลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง

 ม่ผ้่รับผิดช้อบท่ี่�ชั้ดเจันพื้ร้อมรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด 

 การติดต�อป้ระสำานงาน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานตามกลุุ่�ม 

 ยู่�อยู่

 ม่หัวหน้า / ผ้่รับผิดช้อบ 

 ม่การกำากับติดตามเพ้ื้�อไม�ให้เกิดการ 

 ข้็ามกลุุ่�ม

 ม่หลัุ่กฐานแสำดงสัำญลัุ่กษณ์์แที่นกลุุ่�ม  

 เช้� น  ป้้ ายู่ ส่ำค ลุ้่อ งคอ  ผ้ า พัื้นคอ  

 ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ

 ม่คำาสัำ�ง หร้อ ผ้่รับผิดช้อบงานท่ี่�ชั้ดเจัน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก การจััดโซึ่น 

 ห้องพัื้ก

 ม่การกำากับการเข้็า - ออก 

 ม่แผนผังการจััดโซึ่นท่ี่�พัื้ก 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ท่ี่�พัื้กท่ี่�บ้าน

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ

   ระดับัป็านกีลุ่าง พบัอัติราผูู้�ติิดเช่�อ > 10% ข้องผูู้�ป็ฏิิบััติิงานทั�งหมิด



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 57

	 	  กีรณีจัิดที�พักีให�ในช่มิชน 

   • ม่หัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่น  

    ห้องพัื้กข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะควบคุม กำากับ  

    ด่แลุ่ ให้ ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บ  

    จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble ยู่�อยู่การที่ำางาน

   • ม่การกำากับเวลุ่า เข้็า - ออก จัากท่ี่�พัื้ก โดยู่ต้อง 

    เข้็าท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�มข็องตนเอง

   • ป้ฏิิบัติตาม D M H แลุ่ะ งดการสำงัสำรรค ์หร้อ 

    การรวมกลุุ่�มกับบุคคลุ่อ้�น ๆ

	 	  กีรณีผูู้�ป็ฏิิบััติิงาน พักีที�บั�าน 

   • จััดสำภูาพื้แวดลุ้่อมท่ี่�พัื้กให้สำะอาด แลุ่ะ 

    ป้ลุ่อดภัูยู่

   • กำาชั้บมาตรการ D M H กับผ้่ป้ฏิิบัติงาน 

   • งดการสัำงสำรรค์ รวมกลุุ่�ม หร้อไป้ชุ้มช้น

 4. การเดินที่าง สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่ข็อง 

  สำถานป้ระกอบกิจัการ

	 	  กีรณีจัิดที�พักีในสำถานป็ระกีอบักิีจิกีาร  

   • เดินที่างตามเสำ้นที่างท่ี่�กำาหนด สำวมใสำ� 

    หน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดการเดินที่าง

   • ม่การป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติงานทุี่กรายู่  

    ก�อนเข้็า bubble ในสำถานป้ระกอบกิจัการ

	 	  กีรณีรถส่ำวนตัิว

   • งดการแวะหร้อเข้็าชุ้มช้น แลุ่ะป้ฏิิบัติตาม 

    D M H 

	 	  กีรณีจัิดรถรับั - ส่ำง

   • กำาหนดจุัดรับ - สำ�งท่ี่�ชั้ดเจัน สำวมหน้ากากอนามัยู่  

    ตลุ่อดการเดินที่าง จััดท่ี่�นั�งเว้นระยู่ะห�าง 

   • กรณ่์พื้บผ้่ติดเช้้�อในสำถานป้ระกอบกิจัการ  

    ควรแยู่กโซึ่นท่ี่�นั�ง ตามกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง / กลุุ่�มป้กติ  

    หร้อ อาจัจััดรถรับ - สำ�ง ตามป้ระเภูที่กลุุ่มเส่ำ�ยู่ง

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมรถ แลุ่ะผ้่รับผิดช้อบใน 

 การขั็บรถ

 ม่หลัุ่กฐานการจััดการรถรับ - สำ�ง เช้�น  

 ภูาพื้ถ�ายู่ การเว้นระยู่ะห�าง กำาหนด 

 จุัดรับ - สำ�ง การใสำ�หน้ากากอนามัยู่ 

 ระหว�างการเดินที่าง

 บันท้ี่กการป้ระเมินความเส่ำ�ยู่งผ้่ป้ฏิิบัติ 

 งาน

 ม่หลัุ่กฐานการจััดโซึ่นท่ี่�นั�ง ตามกลุุ่�ม  

 กรณ่์สำถานป้ระกอบกิจัการจััดรถ 

 รับ - สำ�ง ท่ี่�พัื้ก หร้อการจััดรถรับ - สำ�ง  

 ตามกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่กิจักรรม  

 หร้อบันท้ี่กกิจักรรม

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 5. การจััดการอาหารแลุ่ะสำถานท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร  

  สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่สำถานป้ระกอบ 

  กิจัการ

	 	  กำาหนดจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะจััดเหลุ้่�อมเวลุ่า 

   รับป้ระที่านอาหาร แลุ่ะจััดสำถานท่ี่�เว้นระยู่ะห�าง 

   ระหว�างรับป้ระที่านอาหาร 1 – 2 เมตร หร้อ  

   ม่ฉากกั�น

	 	  จััดเตร่ยู่มอาหารให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานครบ 3 ม้�อ  

   ม้�อเช้้า ม้�อกลุ่างวัน ม้�อเยู่็น แลุ่ะจััดหาร้านข็ายู่ 

   อาหารแลุ่ะสิำนค้าท่ี่�จัำาเป็้นให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

	 	  ม่จุัดให้ลุ้่างม้อ ก�อน - หลัุ่ง รับป้ระที่านอาหาร

   • ม่การที่ำาความสำะอาดรถหลุ่ังจัากท่ี่�รับ - สำ�ง 

    ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

	 	  กีรณีรถป็ระจิำาทาง 

   • เว้นระยู่ะห�าง 1 - 2 เมตร ป้ฏิิบัติตามมาตรการ  

    D M H

 6. การดำาเนินตามมาตรการเม้�อพื้บผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อ

  กีลุ่่่มิผูู้�ติิดเช่�อ   

	 	  แยู่กกัก รักษาผ้่ติดเช้้�อในโรงพื้ยู่าบาลุ่ หร้อ  

   Home Isolation หร้อ Community Isolation  

   ตามบรบิที่พ้ื้�นท่ี่� หร้อ สำถานป้ระกอบกจิัการจััด 

   เตร่ยู่ม Factory Isolation กรณ่์ม่ผ้่ติดเช้้�อ 

   เพิื้�มมากข้็�น

	 	  กรณ่์พื้บผ้่ติดเช้้�อกลุุ่�มเป้ราะบาง สำ�งไป้รักษา 

   ท่ี่�โรงพื้ยู่าบาลุ่

 ม่ตารางเวลุ่าการรับป้ระที่านอาหาร 

 ข็องแต�ลุ่ะกลุุ่�ม หร้อแต�ลุ่ะแผนก

 ม่หลัุ่กฐานการจััดท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร                

 เว้นระยู่ะห�าง เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ หร้อ 

 แผนผังโซึ่นท่ี่�นั�ง

 ม่หลัุ่กฐานจุัดลุ้่างม้อ เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตาม 

 กลุุ่�ม

 ม่ที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ติดเช้้�อ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�แยู่กกัก  

 สำ�งต�อรักษา แลุ่ะข้็อม่ลุ่สำถานพื้ยู่าบาลุ่ 

 ท่ี่�รับรักษา 

 ม่ที่ะเ บ่ยู่นคุมรายู่ช้้�อ ผ้่ ติด เช้้� อ ท่ี่� ม่ 

 การแยู่กกัก Home Isolation หร้อ  

 Community Isolation

เอกสารประกอบรายการ
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 7. ม่แผนการจััดเตร่ยู่มสิำ�งสำนับสำนุน ท่ี่�พัื้ก (Factory  

  Quarantine) ท่ี่� กัก (factory Isolation)  

  โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ ยู่านพื้าหนะ แลุ่ะระบบ 

  ความป้ลุ่อดภัูยู่ เพ้ื้�อยู่กระดับส่ำ�มาตรการ Bubble  

  and Seal เข้็มงวด     

  กีลุ่่่มิเสีำ�ยง กีลุ่่่มิผูู้�สัำมิผัู้สำ

  (กลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อท่ี่�พื้บผ้่ติดเช้้�อ)

	 	  กักกัน จััดบริเวณ์โซึ่นท่ี่� พัื้กให้ Factory  

   Quarantine (FQ) หร้อ Home Quarantine  

   สำามารถที่ำางานได้ภูายู่ใต้ bubble เด่ยู่วกัน  

   เง้�อนไข็เด่ยู่วกัน แลุ่ะห้ามข้็ามกลุุ่�ม

  กีลุ่่่มิผูู้�ป็ฏิิบััติิงานในกีลุ่่่มิย่อยอ่�น ๆ 

	 	  ให้อยู่่�ใน bubble ที่ำางานแลุ่ะที่ำากิจักรรม  

   การเดินที่าง แลุ่ะการเข้็าท่ี่�พัื้ก ภูายู่ในกลุุ่�มตนเอง  

   ไม�ข้็ามกลุุ่�ม แลุ่ะป้ฏิิบัติตาม D M H T T A  

   อยู่�างเคร�งครัด

	 	  พิื้จัารณ์าการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะการจััดเหลุ้่�อม 

   เวลุ่าตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น โรงอาหาร ห้องพัื้ก  

   เน้นยู่ำ�าการควบคุมกำากับ (seal) สำถานท่ี่� หร้อ 

   เส้ำนที่างเฉพื้าะกลุุ่�ม  

 ม่หลัุ่กฐานการเตร่ยู่มสิำ�งสำนับสำนุน ท่ี่�พัื้ก  

 (Factory Quarantine) ท่ี่�กัก (factory  

 Isolation) โรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการ  

 ยู่านพื้าหนะ แลุ่ะระบบความป้ลุ่อดภัูยู่ 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมกลุุ่�มเสำ่�ยู่ง กลุุ่�มผ้่สัำมผัสำ  

 ท่ี่�พัื้ก Factory Isolation หร้อ Home  

 Isolation

 ม่บันท้ี่ก หร้อ ที่ะเบ่ยู่นคุม การจััดกลุุ่�ม 

 ผ้่ป้ฏิิบัติงานในกลุุ่�มยู่�อยู่ข็องตนเอง เช้�น  

 การเดินที่าง เข้็าท่ี่�พัื้ก การที่ำางาน

 ม่หลัุ่กฐาน เช้�น บันท้ี่กการใช้้พ้ื้�นท่ี่� 

 สำ�วนรวมแลุ่ะเวลุ่าที่ำากิจักรรม เช้�น  

 การเหลุ้่�อมเวลุ่ารับป้ระที่านอาหาร  

 การใช้้ห้องป้ระชุ้ม หร้อห้องพัื้ก เป็้นต้น
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 1. ม่การป้ระเมินความเสำ่�ยู่ง ตามบริบที่ข็องสำถาน 

  ป้ระกอบกิจัการ

   ม่หลัุ่กเกณ์ฑ์์การป้ระเมินกลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง เช้�น  

   กลุุ่�มเป้ราะบาง กลุุ่�มใกลุ้่ชิ้ด / ผ้่สัำมผัสำผ้่ติดเช้้�อ  

   เป็้นต้น

	 	  จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นตามป้ระเภูที่กลุุ่�ม

 2. ม่การจััดกลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานเป็้นกลุุ่�มยู่�อยู่เล็ุ่ก ๆ  

  (small bubble) ให้อยู่่�ในกลุุ่�มยู่�อยู่เด่ยู่วกัน  

  (bubble) แลุ่ะม่หัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ โดยู่ระบุ 

  จัำานวนแลุ่ะรายู่ช้้�อ แลุ่ะกำาหนดสัำญลัุ่กษณ์์ให้ 

  ผ้่ป้ฏิิบัติงานแต�ลุ่ะกลุุ่�ม แลุ่ะกำาหนดกิจักรรมท่ี่� 

  ที่ำาร�วมกัน เช้�น จััดกลุุ่�มยู่�อยู่ตามป้ระเภูที่การที่ำางาน 

  หร้อที่ำากิจักรรม ให้ที่ำากิจักรรมร�วมกันภูายู่ในกลุุ่�ม  

  โดยไม่ิข้�ามิกีลุ่่่มิ

 3. การจััดหาท่ี่�พัื้ก สำถานป้ระกอบกิจัการจััดท่ี่�พัื้ก 

  ให้เที่�านั�น (ห้ามไม�ให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานออกไป้ส่ำ�ชุ้มช้น) 

  กีรณีจัิดที�พักีในสำถานป็ระกีอบักิีจิกีาร

	 	  จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก พื้ร้อมทัี่�ง กำากับ  

   ด่แลุ่ให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บอยู่�าง 

   เคร�งครัด

	 	  จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble การที่ำางาน

	 	  งดกิจักรรมสัำงสำรรค์ รวมกลุุ่�ม แลุ่ะไป้ในชุ้มช้น

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตามกลุุ่�ม 

 เส่ำ�ยู่ง

 ม่เกณ์ฑ์์การคัดแยู่กผ้่ป้ฏิิบัติงานตาม 

 กลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง

 ม่ผ้่รับผิดช้อบท่ี่�ชั้ดเจันพื้ร้อมรายู่ลุ่ะเอ่ยู่ด  

 การติดต�อป้ระสำานงาน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานตามกลุุ่�ม 

 ยู่�อยู่ แลุ่ะหัวหน้า / ผ้่รับผิดช้อบ 

 ม่หลัุ่กฐานแสำดงสัำญลัุ่กษณ์์แที่นกลุุ่�ม  

 เช้�น ป้้ายู่ส่ำคลุ้่องคอ ผ้าพัื้นคอ ตาม 

 บริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ

 ม่คำาสัำ�ง หร้อผ้่รับผิดช้อบงานท่ี่�ชั้ดเจัน

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่เข้็าพัื้ก แลุ่ะแผนผัง 

 การจััดโซึ่นท่ี่�พัื้ก 

 ม่บันท้ี่กการเข้็า – ออก ท่ี่�พัื้กข็อง 

 ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

 ม่หลัุ่กฐาน หร้อการสุำ�ม กรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติ 

 งานม่กิจักรรมสัำงสำรรค์ หร้อออกจัาก 

 ห้องพัื้กเพ้ื้�อไป้ชุ้มช้น (อาจัม่การติด 

 กลุ้่องวงจัรป้ิดชั้�นท่ี่�พัื้ก แลุ่ะหน้าท่ี่�พัื้ก  

 ตามบริบที่ข็องสำถานป้ระกอบกิจัการ)

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ

   ระดับัมิากี กีารติิดเช่�อติามิเกีณฑ์์ 2 ใน 3 ข้�อ ดังนี�

   1) อัตราผ้่ติดเช้้�อมากกว�า ร้อยู่ลุ่ะ 10 ข็องผ้่ป้ฏิิบัติงานทัี่�งหมด  

   2) จัำานวนผ้่ติดเช้้�อมากกว�า 100 คนข้็�นไป้ 

   3) พื้บการติดเช้้�อในผ้่ป้ฏิิบัติงานต�อเน้�องนานกว�า 14 วัน ใน 28 วัน
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 4. การเดินที่างจัากท่ี่�พัื้ก ไป้ สำถานป้ระกอบกิจัการ  

  ต้องม่การจััดการรับ - สำ�ง แลุ่ะระบบการควบคุม  

  (seal route) เที่�านั�น 

	 	  ควบคุมกำากับการเดินที่างโดยู่หัวหน้า /  

   ผ้่รับผิดช้อบเดินที่างตามเส้ำนที่างท่ี่�กำาหนด  

   ไม�ออกนอกเสำ้นที่างหร้อแวะระหว�างที่าง  

   สำวมใสำ�หน้ากากอนามัยู่ตลุ่อดการเดินที่าง

	 	  จััดรถรับ - สำ�งผ้่ป้ฏิิบัติงานหร้อจััดโซึ่นท่ี่�นั�งตาม 

   ความเส่ำ�ยู่ง เช้�น กลุุ่�มเส่ำ�ยู่ง กลุุ่�มป้กติ 

	 	  กำาหนดจุัดรับ - สำ�งท่ี่�ชั้ดเจัน สำวมหน้ากากอนามัยู่ 

   ตลุ่อดการเดินที่าง จััดท่ี่�นั�งเว้นระยู่ะห�าง

	 	  ม่การที่ำาความสำะอาดรถหลัุ่งจัากท่ี่� รับสำ�ง 

   ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

  กีรณีจัิดที�พักีในช่มิชน

	 	  ม่หัวหน้าหร้อผ้่รับผิดช้อบ จััดที่ำาที่ะเบ่ยู่น ห้อง 

   พัื้กข็องผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะควบคุม กำากับ ด่แลุ่  

   ให้ผ้่เข้็าพัื้กป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยู่บอยู่�างเคร�งครัด

	 	  จััดผ้่เข้็าพัื้กตามกลุุ่�ม bubble ยู่�อยู่การที่ำางาน

	 	  กำากับเวลุ่า เข้็า - ออก จัากท่ี่�พัื้ก โดยู่ต้อง 

   เข้็าท่ี่�พัื้กตามกลุุ่�มข็องตนเอง

	 	  ป้ฏิิบัติตาม D M H แลุ่ะงดการสัำงสำรรค์  

   การรวมกลุุ่�ม หร้อไป้ในชุ้มช้น

 5. การจััดการอาหาร แลุ่ะสำถานท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร  

  สำามารถดำาเนินการได้ตามบริบที่สำถานป้ระกอบ 

  กิจัการ

	 	  กำาหนดจัำานวนผ้่ป้ฏิิบัติงาน แลุ่ะจััดเหลุ้่�อมเวลุ่า 

   รับป้ระที่านอาหาร แลุ่ะจััดสำถานท่ี่�เว้นระยู่ะห�าง 

   ระหว�างรับป้ระที่านอาหาร 1 – 2 เมตร หร้อ  

   ม่ฉากกั�น

 ม่ที่ะเบ่ยู่นคุมรถ แลุ่ะผ้่รับผิดช้อบใน 

 การขั็บรถ

 ม่หลัุ่กฐานการจััดการรถรับ - สำ�ง เช้�น  

 ภูาพื้ถ�ายู่ การเว้นระยู่ะห�าง กำาหนด 

 จุัดรับ - สำ�ง การใสำ�หน้ากากอนามัยู่ 

 ระหว�างการเดินที่าง

 ม่หลัุ่กฐานการจััดรถตามป้ระเภูที่ความ 

 เส่ำ�ยู่ง หร้อ การจััดโซึ่นท่ี่�นั�งตามกลุุ่�ม 

 ความเส่ำ�ยู่ง

 ม่การกำาหนดจุัดรถรับ - สำ�งท่ี่�ชั้ดเจัน  

 แลุ่ะการควบคุมระหว�างการเดินที่าง  

 เช้�น ใสำ�หน้ากากอนามัยู่ แลุ่ะการจััด 

 ท่ี่�นั�งเว้นระยู่ะห�าง

 ม่ตารางเวลุ่าการรับป้ระที่านอาหาร 

 ข็องแต�ลุ่ะกลุุ่�ม หร้อ แต�ลุ่ะแผนก

 ม่หลัุ่กฐานการจััดท่ี่�รับป้ระที่านอาหาร                

 เว้นระยู่ะห�าง เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ หร้อ  

 แผนผังโซึ่นท่ี่�นั�ง

 ม่หลัุ่กฐานจุัดลุ้่างม้อ เช้�น ภูาพื้ถ�ายู่ 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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คู่มือม�ตรก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพ�ะ

 7. การดำาเนินตามมาตรการเม้�อพื้บผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อ

  กีลุ่่่มิผูู้�ติิดเช่�อ 

	 	  จััดให้ม่ Factory Isolation แยู่กกัก รักษา 

   ผ้่ติดเช้้�อกลุุ่�มส่ำเข่็ยู่ว หร้อจััดหา Hospitel

	 	  กรณ่์พื้บผ้่ติดเช้้�อกลุุ่�มเป้ราะบาง สำ�งไป้รักษา 

   ท่ี่�โรงพื้ยู่าบาลุ่

	 	  ป้ระสำานหาโรงพื้ยู่าบาลุ่ค่�ป้ฏิิบัติการแลุ่ะระบบ 

   การด่แลุ่ให้คำาป้ร้กษาผ้่ติดเช้้�อ รวมถ้งระบบ 

   การสำ�งต�อกรณ่์ผ้่ป้ฏิิบัติงานติดเช้้�อกลุุ่�มส่ำเหลุ้่อง 

   แลุ่ะส่ำแดง

  กีลุ่่่มิเสีำ�ยง กีลุ่่่มิผูู้�สัำมิผัู้สำ  

  (กลุุ่�มผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�เหลุ้่อท่ี่�พื้บผ้่ติดเช้้�อ)

	 	  กักกัน จััดบริเวณ์โซึ่นท่ี่� พัื้กให้ Factory  

   Quarantine (FQ) ตามความเส่ำ�ยู่ง สำามารถ 

   ที่ำางานได้ภูายู่ใต้ bubble เด่ยู่วกัน เง้�อนไข็ 

   เด่ยู่วกัน แลุ่ะห้ามข้็ามกลุุ่�ม

  กีลุ่่่มิผูู้�ป็ฏิิบััติิงานในกีลุ่่่มิย่อยอ่�น ๆ 

	 	  ให้อยู่่�ใน bubble ที่ำางาน แลุ่ะที่ำากิจักรรม  

   การเดินที่าง แลุ่ะการเข้็าท่ี่�พัื้ก ภูายู่ในกลุุ่�มตนเอง  

   ไม�ข้็ามกลุุ่�ม แลุ่ะป้ฏิิบัติตาม D M H T T A  

   อยู่�างเคร�งครัด

	 	  กำาหนดใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวม แลุ่ะการจััดเหลุ้่�อมเวลุ่า 

   ตามกลุุ่�มยู่�อยู่ เช้�น โรงอาหาร ห้องพัื้ก เน้นยู่ำ�า 

   การควบคุมกำากับ สำถานท่ี่�  หร้อเส้ำนที่าง 

   เฉพื้าะกลุุ่�ม อยู่�างเข้็มงวด (seal route)

 6. การจััดสำวัสำดิการแลุ่ะระบบรักษาความป้ลุ่อดภัูยู่ 

	 	  จััดเตร่ยู่มอาหารให้ผ้่ป้ฏิิบัติงานครบ 3 ม้�อ  

   ม้�อเช้้า ม้�อกลุ่างวัน ม้�อเยู่็น แลุ่ะจััดหาร้านข็ายู่ 

   อาหารแลุ่ะสิำนค้าท่ี่�จัำาเป็้นให้แก�ผ้่ป้ฏิิบัติงาน

	 	  ม่จุัดให้ลุ้่างม้อ ก�อน - หลัุ่ง รับป้ระที่านอาหาร

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานแยู่กตาม 

 กลุุ่�ม 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�ติดเช้้�อ 

 ม่ที่ะเบ่ยู่นรายู่ช้้�อผ้่ป้ฏิิบัติงานท่ี่�แยู่กกัก  

 สำ�งต�อรักษา แลุ่ะข้็อม่ลุ่สำถานพื้ยู่าบาลุ่ 

 ท่ี่�รับรักษา 

 ม่บันท้ี่กการป้ระสำานงาน การรับการ 

 รักษา หร้อสำ�งต�อผ้่ป้ฏิิบัติงานกรณ่์ 

 ผ้่ป้ ฏิิ บั ติ งานติด เช้้� อก ลุุ่� ม ส่ำ เห ลุ้่อง 

 แลุ่ะส่ำแดง

 ม่การบันท้ี่กการใช้้พ้ื้�นท่ี่�สำ�วนรวมแลุ่ะ 

 เวลุ่าที่ำากิจักรรม เช้�น การเหลุ้่�อมเวลุ่า 

 รับป้ระที่านอาหาร การใช้้ห้องป้ระชุ้ม  

 หร้อ ห้องพัื้ก เป็้นต้น

 ม่ระบบกลุ้่องวงจัรปิ้ด

 ม่การจััดจุัดรับ - สำ�ง ข็องท่ี่�ผ�านการ 

 คัดกรอง 

เอกสารประกอบรายการ

การดำาเนินการ

ไม่ครบ

ม่

ครบ ไม่ม่

ลำาดับ
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