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รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยผูป้ระกอบการดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ ในการน าแผนงานมาใชเ้พือ่ป้องกนัการ
แพรก่ระจายของโควดิ-19 ในสถานทีท่ างานและเป็นส่วนเสรมิของแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการดา้นชวีวทิยาศาสตร ์รายการ
ตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีารเขยีนย่อส าหรบับางส่วนของแนวทาง ท าความคุน้เคยกบัค าแนะน ากอ่นใชร้ายการตรวจสอบนี ้

สถานทีท่ํางานทีจ่ดัการกบัเชือ้โรคตดิตอ่ 
สถานทีว่จิยั หอ้งปฏบิตักิาร และสถานทีอ่ืน่ ๆ ทีม่กีารท างานกบัวตัถุทีอ่าจมเีชือ้โรค และการปฏบิตังิานอาจแพรเ่ชือ้
โรคในอากาศได ้ตอ้งเขยีนแผน น าไปปฏบิตั ิและเก็บรกัษาแผนการรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพทีม่ปีระสทิธผิล 
ซึง่ด าเนินการโดยเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัทางชวีภาพประจ าสถานประกอบการน้ัน ๆ แผนการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชวีภาพจะมรีายการต่อไปนี:้ 

 รายชือ่ของต าแหน่งงานทีม่กีารสมัผสักบัเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ได ้

 รายชือ่เชือ้โรคตดิต่อทีท่ราบวา่หรอืคาดวา่จะน ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิในหอ้งปฏบิตักิาร และมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชวีภาพทีน่ ามาใช ้

 ขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจว่าวตัถดุบิทีเ่ขา้มาทัง้หมดทีม่เีช ือ้โรคจะตอ้งจดัการเสมอืนเป็นวสัดุทีม่โีอกาสตดิเชือ้สูง 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าไมส่ามารถออกฤทธิห์รอือ่อนฤทธิล์งไปแลว้ 

 การประเมนิความเสีย่งทีด่ าเนินการโดยเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัทางชวีภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางของ 
CDC เร ือ่ง การรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพในหอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาและชวีการแพทย ์

 มกีารควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่ป็นไปไดร้วมถงึอุปกรณบ์รรจแุละขัน้ตอน 

 ตอ้งมกีารควบคมุการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยัและหา้มการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยั ทีส่อดคลอ้งกบัแนว
ทางการประเมนิความเสีย่งและค าแนะน าของ CDC  

 อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) ทีจ่ าเป็น รวมทัง้อปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

 ขัน้ตอนขจดัการปนเป้ือนและฆา่เชือ้ทีม่ปีระสทิธผิลส าหรบัพืน้ผวิหอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ ์และเครือ่งมอื 

 ขัน้ตอนในการแจง้วตัถุทีเ่ป็นอนัตรายแกผู่ป้ฏบิตังิาน และใหจ้ดัการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

 ขัน้ตอนฉุกเฉินเพือ่รบัมอืกบัการปล่อยวตัถุอนัตรายทีข่าดการควบคุมภายในอาคาร และปลอ่ยวตัถุอนัตรายที่
ยงัไมผ่่านการบ าบดัไปนอกสถานประกอบการ 

 การจดัหาวคัซนีทีจ่ าเป็นแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

 ขัน้ตอนในการตรวจสอบและใหก้ารตรวจตดิตามรกัษาพยาบาลแกผู่ป้ฏบิตังิานทีร่บัสมัผสักบัเชือ้โรคใน
หอ้งปฏบิตักิาร 

 ขัน้ตอนในการตรวจสอบสถานปฏบิตังิานประจ าปีและการตรวจสอบประจ าปีของกระบวนการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชวีภาพของสถานประกอบการ  

 ขัน้ตอนในการบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหถู้กตอ้งทีพ่บในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดที่
ระบุไวแ้ละการตรวจสอบทัง้ระบบ 

เนือ้หาของแผนเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-life-sciences.pdf
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF


สิง่อ านวยความสะดวกทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการจดัการเชือ้โรคหรอืไม่ ตอ้งจดัท าแผนเฉพาะสถานทีท่ างาน
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ลดการส่งการแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 

 ผูร้บัผดิชอบในการน าแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะน ามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ แจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ ระบุและแยกผูต้ดิต่อในสถานทีท่ างาน
อย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการส าหรบัเมือ่สถานทีท่ างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

 ปรบัปรุงแผนตามความจ าเป็นเพือ่ป้องกนัการเกดิผูต้ดิเชือ้เพิม่เตมิ 

หวัขอ้การฝึกอบรมพนกังาน 
 หากเกีย่วขอ้ง การฝึกอบรมเกีย่วกบัแผนความปลอดภยัทางชวีภาพของสถานประกอบการและการควบคมุ

ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการป้องกนัการแพรโ่รคซึง่ตดิตอ่กนัไดผ้่านละอองฝอยในขณะทีป่ฏบิตังิานกบัเชือ้โรค 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความส าคญัของการไมม่าท างานถา้ผูป้ฏบิตังิานมอีาการไอ ไข ้หายใจล าบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ ปวด
ศรีษะ เจ็บคอ การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ทีพ่ึง่เกดิใหม่ การคดัจมกูหรอืน า้มกูไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอื
ทอ้งเสยี หรอืถา้ผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลอืน่พวกเขาตดิต่อดว้ยไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคโควดิ-19  

 เพือ่กลบัไปท างานหลงัจากไดร้บัการวนิิจฉัยโควดิ-19 ก็ตอ่เมือ่หลงัจาก 10 วนัตัง้แต่เร ิม่มอีาการและไมม่ไีข ้
นาน 72 ช ัว่โมง 

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความส าคญัของการลา้งมอื 

 ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีท่ างานและนอกเวลาท างาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางาน รวมถงึกฎหมาย Families First Coronavirus Response และ
ผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ าสัง่ Executive Order N-62-20 ของผูว้่ารฐัฯ ในขณะที่
ค าสัง่นีม้ผีล 

 ฝึกอบรมผูร้บัจา้งอสิระ ผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งหรอืช ัว่คราว และอาสาสมคัรตามนโยบายทีก่ล่าวนีแ้ละให ้
แน่ใจว่ามอีุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีจ่ าเป็น 

มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมูิ

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ใหแ้ละตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นทัง้หมดรวมทัง้การ
ป้องกนัดวงตาและถุงมอืในกรณีทีจ่ าเป็น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ส าหรบัมอื 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เป็นส่วนเสรมิเพือ่การลา้งมอืใหก้บัผูป้ฏบิตังิานทีค่ดักรองอาการ หรอืจดัการกบั
สิง่ของทีถู่กสมัผสับ่อย 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ท าความสะอาดพืน้ทีก่ารจราจรสูง 

 ฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีใ่ชบ่้อย 

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

 ท าความสะอาดพืน้ผวิทีส่ามารถสมัผสัไดร้ะหว่างกะหรอืระหว่างผูใ้ช ้แลว้แตค่วามบ่อยถี ่

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา และตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าผูป้ฏบิตังิานมผีลติภณัฑท์ าความสะอาดทีจ่ าเป็น  

 เตรยีมน ้ายาท าความสะอาดส าหรบัมอืและอุปกรณอ์นามยัอืน่ ๆ ใหพ้รอ้มส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบน ้าทัง้หมดมคีวามปลอดภยัส าหรบัการใชง้าน หลงัจากปิดสถานทีอ่ านวยความ
สะดวกเป็นเวลานานเพือ่ลดความเสีย่งของโรคลเีจยีนแนร ์

 ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่ก าจดัโควดิ-19 ทีอ่ยู่ในรายการอนุมตัจิากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
(EPA) และฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัอนัตรายทางเคม ีค าแนะน าการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้ก าหนดดา้นการ
ระบายอากาศ และขอ้ก าหนดของ Cal/OSHA ปฏบิตัติามวธิกีารท าความสะอาดเพือ่ความปลอดภยัต่อโรค
หอบหดืของ CDPH 

 ปรบัเปลีย่นขอ้เสนอในโรงอาหารในสถานทีใ่ด ๆ 

 เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานท าความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะท างานของพวกเขา 

 ท าความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการยกระดบัเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

 ส าหรบัสถานประกอบการทีม่หีอ้งปฏบิตักิาร การวจิยั หรอืการด าเนินแบบสถานพยาบาล จะตอ้งประเมนิ
ระเบยีบการท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้ทีใ่ชอ้ยู่ และก าหนดมาตรการเพิม่เตมิหรอืการปรบัเปลีย่นทีจ่ าเป็นใน
การป้องกนัไม่ใหส้มัผสักบัโควดิ-19 

แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
 ใชม้าตรการเพือ่แยกระยะห่างทางรา่งกายส าหรบัทุกคนอย่างนอ้ยหกฟุตโดยใชม้าตรการ เชน่ แผ่นกัน้ทาง

กายภาพหรอืสิง่เตอืนใจทีม่องเห็นได ้(ยกตวัอย่างเชน่ เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืป้ายสญัลกัษณ ์เพือ่ระบุ
จดุทีผู่ป้ฏบิตังิานควรยนื) 

 ลดการสมัผสัระหว่างผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม่สามารถรกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลได ้เชน่ ฉากกัน้ทีเ่ป็นแผ่น
เพล็กซกิลาส (Plexiglas)  

 ออกแบบชอ่งว่างใหม่เพือ่ใหแ้น่ใจว่าห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างผูป้ฏบิตังิาน 

 ใชแ้นวปฏบิตัใินการท างานเพือ่จ ากดัจ านวนผูป้ฏบิตังิานในส านักงานทีอ่ยู่ในเวลาเดยีวกนั ออกแบบตูเ้ก็บ
ของใหม่หรอืใชตู้เ้ก็บของสบัหลกีกนั 

 ปรบัการประชมุแบบตวัต่อตวั หากจ าเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ ไม่เชน่น้ัน ใหใ้ช ้
โทรศพัทห์รอืแพลตฟอรม์ดจิทิลั 

 วางขอ้จ ากดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจ านวนพนักงานในพืน้ทีปิ่ดลอ้ม เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารแยกห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุต 

 ในพืน้ทีก่ารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะคงไวไ้ด ้ใหม้กีารตรวจคดักรองอาการเพิม่เตมิส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่รวมถงึการวดัอณุหภูม ิการสงัเกตอาการ และดูจากเสยีง 

 สบัหลกีเวลาพกัส าหรบัพนักงาน โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงท างาน เพือ่รกัษาระเบยีบการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  

 ก าหนดค่าใหม่ จ ากดั หรอืปิดพืน้ทีส่่วนกลางเชน่หอ้งพกัแบ่งพนักงานและใหพ้ืน้ทีพ่กักลางแจง้ทีม่รีม่เงา
ครอบคลมุทีส่ามารถปฏบิตักิารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ใชล้ าดบัขัน้ต่อไปนีเ้พือ่ป้องกนัแพรเ่ชือ้โควดิ-19 ในพืน้ทีว่จิยั การผลติ และการท างานอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในกรณีทีก่ารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นเร ือ่งยากในทางปฏบิตั ิไดแ้ก ่การควบคมุดา้นวศิวกรรม การ
ควบคุมดา้นบรหิารจดัการ และอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

o การควบคมุดา้นวศิวกรรมไดแ้กก่ารสรา้งฉากกัน้ระหว่างบุคคลหรอืกัน้ไม่ใหม้กีารเขา้ เชน่ แผ่น
อะครลิคิ แผ่นเพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอืฉากกัน้แบบถาวรทีซ่มึผ่านไมไ่ด ้ 

o การควบคมุดา้นบรหิารจดัการไดแ้กก่ารเพิม่จ านวนกะเพือ่ลดจ านวนของพนักงานทีอ่ยู่ในเวลา
เดยีวกนั เพือ่จะไดม้ัน่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  

o อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลไดแ้ก ่แผ่นป้องกนัใบหนา้ หนา้กากอนามยับางชนิด และถุงมอืที่
ซมึผ่านไม่ไดส้ าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดส้มัผสัวสัดุทีอ่าจมเีชือ้โรค โปรดทราบว่าอุปกรณท์ีใ่ชแ้ลว้ทิง้บางอย่าง 
เชน่ แผ่นป้องกนัใบหนา้และเครือ่งชว่ยหายใจบางอย่างมคีวามส าคญัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีท่ างานดา้น
ดูแลสุขภาพ และผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งท างานกบัเชือ้โรคและไม่ควรใชใ้นกรณีอืน่ 
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