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แนวทางการปรับ ตามแนวคิด Living and working with COVID - 19  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาด ตามมาตรการของประเทศ 

 

การปรับระดับมาตรการตามแนวคิด Living and working with COVID - 19 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน 
การระบาด หมายถึง การปรับมาตรการแบบ Living and working with COVID – 19 เพ่ือการป้องกันโรค โดย
มุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยต่อการเจ็บป่วยรุนแรง / เสียชีวิตเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนิน
กิจการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการ ส่งเสริม  ป้องกัน  ควบคุมโรคโควิด 19 ก่อนการเข้าสู่ระยะ   
Post Pandemic โดยมีแนวทางการปรับระดับมาตรการฯ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรค ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) ดังนี้ 
    สถานประกอบกิจการมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Boots dose) อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของพนักงานทั้งหมด โดยกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม)  
ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกคน  
 ทั้งนี ้ ควรพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของชุมชนหรือจังหวัด ร่วมกับนโยบายและมาตรการ
ของจังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย   
ขัน้ตอนที่ 2  การปรับระดับมาตรการ โดยพิจารณาอัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการดังนี้  
กรณีที่  1  ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  หรือ พบการติดเชื้อน้อยกว่าในชุมชน  ติดต่อกันนาน 10 วัน ขึ้นไป   
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้  

➢ ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal เพ่ือการป้องกันโรค 
➢ จัดทำแผนรองรับการเข้าสู่ระยะ Post Pandemic  

กรณีที่ 2  พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ  พิจารณาการสอบสวนโรค โดยต้องเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

➢ อัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ สูงกว่าอัตราการติดเชื้อในชุมชน ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบ
ได้ทั้งในระดบัอำเภอ (หากมีข้อมูล) หรอืระดับจังหวัด หรอื 

➢ อัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการเพ่ิมขึน้มากกว่าเดิม อย่างน้อย 2 เท่า หรือ 
➢ ผู้เชี ่ยวชาญในพื้นที่ เป็นผู้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการลงสอบสวนและควบคุมโรค 

ในสถานประกอบกิจการ 
โดยสถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการตามมาตรการ Bubble and seal เพ่ือการควบคุมโรค
จนกว่าจะสามารถลดอัตราการติดเชื้อได้  

ทั้งนี้การสอบสวนโรคสามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ หรือสถานประกอบ
กิจการ ดำเนินการได้เองโดยต้องคำนึงถึงบริบทของสถานประกอบกิจการเป็นสำคัญ โดยแนวทางการปรับ
ระดับมาตรการตามรูปที่ 1  
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แนวทางการปรับระดับมาตรการ Bubble and Seal แบบควบคุมโรค เป็น ป้องกันโรค 

ในสถานประกอบกิจการ  
 

เกณฑ์การปรับระดับมาตรการ Bubble and Seal  
ในสถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบกิจการมีสดัส่วนผู้ที่ได้รบัวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยร้อยละ 80  
    ของพนักงานทั้งหมด และกลุ่มเปราะบางต้องได้รบัวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกคน 

 

การปรับลดมาตรการ 

• อัตราการติดเช้ือในสถานประกอบกิจการ สูงกว่าอัตรา 
    การติดเชื้อในชุมชน ทัง้นี้สามารถเปรยีบเทียบได้ท้ังใน 
    ระดับอำเภอ (หากมขี้อมูล) หรือระดับจังหวัด หรือ 
• อัตราการติดเช้ือในสถานประกอบกิจการเพ่ิมขึ้นมาก 
    กว่าเดิม อย่างน้อย 2 เท่า หรือ 
• ผู้เช่ียวชาญในพ้ืนที่ เปน็ผู้ประเมินและใหข้้อเสนอแนะ 
    ในการลงสอบสวนและควบคุมโรคในสถานประกอบ     
    กจิการ 

•  ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นเวลา   
    ติดต่อกันนาน 10 วนั ขึ้นไป หรือ 
•  พบการติดเชื้อน้อยกว่าในชุมชน  
    ติดต่อกันนาน 10 วนั ขึ้นไป 

ดำเนินการสอบสวน และควบคุมโรค 
 

ดำเนินการตามมาตรการ BB&S เพื่อการควบคุมโรค 
 

Post Pandemic 
ระยะที ่4  

หมายเหตุ: 1. พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของชุมชนหรือจังหวัด ร่วมกับนโยบายและมาตรการของจังหวัดนั้น ๆ 
             2. กรณีพบผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์ และกักกันโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

ดำเนินการตามมาตรการ BB&S  
เพ่ือการป้องกันโรค 

 

มาตรการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด / กทม. เห็นชอบ 

       รูปที่ 1 แนวทางการปรับระดับมาตรการ Bubble and Seal  ในสถานประกอบกิจการ 
 

จัดทำแผนรองรับการเข้าสู่ระยะ 
Post Pandemic 

มีอัตราการติดเชื้อเข้าเกณ
ฑ์ที่กำหนด 
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แนวทางการปรับตามแนวคิด Living and working with COVID - 19  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาด ตามมาตรการของประเทศ 

ที่มาและความสำคัญ :  
ตามที ่ประเทศไทยมีแนวคิดที ่จะลดระดับความรุนแรงของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก 

โรคระบาดทั ่วโลก (Pandemic) มาเป็นระยะ Post Pandemic เพื ่อทำให ้กลไกต่าง ๆ ของประเทศ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 
ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปด้วยกัน 

สถานประกอบกิจการมีความสำคัญอย่างมากในการขับคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ และหาก 
เกิดโรคสามารถแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ด้วยลักษณะการทำงานที่มีการรวมกลุ่มกันทำงาน
และการทำงานมีหลายแผนกที ่มีโอกาสสัมผัสความเสี ่ยงจากบุคคลภายนอก เช่น แผนกต้อนรับลูกค้า 
สำน ักงาน การทำงานในกระบวนการผล ิตต ่าง ๆ  ที ่ม ีโอกาสส ัมผ ัส เชื ้อจากเพื ่อนร ่วมงานที ่อาจ 
มีความหนาแน่น หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น ละอองน้ำลาย เหงื่อ เป็นต้น ที่ติดตามพ้ืนผิววัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน รวมทั้งการทำงานที่ต้องไปติดต่องานนอกสถานที่ ดังนั้นถึงแม้หากมีการปรับระดับ 
โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว โอกาสการแพร่ระบาดยังสามารถเกิดขึ ้นได้ สถานประกอบกิจการ 
จ ึงจำเป ็นต ้องดำเน ินมาตรการในการป ้องก ันอย ่างต ่อเนื ่อ ง แต ่สามารถผ ่อนคลายมาตรการได ้ 
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การทำงานมีความคล่องตัวไม่เกิดการระบาดของโรคฯ และไม่มีผลกระทบต่อ 
ผลิตภาพขององค์กร จึงได้เสนอแนวคิดการปรับมาตรการ Bubble and Seal เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
การระบาดของโรคโควิด 19 โดยมุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยต่อการเจ็บป่วยรุนแรง / เสียชีวิต และการ
สอบสวนโรคโดยเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขในระดับพื ้นที ่ หรือสถานประกอบกิจการ ดำเน ินการได้เอง 
โดยพิจารณาเกณฑ์สอบสวนโรคตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องคำนึงถึงบริบทของสถานประกอบกิจการ 
เป็นสำคัญ เพ่ือให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการ ส่งเสริม ป้องกัน 
ควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวคิด Living and working with COVID - 19 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการ
ระบาด ตามมาตรการของประเทศก่อนการเข้าสู่ระยะ  Post Pandemic  
ว ัตถ ุประสงค ์  : เพื ่อ เสนอแนะมาตรการป ้องก ัน  ควบค ุม โรคต ิด เชื ้อ ไวร ัส โคโรนา 2019 ของ 
สถานประกอบกิจการในการปรับลดระดับมาตรการฯ ให้สอดรับกับการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคโควิด 19  
ตามแนวคิด Living and working with COVID - 19 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาด ตามมาตรการ
ของประเทศ 

Bubble and Seal  เป็นการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคในที่พื้นที่เฉพาะ โดยดำเนินการ  
ได้ทั้งก่อนการระบาด และ เมื่อเกิดการระบาดในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่เป็นกลุ่มหรือจัดการให้อยู่ในกลุ่มได้ 
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้แก่ เรือนจำ โรงงาน แคมป์แรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงสามารถทำกิจกรรม กลุ่มกิจกรรม       
หรือทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและที่ทำงานภายใต้การควบคุม
กำกับ มีการบริหารจัดการในการแยกผูต้ิดเชื้อ จดักลุ่มผู้สัมผัส กลุ่มผู้ทีย่ังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง         

มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกัน หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ โดยเน้นการจัดกลุ่มย่อย (Small Bubble ) ของ 
สถานประกอบกิจการ  

คำนิยาม 
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มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค หมายถึง มาตรการที่มุ่งเน้นการสอบสวนโรค 
ซึ่งสามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ หรือสถานประกอบกิจการ ดำเนินการได้เอง 
ต้องคำนึงถึงบริบทของสถานประกอบกิจการเป็นสำคัญ เพ่ือนำไปสู่การปรับมาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในสถานประกอบกิจการ โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้อง 
กักตวั ภายใต้กลุ่มย่อย (Small Bubble ) เดยีวกันและไม่ข้ามกลุ่ม  

กลุ่มเปราะบาง หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่  
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง 
ที่อยู่ระหว่างรักษา โรคเบาหวาน โรคอ้วน (น้ำหนักตัวเกิน 90 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม 
ต่อตารางเมตร) 
 

 ก่อนเริ่มดำเนินการ 
1. ผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจหลักการ จัดทำมาตรการฯ รวมทั้ งสื่อสาร สร้างการรับรู้              

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ผู้ประกอบการ จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ เฉพาะ        

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดตามหลักการการทำ Bubble and Seal โดยสามารถประยุกต์ 
แนวปฏิบัติตามลักษณะของประเภทกิจการ แรงงาน กระบวนการทำงาน ที่พัก การเดินทางและชุมชน  
ตามบริบทของสถานประกอบกิจการได ้

3. ผู้ประกอบการควรกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และระบบการกำกับติดตามให้ชัดเจน 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานอยา่งสม่ำเสมอ  

4. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดกลไกการสื่อสาร เพ่ือให้ เกิดการปฏิบัติ  และการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 ขั้นตอนดำเนินการ  

ดำเนินการตามแนวทางมาตรการ VUCA คือ V ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้น U ป้องกันตนเอง
สูงสุดตลอดเวลา C COVID Free Setting และ A การตรวจ ATK  โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และจัดกลุ่มย่อย (Small Bubble) ตามบริบทของสถานประกอบกิจการ มีการสอบสวนโรค         
โดยสถานประกอบกิจการเอง และมุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง / เสียชีวิต โดยมีขั้นตอน
การดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย และจัดทีมหรือคณะทำงานในสถานประกอบกิจการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน และรายละเอียดการดำเนินงานตามมาตรการรวมถึงระบบ      
การกำกับติดตาม ประเมินผล 

ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)  
ในสถานประกอบกิจการ ตามแนวคิด Living and working with COVID - 19  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาด ตามมาตรการของประเทศ 
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3. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และที่เกี่ยวข้องให้แก่
ผู้ปฏบิัตงิานเพ่ือใหเ้กิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในทางปฏิบัติทีถู่กตอ้ง รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้พนักงานสามารถดำรงชีวิตได้ปกติเมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Living and working with 
COVID – 19) 

4. จดัเตรียมชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  ให้ผู้ปฏิบัติงาน  
5. จัดหาและเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน อย่างน้อยต้อง  

ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทัง้หมด โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทกุคน 

 

 ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค  
1. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) โดยจัดกลุ่มย่อยตามลักษณะ     

การทำงาน และให้สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบกิจการ   
2. จัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่ มี          

โรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค  
3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มเข้าใจถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเน้นย้ำ

ให้ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม และไม่ข้ามกลุ่ม     
4. มีระบบการกำกับติดตาม การห้ามข้ามกลุ่มปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มย่อย (small bubble) 
5. กรณีมีแรงงาน/ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยไม่ต้องกักตัว โดยพิจารณาการ

ได้รับวัคซีน ตามเงื่อนไขดังนี้  
                  5.1 ไม่ได้รับวัคซีน จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน หากผลตรวจ ATK เป็นลบ สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได ้ภายใต้การกำกับดูแลการทำงานในกลุ่มย่อยของตนเอง (small group working) อย่างน้อย 5 วัน 

5.2  ได้รับวัคซีน 2 เข็ม  
  - กรณี เกิน 3 เดือน จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน หากผลตรวจ ATK เป็นลบ สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ ภายใต้การกำกับดูแลการทำงานในกลุ่มย่อยของตนเอง (small group working) อย่างน้อย 5 วัน  
และเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

       -  กรณี ไม่เกิน 3 เดือน สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจ ATK    
5.3 ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) (วัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) สามารถปฏิบัติงานได้ทันที  

ไมต่้องตรวจ ATK 
หาก ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 นานเกิน 6 เดือน แนะนำให้สถานประกอบกิจการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

เข็มที่ 4  
 

6. ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้  
o มาตรการตาม VUCA โดยกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งระดับ

บุคคล และระดับองค์กร หากมีความจำเป็นต้องมีการทำกิจกรรมรวมกัน หรือเข้าชุมชน ให้เคร่งครัด
การเว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

o จัดกลุ่มย่อย (small bubble) ทำกิจกรรมตามเงื่อนไข เช่น การทำงาน การรับประทานอาหาร   
การเข้าทีพั่ก โดยไมข่้ามกลุ่มย่อย จัดแบ่งการใช้พ้ืนที่ส่วนรวม อาจจัดเหลื่อมเวลาระหว่างกลุ่มย่อย 

o ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งสถานที่ทำงาน ที่พกั พ้ืนที่ส่วนกลาง ให้มีการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร
และทำความสะอาดบ่อย ๆ โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม และจัดระบบระบายอากาศ 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพ่ือการป้องกันโรค                   
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o ประเมินความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ หากพบผู้ทีม่ีไข/้มีอาการหรือมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับโควิด 19 
ให้ตรวจหาเชื้อโดย ATK หากเปน็ลบหรืออาการไม่ดขีึน้ ดำเนินการตรวจซำ้ตามแนวทางการตรวจ ATK  

o ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป อย่างน้อยร้อยละ 80 และเน้นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่  
กลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญงิตั้งครรภ์ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกคน 

7. ดำเนินการตามมาตรการด้านสังคม  
o กรณีสถานประกอบกิจการมีที่พักให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพัก เน้นย้ำให้ 

ผู้เข้าพักปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีระบบการควบคุมกำกับการเดินทาง 
ไป - กลบั ระหว่างที่พักและที่ทำงาน 

o กรณีสถานประกอบกิจการไม่มีที่พักให้ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ Universal 
Prevention (UP) 

o มีการเตรียมแผนยกระดับสู่มาตรการ Bubble and Seal เพ่ือการควบคุมโรค เพ่ือรองรับ  
กรณีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อเพ่ิมขึน้  

 

Bubble and Seal เพือ่การป้องกันโรค ตามแนวคิด
“Living and working with COVID - 19” 

(เดิม) 

Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค  
Living and working with COVID - 19  

ตามมาตรการของประเทศ 
แนวคิดตามมาตรการเดิม   
• ดำเนินการตามแนวทางมาตรการ VUCA 
• การแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มมีขนาดเล็ก

ที่สุด ให้แต่ละกลุม่ทำงานกิจกรรมด้วยกัน 
• มีการสุม่ตรวจ ATK (regular ATK) ให้กับพนักงาน 
• หากพบผู้ติดเชือ้ให้แยกผู้ตดิเช้ือเขา้รับการรักษา และสอบสวน

โรคทันท ีสว่นกลุม่เสี่ยงสูงสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้กลุ่มย่อย
เสี่ยงสูงด้วยกัน (Small Bubble) ไม่ข้ามกลุ่ม โดยไม่ต้องกักตัว 
และใหต้รวจ ATK ทุก 3 วัน 

• สนับสนุนการได้รับวัคซีนใหก้ับพนกังานทุกคนอย่างน้อย 2 เข็ม 
และเข็มกระตุ้นในระยะที่เหมาะสมตามภาครัฐกำหนด  

แนวคิด ดำเนินการตามมาตรการเดิมและเพ่ิมเติม ดังนี้ 
• ดำเนินการตามแนวทางมาตรการ VUCA หากม ี

ความจำเป็นต้องมีการทำกิจกรรมรวมกัน หรือเข้าชุมชน 
ให้เคร่งครัดการเว้นระยะห่าง และผู้มีความเสีย่ง/ติดเชื้อ 
ต้อง สวมหน้ากากอนามัย 100% 

• สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้พนักงานสามารถ  
   ดำรงชีวิตได้ปกติ (Living and working with 
   COVID – 19) 
• การแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มย่อยโดย ให้แตล่ะกลุ่ม

ทำงานกิจกรรมด้วยกัน 
• เน้นการค้นหาปจัจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง / 

เสียชีวิต 
• กรณีมีแรงงาน/ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใหม่ สามารถปฏิบัติงาน

ได้ทันที โดยไมต่้องกักตัว โดยพิจารณาการได้รับวัคซีน 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

• หากพบผู้ติดเชื้อให้แยกผู้ตดิเช้ือเขา้รับการรักษา  
(OPSI และ HI, CI) หรือแนวทางอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสมของสถานประกอบกิจการ หรือพืน้ท่ี  
และสอบสวนโรคทันทตีามเกณฑท์ี่กำหนด 

• กลุ่มเสี่ยงสูงสามารถปฏิบัติงานไดภ้ายใตก้ลุม่ย่อยเสี่ยงสูง
ด้วยกัน (Small Bubble) ไม่ข้ามกลุ่ม  โดยไมต่้องกักตัว 
และให้ตรวจ ATK วันท่ี 5 - 6  

• สนับสนุนการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)
อย่างน้อยร้อยละ 80 และกลุ่มเปราะบางร้อยละ 100  
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    การดำเนินการควบคุม โรคยั งคงทำตามแนวทางการดำเนิน งานมาตรการ Bubble and Seal                 
เพ่ือการป้องกันโรคในทุกข้อ ทีค่วรเน้นย้ำ เม่ือพบการระบาดในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ 

1. การแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติ ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) โดยให้ทำงานภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน รวมทั้งจัดแยกที่พักตามกลุ่มย่อย ห้ามข้ามกลุ่มย่อย  

2. การดำเนินตามมาตรการ VUCA อย่างเครง่ครัด  
 

 

Bubble and Seal เพือ่การควบคุมโรค ตามแนวคดิ
“Living and working with COVID - 19” 

(เดิม) 

Bubble and Seal เพือ่การควบคุมโรค Living and 
working with COVID – 19 ตามมาตรการ 

ของประเทศ 

แนวคิด  
• การแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบตัิ ผูส้ัมผสั ผูต้ดิเช้ือเป็นกลุ่มย่อย (small 
bubble) โดยให้ทำงานภายใตเ้งื่อนไขเดียวกัน รวมทัง้จัดแยกที่
พักตามกลุ่มย่อย ห้ามข้ามกลุ่มย่อย งดการรวมการสังสรรค์และ
การเข้าชุมชน 
• หากพบผู้ติดเชื้อให้แยกผู้ตดิเช้ือเขา้รับการรักษา และ
สอบสวนโรคทันท ีสว่นกลุม่เสีย่งสงูสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้
กลุ่มย่อยเสี่ยงสูงด้วยกัน (Small Bubble) ไม่ข้ามกลุม่ โดยไม่
ต้องกกัตัว และให้ตรวจ ATK ทุก 3 วัน 
• พิจารณาการ Seal Route ในกลุม่เสี่ยงสูงทีจ่ะต้องเดินทางไป 
– กลับ ระหว่างที่พักและที่ทำงาน   

แนวคิด  
ปรับการดำเนินงาน Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค 
เป็นแนวทางการสอบสวนโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังน้ี   
• อัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกจิการ สูงกว่าอัตราการ
ติดเชื้อในชุมชน ท้ังนี้สามารถเปรยีบเทียบได้ทั้งในระดับ
อำเภอ (หากมีข้อมูล) หรือระดับจงัหวัด  
• อัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นมาก
กว่าเดิม อย่างน้อย 2 เท่า 
• ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนท่ี ผู้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการ
ลงสอบสวนและควบคมุโรคในสถานประกอบกิจการ 

 

 
 

 
 

 
 
หมายเหตุ :  จำนวนในการการสุ่มตรวจ ATK สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการตามตาราง หรือ ปรับได้
ตามสถานการณ์การติดเชื้อของสถานประกอบกิจการ หรือชุมชน  

 แนวทางการสุ่มตรวจ ATK สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในสถานประกอบกจิการ จำนวนที่สุม่ตรวจ 

น้อยกว่า 50 คน ตรวจทุกคน 

50 - 99 คน 50 คน 

100 - 500 คน 75 คน 

501 - 1,000 คน 150 คน 

มากกวา่ 1,000 คน สุ่มตรวจ 150 คน ต่อทุก 1,000 คน 

 

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพ่ือการควบคุมโรค 

แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit 

Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) คือ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

********************************************************************************
****** 
** 


