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โปรแกรมการรับรอง GBAC STARTM ด้านการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และป้องกันโรคติดเช้ือ 

(GBAC STARTM Program) 

 

โปรแกรม GBAC STARTM ช่วยให้สามารถ: 

 

a) ก าหนดโปรแกรมการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการป้องกันโรคติดเช้ือ เพ่ือควบคุม

และ/หรือลดความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับเช้ือโรคติดเช้ือ เช่น SARS-CoV-2 (COVID-19) 

ส าหรับพนักงาน ลูกค้า ผู้มาเยี่ยมเยียน ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 

b) ให้การรับรองและสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบตัิงานด้านการท าความสะอาด การฆ่า

เช้ือ และการป้องกันโรคติดเช้ืออย่างเหมาะสม 

 

c) ก าหนดกรอบส าหรับการส่ือสารและสร้างแนวปฏิบตัิที่ดทีี่สุดที่เก่ียวข้องกับการท าความ

สะอาด การฆ่าเช้ือ และการป้องกันโรคติดเช้ือ 

 

ขอบเขต 

 

GBAC STARTM Program มีข้อก าหนดเพ่ือช่วยให้สถานประกอบการมีการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ 

และการปฏิบัติงานในการปอ้งกันโรคตดิเช้ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับการติดเช้ือ 

 

GBAC STARTM Program นี้อ้างอิงตามข้อก าหนดความรับผดิชอบตอ่สถานประกอบการเพ่ือแสดง

ให้เห็นว่ามีการก าหนดและด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือและโรค

ติดเช้ือที่เหมาะสม 

 

GBAC STARTM Program ไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือให้สถานประกอบการหรือองค์กรทุกขนาดสามารถใช้

งานได ้
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                องค์ประกอบ 20 ประการ ของ GBAC STARTM 

 

องค์ประกอบ 20 รายการตอ่ไปนี้แต่ละองค์ประกอบจะมีเกณฑ์การปฏบิัติงานและค าแนะน าที่

เฉพาะเจาะจง มีตัวอย่างสองตวัอย่างในหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้ 

 

1. บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าทีข่ององค์กร 

บทบาทและความรบัผดิชอบ ควรจัดท าเป็นเอกสาร รายช่ือและความรับผดิชอบจะตอ้งจัดเตรียมให้กับ

ทีม GBAC STARTM 

 

2. ค ามั่นสัญญาด้านอาคารสถานที่ปลอดภัย 

ค ามั่นสัญญาของโปรแกรม GBAC STARTM จะต้องไดร้ับการพัฒนา ลงนามโดยผูน้ าระดบัสูง และมีการ

ส่ือสารกับผู้มีส่วนรว่ม และท าส าเนาจัดเตรยีมให้กับทีม GBAC STARTM 

 

3. ความยั่งยืนและการปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

ในขณะที่การพัฒนาโปรแกรม GBAC STARTM องค์ประกอบของความยั่งยืนและการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเนือ่งจะเปน็ส่วนหนึ่งของปรัชญาโครงการ 

4. ความสอดคล้องและการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด 

สถานประกอบการต้องแน่ใจว่ามีการระบุขอ้ก าหนดทีเ่ก่ียวข้องทั้งหมดและปฏิบตัิตามโปรแกรมการท าความ

สะอาด การฆ่าเช้ือ และการป้องกันโรคติดเช้ือ โดยรายงานจะต้องถูกแบ่งปันกับทมี GBAC STARTM  

 

5. จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย จะถูกแบ่งปันกับทีม GBAC STARTM ส่ิงเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ

ผลลัพธ์จากการประเมินความเส่ียง การตรวจสอบ ค าติชมจากลูกค้าและพนักงานในเบื้องตน้และต่อเนือ่ง 

 

6. การควบคุมและตรวจสอบโปรแกรม 

สถานประกอบการต้องประเมินและก าหนดวิธีการควบคุมโปรแกรมเพ่ือให้แน่ใจว่าองค์ประกอบโปรแกรม 

GBAC STARTM ไดร้ับการปฏิบตัิตาม 

 

7. การประเมินความเส่ียงและการลดความเส่ียง 

สถานประกอบการต้องก าหนดและใช้วิธีการประเมินความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และให้แน่ใจว่าเมื่อมี

ความเส่ียงจะมีการด าเนินการเพ่ือก าจัดหรอืลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได ้

 

 

http://www.gbac.org/


The 20 GBAC STARTM Program 
Elements 

3 www.gbac.org 

 

 

8. มาตรฐานขั้นตอนการปฏบิัติงาน (SOP) 

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานส าหรบัการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และ

การป้องกันโรคตดิเช้ือ สถานประกอบการจะต้องจัดเตรียมส าเนา SOP ให้กับทีม GBAC STARTM 

 

หมายเหตุ: GBAC จะจัดเตรียมแบบฟอร์ม ซ่ึงสถานประกอบการสามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนา SOP ของ

ตนเอง เพ่ือใช้ประเมนิกับทีม GBAC STARTM 

 
9. เครื่องมือและอปุกรณ ์

เทคโนโลยี เครื่องมอืและอุปกรณ์ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การทบทวนและพิจารณาเครื่องมือและ

อุปกรณต์่างๆ ควรให้แล้วเสร็จเป็นระยะ สถานประกอบการจะตอ้งจัดเตรียมรายการอุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

10. น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 

น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือตอ้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ วัสดุ สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยพิจารณาจาก

การประเมินความเส่ียง สถานประกอบการจะต้องจัดท ารายการสารเคมีส าหรบัท าความสะอาดและฆ่าเช้ือที่

ใช้และใช้ส าหรับอะไร 

 

11. การควบคุมและจัดการรายการทรัพย์สิน 

สถานประกอบการควรแบ่งปนัรายการจัดการทรัพย์สินกับทมี GBAC STARTM รวมทั้งแผนการจัดการ

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ์

 

12. ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

สถานประกอบการจะต้องแบ่งปันขอ้ก าหนดเก่ียวกับการใช้ PPE ส าหรับกิจกรรมการท าความสะอาดและ

ฆ่าเช้ือกับทีม GBAC STARTM 

 

13. การจัดการของเสีย 

สถานประกอบการจะต้องจัดท าแผนการจัดการขยะทางการแพทย์/อันตรายทางชีวภาพ ให้กับทีม GBAC 

STARTM 

 

14. การฝึกอบรมบุคลากร 

สถานประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 

 

15. การเตรียมความพรอ้มและรับมอืเหตุฉุกเฉิน 

สถานประกอบการต้องจัดเตรียมแผนรับมอืเหตุฉุกฉินให้กับทีม GBAC STARTM 
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16. แนวทางปฏบิัติในการป้องกันโรคติดต่อ 

สถานประกอบการจะต้องจัดเตรียมแผนการป้องกันโรคติดเช้ือให้กับทมี GBAC STARTM แนวทาง

ปฏิบตัิเหล่านี้อาจรวมอยู่ใน SOP ของสถานประกอบการ 

 

17. โปรแกรมสุขภาพของพนักงาน 

สถานประกอบการจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมสุขภาพของพนักงานโดยเฉพาะส าหรับการป้องกันโรค

ติดเช้ือให้กับทีม GBAC STARTM 

 

18. การตรวจสอบภายใน 

สถานประกอบการต้องจัดเตรียมขอ้สรุปของการตรวจสอบภายในให้กับทีม GBAC STARTM 

 

19. การควบคุมฝ่ายผลิต 

สถานประกอบการจะต้องมีการทบทวนว่าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไรให้กับทีม GBAC STARTM รวม

ไปถึงบริการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในองค์กร 

 

20. การจัดการเอกสาร 

สถานประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารโปรแกรม GBAC STARTM ให้กับทมี GBAC STARTM (จะมี

รายการเอกสารที่แนะน ามาให้
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  ตัวอย่างค าแนะน าจากคู่มือการรับรอง GBAC STARTM อย่างเปน็ทางการ  

  

ค าช้ีแจงความมุ่งมั่นของสถานประกอบการ: องค์กรต้องพัฒนา ลงนามและส่ือสารความมุ่งมั่นของ

สถานประกอบการต่อองค์ประกอบของโปรแกรม GBAC STARTM ในส่วนของเอกสารต้องรวมถึง

ข้อก าหนดในการลดและควบคุมความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการระบาดของโรคตดิเช้ือและความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้นที่เก่ียวขอ้งกับลูกค้า ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 

สถานประกอบการจะต้องให้การรับรองและสร้างความเช่ือมั่นว่ามีการปฏบิัติงานและการควบคุมการท า

ความสะอาด ฆ่าเช้ือ และการป้องกันโรคตดิเช้ืออย่างเหมาะสม มีการดูแลและปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง ค า

ช้ีแจงความมุ่งมั่นของโปรแกรม GBAC STARTM จะต้องลงนามโดยผู้บรหิารระดับสูง 

 

แนวทางปฏิบัติ: 

ค าช้ีแจงความมุ่งมั่นนี้ควรเป็นส่วนส าคัญของสถานประกอบการในการสร้างทิศทางและการก าหนด

หลักการส าหรับการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการป้องกันโรคติดเช้ือภายในสถานประกอบการ ค า

ช้ีแจงความมุ่งมั่นควรก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในการท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการป้องกัน

โรคติดเช้ือ แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการและผู้บริหารระดบัสูงมุ่งมั่นที่จะด าเนินการและติดตาม

โปรแกรม GBAC StarTM ค าช้ีแจงควรเสริมค ามั่นสัญญาอื่นๆ ของบริษัท เช่น นโยบายด้านสุขภาพ 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (HSE) 

 

ค าช้ีแจงความมุ่งมั่นของโปรแกรม GBAC STARTM จะต้องเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของ

สถานประกอบการ กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งและมุ่งมั่นที่จะ: 
1. คุ้มครองพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้มาเยือน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

2. มีโครงการฝึกอบรมและสร้างความรู้ให้กับพนักงาน 

3. มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ลูกค้า พนักงาน และชุมชน 
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แนวทางปฏบิัติในการป้องกันโรคติดต่อ - สถานประกอบการจะต้องมีการด าเนินการควบคุมการติด

เช้ือ มีขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ปอ้งกันพนักงานและลูกค้า จากโรคติดเช้ือ 

 

แนวทางปฏิบัติ: 

เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายและการปนเปื้ อนของโรคตดิเช้ือ สถานประกอบการจ าเป็นตอ้ง

ตอบรับความต้องการภายใน (พนักงาน) เช่นเดียวกับความตอ้งการของลูกค้าและผู้เยี่ยมชม 

 
ตัวอย่างของการควบคุมทางวศิวกรรม/เทคโนโลยี: 

• ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการล้างมือ 
• ที่เช็ดท าความสะอาดมอืและฆ่าเช้ือ 
• เทคโนโลยีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออตัโนมัติ (เช่น อุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืนและฆ่าเช้ือด้วย

หุ่นยนต์) 

• ส่ิงอ านวยความสะดวก/เทคโนโลยีที่ไมต่้องสัมผัส เช่น การเข้า/ออกสถานที่แบบไร้สัมผัส 

การก าจัดของเสีย ที่วางเจลท าความสะอาดมือ 

• พ้ืนผิว วัตถุ และอุปกรณ์ทีอ่อกแบบมาเพ่ือท าความสะอาดง่ายและมีคุณสมบตัิต้านเช้ือแบคทีเรีย
และไวรัสในระยะยาว 

• ระบบ HVAC (เชน่ UVC, ที่กรองอากาศ) 
• ส่ิงก้ัน/กีดขวางเพ่ือป้องกันการสัมผัสระหว่างบุคคล การก าจัดขยะแบบไร้สัมผัส ฯลฯ 

 

ตัวอย่างการควบคุมดูแลทางการจัดการ: 
• โปรแกรมสุขภาพพนักงาน (เช่น โปรแกรมวัคซีน โปรแกรม fit for duty การเฝ้าสังเกตอุณหภูมิ) 
• ค าแนะน าและข้อมูลเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิและขั้นตอนส าหรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม 

• การตรวจวดัอุณหภมูิส าหรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม (เช่น เครือ่งวัดอุณหภูมิแบบใช้มือถือหรือ

โปรแกรมสแกนอุณหภูมิ) 

• โปรแกรม Social distancing. (เช่น ระยะห่างของที่นั่งในการประชุม ที่นั่งในโรงภาพยนตร์ การ
จัดการการเข้าแถว) 

• การติดฉลากและป้าย 

• นโยบาย กฎ การก ากับดูแล/การสังเกต ก าหนดการ และการฝึกอบรม 

 

สถานประกอบการควรมีการประเมนิอย่างสม ่าเสมอโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจสอบภายใน

และมีเป้าหมายการปรบัปรุงอย่างตอ่เนื่อง มีแนวทางปฏิบตัิและควบคุมเพ่ือความเหมาะสมภายใต้

โปรแกรม GBAC STAR™ 

http://www.gbac.org/

