
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 
ส าหรบัพืน้ทีส่ านกังาน 

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยผูป้ระกอบการทีค่วบคุมพืน้ทีส่ านักงานในการน าแนวปฏบิตัมิาใชเ้พือ่ป้องกนัการ
แพรก่ระจายของโควดิ-19 ในสถานทีท่ างานและเป็นส่วนเสรมิของแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการส านักงาน รายการตรวจสอบนีเ้ป็น
บทสรุปและมกีารเขยีนย่อส าหรบับางส่วนของแนวทาง ท าความคุน้เคยกบัค าแนะน ากอ่นใชร้ายการตรวจสอบนี ้

เนือ้หาของแผนเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการน าแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะน ามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผูต้ดิต่อใน
สถานทีท่ างานอย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการเมือ่สถานทีท่ างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

หวัขอ้การฝึกอบรมพนกังาน 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความส าคญัของการไมม่าท างานถา้ผูป้ฏบิตังิานมอีาการไอ ไข ้หายใจล าบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ ปวด
ศรีษะ เจ็บคอ การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ คดัจมกูหรอืน า้มูกไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอืถา้
ผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลอืน่พวกเขาตดิต่อดว้ยไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคโควดิ-19  

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

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความส าคญัของการลา้งมอื 

 ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีท่ างานและนอกเวลาท างาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางานโดยไดร้บัค่าจา้ง รวมถงึกฎหมาย Families First Coronavirus 
Response Act และผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ าสัง่ Executive Order N-62-20 
ในขณะทีค่ าสัง่มผีลบงัคบัใช ้

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งตามนโยบายทีก่ล่าวนี ้และใหแ้น่ใจว่ามี
อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็น 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces.pdf
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.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


มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมูิ

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ส าหรบัมอื 

 ใหแ้ละใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้กบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่เป็นส่วนเสรมิกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ ส าหรบังาน เชน่ การขนถา่ย
สนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืด าเนินการคดักรองอาการ 

 ตดิป้ายเตอืนพนักงานว่าพวกเขาควรใชอุ้ปกรณปิ์ดบงัใบหนา้ ปฏบิตัติามหลกัการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 
ไมส่มัผสัใบหนา้ของตนเอง ลา้งมอืดว้ยสบู่บ่อย ๆ เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาทตีอ่คร ัง้ และใชเ้จลท าความ
สะอาดมอื 

ระเบยีบการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ท าความสะอาดพืน้ทีก่ารจราจรสูง 

 ฆ่าเชือ้บนพืน้ผวิทีใ่ชบ่้อยและบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานของพนักงานแตล่ะคน 

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

 ท าความสะอาดพืน้ผวิทีส่ามารถสมัผสัไดร้ะหว่างกะหรอืระหว่างผูใ้ช ้แลว้แตค่วามบ่อยถี ่

 ตดิตัง้ใหพ้ืน้ทีท่ีใ่ชง้านรว่มมผีลติภณัฑเ์พือ่สุขอนามยัทีเ่หมาะสม ซึง่รวมถงึเจลและผา้เชด็ท าความสะอาดมอื 
และตอ้งแน่ใจวา่อุปกรณด์งักลา่วพรอ้มใชง้าน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา 

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

 ใหเ้วลาผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะใชใ้นการท าความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะ โดยพจิารณาการว่าจา้งบรษิทัท าความ
สะอาดทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 ตดิตัง้อุปกรณแ์ฮนดฟ์รถีา้เป็นไปได ้

 ท าความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการยกระดบัเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
 ใชม้าตรการกบัผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้เพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างทางรา่งกายอย่างนอ้ยหกฟุต เชน่ ใชแ้ผ่นกัน้หรอืตวั

ชีน้ าภาพ (เชน่ เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืสญัญาณ เพือ่ระบุจดุทีผู่ป้ฏบิตังิานควรยนื) 

 ปรบัแต่งพืน้ทีส่ านักงาน หอ้ง ฯลฯ ใหม่ และลดความจสุูงสุดส าหรบัพืน้ทีส่ าหรบัการประชมุและพบปะตดิต่อ 

 ปรบัการประชมุแบบตวัต่อตวั หากจ าเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

 จดัชว่งเวลาพกัเบรกของผูป้ฏบิตังิานแบบสบัหลกีกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมง
การท างาน หากจ าเป็น 

 ปรบัแต่ง จ ากดั หรอืปิดพืน้ทีส่ว่นกลางและจดัใหม้พีืน้ทีท่างเลอืกทีส่ามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพได ้

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


 จ ากดัจ านวนบุคคลในลฟิต ์

 ใชแ้นวทางปฏบิตังิานเมือ่จ าเป็นและเป็นไปได ้เพือ่จ ากดัจ านวนพนักงานทีป่ฏบิตังิานในส านักงานแตล่ะคร ัง้ 
เชน่ การท างานทางไกล และการปรบัตารางการท างาน 

 จดัใหม้พีนักงานเพือ่น าทางแขกไปยงัหอ้งประชมุเมือ่แขกมาถงึสถานที ่เพือ่ไม่ใหม้กีารกระจกุตวั 


	สำหรับพื้นที่สำนักงาน
	เนื้อหาของแผนเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน
	หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน
	มาตรการควบคุมและการคัดกรอง
	ระเบียบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
	แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล




Accessibility Report


		Filename: 

		COVID19 Office Workspaces Checklist_TH.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
