
แนวทางการตอบสนองต่อแนวทางการตอบสนองต่อ
สถานการณ์สถานการณ์โควดิ-19 โควดิ-19 และและ
มาตรการเพื�อความต่อเนื�องมาตรการเพื�อความต่อเนื�อง
ทางธุรกิจสาํหรบัทางธุรกิจสาํหรบั
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม



จากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 ที�สามารถแพรเ่ชื�อจากคนสูค่นผา่นทางละออง
นํ�ามูกจากระบบทางเดินหายใจ และนํ�าลายของผูป้�วย เมื�อผูป้�วยไอ จาม หรอื พูด ซึ�งผูป้�วย
อาจจะแสดงอาการหรอืไมแ่สดงอาการ ทําใหเ้กิดการระบาดในวงกวา้ง สง่ผลกระทบต่อ
การใชช้วีติประจาํวนั การทํางาน เศรษฐกิจ การค้า การประกอบกิจการต่าง ๆ เชน่ การจาํกัด
การเดินทาง การเปลี�ยนแปลงวธิกีารทํางานโดยเนน้การทํางานจากที�บา้น (Work from
Home) และการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม เป�นต้น เพื�อเป�นการควบคมุการระบาดของ
โรคโควดิ-19 ซึ�งหากพบการติดเชื�อในสถานที�ใด จาํเป�นต้องดําเนนิการตามมาตรการ   
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

เนื�องจากยงัมกีารระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก เพื�อใหก้ารประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งปลอดภัยในสภาวะวกิฤตที�ยงัคงมกีารระบาด
ของโรคโควดิ-19 จงึมคีวามจาํเป�นที�จะต้องเฝ�าระวงัและปฏิบติัตัว อยา่งเครง่ครดั 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จงึได้รว่มกับ คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหดิล สมาคมศิษยเ์ก่าอาชวีอนามยัและความปลอดภัย มหาวทิยาลัยมหดิล
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกรมควบคมุโรค จดัทํา “แนวทางการตอบสนองต่อ
สถานการณโ์ควดิ-19 และมาตรการเพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม”
เพื�อใชเ้ป�นแนวทางและมาตรการในการป�องกันการระบาดของโรคโควดิ-19 ใหแ้ก่ ผูป้ระกอบ
กิจการ และบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัใหส้อดคล้องกับ
สภาวการณด์าํเนินงานป�จจุบนั ปรบัตัวเป�นการใชช้วีติวถีิใหม ่“New Normal” โดยเน้นการ
ปฏิบติัภายใต้มาตรการป�องกันการระบาดอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทั�งมแีนวทางในการจดัการ
เพื�อใหเ้กิดความต่อเนื�องในด้านธุรกิจและสามารถประกอบกิจการไดอ้ยา่งต่อเนื�องและ
ปลอดภัย
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โรคโควดิ-19 หรอื ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 เป�นต้นตระกลูของไวรสัที�ก่อใหเ้กิดอาการ
ป�วยตั�งแต่โรคไขห้วดัธรรมดาไปจนถึงโรคที�มคีวามรนุแรงมาก เชน่ โรคระบบทางเดนิหายใจ
ตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลันรนุแรง (SARS-CoV)
เป�นต้น ซึ�งเป�นสายพนัธุใ์หมที่�ไมเ่คยพบมาก่อนในคนก่อใหเ้กิดอาการป�วยระบบทางเดนิหายใจ
ในคน และสามารถแพรเ่ชื�อจากคนสูค่นได ้สง่ผลกระทบต่อการใชช้วีติประจาํวนั การเดนิทาง
และการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ดังนั�น ในขณะที�โรคโควดิ-19 ยงัคงระบาดอยู ่โรงงานอุตสาหกรรมจงึควรดาํเนินมาตรการ
เพื�อป�องกันการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งนอ้ย 9 มาตรการ ไดแ้ก่ การตรวจ
คัดกรองโรคโควดิ-19 การรกัษาระยะหา่งและสภาพแวดล้อมที�ด ีการรกัษาสขุอนามยัสว่น
บุคคล การใชอุ้ปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล การทําความสะอาดและฆา่เชื�อ
โควดิ-19 การรบั การขนยา้ย และการขนสง่วตัถดุบิและผลิตภัณฑ์ การทําความสะอาดเสื�อผา้
การจดัการของเสยี และการฝ�กอบรมและการสื�อสาร เพื�อใหม้ั �นใจวา่การปฏิบติังานในโรงงาน
จะได้รบัการปกป�องและปลอดจากเชื�อโควดิ-19

นอกจากมาตรการป�องกันการระบาดแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมควรจดัทําแผนเพื�อเตรยีม
การตอบโต้หากเกิดการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อใหส้ามารถจดัการกับการระบาดได้
อยา่งรวดเรว็และถกูต้อง รวมทั�งยงัคงสามารถประกอบกิจการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเครื�องมอื
หนึ�งที�มปีระสทิธภิาพ คือ การจดัทําแผนการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกิจ

การจดัทําแผนการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกิจ เป�นการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis) เพื�อใชกํ้าหนดกลยุทธใ์นการป�องกันการติดต่อเชื�อโรค
การปฏิบติัการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน และการฟ�� นฟูใหส้ถานการณ์กลับคืนสูส่ภาพการปฏิบติั
งานปกติ ซึ�งจะชว่ยใหโ้รงงานที�มแีผนการบรหิารความต่อเนื�องทางธุรกิจที�ดแีละ
มปีระสทิธภิาพ สามารถประกอบกิจการไดโ้ดยไมเ่กิดการหยุดชะงัก 
ลดค่าใชจ้า่ยของการหยุดชะงักจากการประกอบกิจการ 
ลดการสญูเสยีทรพัยากรมนษุย ์ลดค่าเบี�ยประกันภัย
และลดการสญูเสยีลกูค้า เป�นต้น

                                                                                                       

บทนาํบทนาํ



มาตรการป�องกันระบาดมาตรการป�องกันระบาด
ในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม

การประกอบกิจการโรงงาน ในสถานการณ์ที�มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  มีความจาํเป�น
อย่างยิ�งที�ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดและต้องมี
มาตรการที�เข้มงวดเพื�อป�องกันมิให้เกิดการระบาด
ในโรงงานอุตสาหกรรม อันจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุคลากรในโรงงาน และการหยุดชะงัก
ของกระบวนการผลิต คู่มือเล่มนี�จึงได้นําเสนอ
มาตรการป�องกันการระบาดในโรงงาน
อุตสาหกรรม 9 มาตรการ ซึ�งได้รวบรวมจากแนว
ปฏิบัติที�ดีจากทั�งในประเทศ และต่างประเทศที�เป�น
มาตรการเชงิปฏิบัติการเพื�อนําไปปฏิบัติให้โรงงาน
ปลอดโรคและปลอดภัย ดังนี�
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จัดตั�งจุดคัดกรองบรเิวณทางเข้าพื�นที�โรงงาน จาํกัดทางเข้า-ออก ให้เป�นช่องทางเดียวพิจารณา
กําหนดจุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับจาํนวนพนักงาน ผู้รบัเหมา คู่ค้า และผู้มาติดต่อ
โดยคํานึงถึงการรกัษาระยะห่างด้วย ทั�งนี�ผู้ที�ทําหน้าที�คัดกรอง ต้องได้รบัการอบรมเกี�ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่
ถุงมือ แว่นตา และหน้ากากอนามัย

ตรวจวัดอุณหภูมิรา่งกายทุกคนก่อนเข้าภายในบรเิวณโรงงาน
หากพบผู้ที�มีอุณหภูมิรา่งกายสูงกว่า 37.5 

องศาเซลเซียสขึ�นไป จะถือว่ามีไข้ ไม่อนุญาต
ให้เข้าโรงงาน และให้อยู่ในพื�นที�กักตัวชั�วคราว
(ISOLATION AREA) เพื�อรอส่งต่อไป
สถานพยาบาลโดยทันที 

2

การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19  

มาตรการที� 1มาตรการที� 1

จัดให้มีนํ�ายาล้างมือที�มีแอลกอฮอล์
เป�นส่วนผสมอย่างน้อยรอ้ยละ 70

เพื�อทําความสะอาดฆ่าเชื�อที�มือ 

หรอืที�รองเท้า (กรณีที�จาํเป�น)

ผู้ประกอบกิจการโรงงานควรดําเนินมาตรการทั�งเชงิรบัและเชงิรุก เชน่ การจดัทําป�ายประกาศ หรอืป�าย
แนะนําวธิปีฏิบติักรณีที�ไอ หรอืจามอยา่งถกูต้อง ที�พนักงาน ผู้รบัเหมา คู่ค้า และผู้มาติดต่อ สามารถมอง
เห็นได้โดยชดัเจน รวมถึงการตั�งจุดตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19 ก่อนเขา้ภายในบรเิวณโรงงาน และ
การตอบคําถามเพื�อคัดกรองโรค และขอความรว่มมอืให้ผู้ที�เกี�ยวขอ้งให้ขอ้มูลเป�นจรงิ

เมื�อคัดกรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื�นที�ผลิตแล้ว
หากพบว่ามีผู้มีอาการป�วย หรอื มีผู้ที�มีความเสี�ยงจากการสัมผัส
ผู้ติดเชื�อระหว่างทํางาน ให้หยุดงานทันที และให้ทําการกักตัว
เป�นระยะเวลา 14 วัน

การตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19 ควรดําเนนิการ ดังนี�

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม

สวมหน้ากากอนามัย หรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา

01

02

03

04

05

2



 

การจัดการบริเวณทางเดิน พื�นที�โถง พื�นที�ส่วนรวม

2

การรักษาระยะห่างและสภาพแวดล้อมที�ดีการรักษาระยะห่างและสภาพแวดล้อมที�ดี

มาตรการที� 2มาตรการที� 2

เนื�องจากเชื�อโควดิ-19 ติดต่อผ่านทางการสมัผัสทางกาย โดยนํ�าลาย นํ�ามูก ละอองจากการไอ
เขา้สูป่าก จมูก ตา จากการพูดระยะใกล้ การสมัผัสมอื ไอหรอืจามใสกั่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จงึควรกําหนดให้มกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งน้อย 1- 2 เมตร ตามความเหมาะสม รวมถึง
การจดัเวน้ระยะห่างของสถานที� เพื�อลดโอกาสการสมัผัสระหวา่งบุคคล

โดยแต่ละบรเิวณ หรอืในบรเิวณโรงงาน ควรมมีาตรการ ดังนี�

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม

กําหนดเสน้ทางการเดนิ รวมทั�งจุดนั�ง เดนิ ยนื หรอืพกัรอ ใหช้ดัเจน
จาํกัดจาํนวนของพนกังานที�จะเขา้มาหรอืออกจากหอ้งหนึ�งไปยงัอีกหอ้งหนึ�ง ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บ
ขนาดของพื�นที�หอ้งโถงหรอืทางเดนิ โดยใหร้กัษาระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร
หลีกเลี�ยงการพูดคยุกันบรเิวณทางเดนิ พื�นที�โถง พื�นที�สว่นรวม และงดการสมัผสัทางกาย 

พจิารณาการใชป้ระตอัูตโนมติั หรอืเป�ดทิ�งไว ้เพื�อลดการใชม้อืจบั ผลัก 

       เชน่ การจบัมอื

      หรอืสมัผสัลกูบดิ หรอือาจใชเ้ท้าดนัแทนการผลักประต ูเป�นต้น

พจิารณาใชแ้อปพลิเคชนัของโทรศัพท์มอืถือเพื�อลงเวลา

พจิารณาการใชก้ล้องวงจรป�ดในการตรวจสอบเวลาเขา้-ออก
การทํางาน แทนการยนืควบคมุโดยหวัหนา้งาน

      เขา้-ออกการทํางาน แทนการใชเ้ครื�องลงเวลาการทํางาน หรอื
      เครื�องสแกนลายนิ�วมอื เพื�อลดการสมัผสั หากไมส่ามารถ
      ดาํเนนิการได ้ใหจ้ดัเตรยีมนํ�ายาล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�น
      สว่นผสมอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ไวใ้กล้กับเครื�องลงเวลาทํางาน

การใชเ้ครื�องตรวจสอบเวลาเขา้-ออก
การทํางาน

01
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ควรจาํกัดทางเขา้-ออกใหเ้ป�นชอ่งทางเดยีว  และควรพจิารณาปรบัเปลี�ยนระบบการเขา้ภายใน
พื�นที�เพื�อลดการสมัผสั เชน่ จากการสแกนลายนิ�วมอื เป�นระบบอินฟราเรด หรอืพจิารณาการใช้
ประตอัูตโนมติั หรอืเป�ดทิ�งไว ้เพื�อลดการใชม้อืจบั ผลักหรอืสมัผสัลกูบดิ 

ลดการสง่เอกสารแบบกระดาษเพื�อลดการติดต่อระหวา่งบุคคล หากจาํเป�นต้องรบั-สง่เอกสาร
หรอืสิ�งของ ควรทําความสะอาดมอืทกุครั�ง ในกรณีที�เป�นการรบั-สง่เอกสารหรอืสิ�งของจาก
บุคคลภายนอก อาจเพิ�มมาตรการในการสวมถงุมอืก่อนการรบั-สง่
ปรบัระยะหรอืเวน้ระยะหา่งระหวา่งโต๊ะทํางานของพนักงาน อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร หากไม่
สามารถดําเนินการไดค้วรใชฉ้ากกั�นเพื�อลดการแพรก่ระจายและลดการสมัผสัระหวา่งกัน
หมั�นทําความสะอาดพื�นที�โต๊ะ เก้าอี� คอมพวิเตอร ์โทรศัพท์ ด้วยนํ�ายาทําความสะอาด อยา่งนอ้ย
วนัละ 1 ครั�ง หรอืมากกวา่ในกรณีที�พื�นที�นั �นมกีารเขา้ออกของบุคคลจาํนวนมาก
จดัใหม้รีะบบระบายอากาศที�ดแีละควรมกีารถ่ายเทอากาศในอาคารที�เหมาะสมและทําความ
สะอาดระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอยา่งสมํ�าเสมอภายในสาํนกังาน

การจดัการสาํหรบัห้องประชุม

การจดัการสาํหรบัพื�นที�โรงอาหาร

การจดัการสาํหรบัพื�นที�สาํนักงาน

03

04

กําหนดใหม้จุีดพกัรบัประทานอาหารใหช้ดัเจน
กําหนดจาํนวนผูที้�เขา้มาใชโ้รงอาหารโดยอาจใชว้ธิเีหลื�อมเวลา จาํกัดเวลาในการใชพ้ื�นที�และควร
แยกบรเิวณที�นั�งสาํหรบัพนักงานสงูวยั หรอืผูที้�มโีรคประจาํตัวออกจากพนกังานทั�วไป
จดัตําแหนง่โต๊ะ เก้าอี� ใหห้า่งกันอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร งดเวน้การสมัผสัทางกาย และการคยุกัน

จดัใหม้จุีดล้างมอืดว้ยสบูเ่พื�อล้างมอืก่อนและหลังรบัประทานอาหาร
กําหนดเสน้ทางการเดนิ รวมทั�งจุดนั�ง เดนิ ยนื หรอืพกัรอ ใหช้ดัเจน
ควรแยกสาํรบัอาหาร หรอืจดัเป�นชุดเดี�ยว รวมทั�งใชแ้ก้วนํ�า จาน ชาม ชอ้น สอ้ม ของสว่นบุคคล
เพื�อลดการใชอุ้ปกรณ์รว่มกัน
เพิ�มความถี�ในการทําความสะอาดโต๊ะ และเก้าอี�

       ในระยะประชดิ 

05

การประชุมควรปรบัเปลี�ยนเป�นการประชุมทางไกล ผา่นระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์
หากจาํเป�นต้องเขา้ประชุมรว่มกันควรลดจาํนวนผูเ้ขา้ประชุม

ผูเ้ขา้ประชุมต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

จดัเตรยีมและใชไ้มโครโฟนแทนการพูดเสยีงดงั 

จดัใหม้นีํ�ายาล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสม

หลังเลิกประชุมต้องทําความสะอาดพื�นที� โต๊ะ เก้าอี� อุปกรณ ์

       และจาํกัดเวลาในการประชุม

      และเวน้ระยะหา่งการนั�งอยา่งน้อย 1-2 เมตร

       อยา่งน้อยรอ้ยละ 70 บรเิวณทางเขา้หอ้งประชุม

       ดว้ยนํ�ายาฆา่เชื�อทกุครั�ง
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จดัใหม้กีารเหลื�อมเวลาในการเปลี�ยนกะและหลีกเลี�ยงการอยูเ่ป�นกลุ่ม
กําหนดพนักงานผลิตเป�นชุด งดการสลับกะขา้มชุด หากขาดพนกังาน ใหพ้นกังานในชุดบรหิาร
จดัการแทน (เปลี�ยนไดเ้ฉพาะคนกะเดยีวกัน)

ก่อนรบัสง่กะใหทํ้าความสะอาดพื�นที�และอุปกรณด์ว้ยนํ�ายาฆา่เชื�อ
พจิารณาการรบัสง่ขอ้มูลระหวา่งกะโดยเลือกใชก้ารสื�อสารผา่นอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส ์และ

หา้มพนกังานควงกะ หรอืยา้ยกะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
ควรใหพ้นักงานกะ ชุดเก่าออกจากพื�นที�ก่อนที�พนกังานกะชุดใหมจ่ะเขา้มาปฏิบติังาน

จดัตําแหน่งพื�นที�ทํางาน โต๊ะ เก้าอี�ใหห้า่งกันอยา่งน้อย 1-2 เมตร และควรติดเครื�องหมายแสดง

สบัหลีกจุดทํางานในแต่ละดา้นของสายการผลิต เพื�อไมใ่หพ้นกังานหนัหนา้เขา้หากัน
พจิารณาเลือกใชอุ้ปกรณ์เพื�อลดการสมัผสัระหวา่งกัน เชน่ มา่น ริ�ว แผน่อะครลิิค หรอืวสัดใุสชนดิอื�น
หรอื ฉากกั�น เป�นต้น
หลีกเลี�ยงการสื�อสารที�ไมจ่าํเป�นระหวา่งพนกังานในพื�นที�การผลิต เนื�องจากพื�นที�ดังกล่าวจะมเีสยีง
จากการทํางานของเครื�องจกัรและอุปกรณต์ลอดเวลา ทําใหพ้นกังานต้องสื�อสารในระยะใกล้ชดิกัน  

       ระยะหา่งไวใ้นพื�นที�เพื�อยํ�าเตือนใหพ้นักงานรกัษาระยะหา่งระหวา่งกัน

       แต่หากมคีวามจาํเป�นจะต้องสื�อสารอาจใชว้ธิโีทรศัพท์ สง่อีเมล หรอืใชอุ้ปกรณส์ื�อสารอิเล็กทรอนกิส ์

       เชน่ หฟู�งไรส้ายสาํหรบัพื�นที�ที�มเีสยีงรบกวนมาก หรอืเครื�องสง่รบัวทิยุสาํหรบัพื�นที�ที�มเีสยีง
       รบกวนนอ้ย เป�นต้น

การตรวจสอบควบคมุคณุภาพ 

ปรบัเปลี�ยนวธิกีารตรวจสอบหรอืควบคมุ
คณุภาพ โดยอาจพจิารณาเลือกวธิกีาร
ตรวจสอบผา่นกล้องตรวจสอบชิ�นงาน
เพื�อตรวจวดัคณุภาพบนตัวผลิตภัณฑ์
ปรบัแนวทางปฏิบติัและลดความถี� 
ในการตรวจสอบ เพื�อลดการติดต่อ
ระหวา่งผูต้รวจสอบกับพนกังานควบคู่
ไปกับการปรบัรูปแบบเสน้ทางเดนิภายใน
โรงงาน เพื�อลดความแออัด และเพิ�ม
ระยะหา่งระหวา่งผูต้รวจสอบ

การจดัการสาํหรบัพื�นที�ผลิต

การเปลี�ยนกะ

06

07

08
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การจดัการสาํหรบัรถรบัสง่พนักงาน
กําหนดจาํนวนผูโ้ดยสารมใิหแ้ออัด เชน่ 1 คนต่อเบาะที�นั �ง
สวมใสห่นา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ ตลอดเวลา
ไมทิ่�งขยะ เศษอาหารกระดาษทิชชู ไวใ้นรถ
พนักงานขบัรถต้องทําความสะอาดเบาะนั�ง ราวจบัทันที 

       หลังสง่ผูโ้ดยสาร

จดัใหม้กีารดแูลความสะอาดหอ้งนํ�า ทกุ ๆ 1 ชั�วโมง เนน้การเชด็บรเิวณที�รองนั�ง ฝาป�ดโถสว้ม
โถสว้ม ที�กดชกัโครก ราวจบั ลกูบดิหรอืกลอนประต ูที�แขวนกระดาษชาํระ อ่างล้างมอื ก๊อกนํ�า 

หลังทําความสะอาด ควรซกัผา้เชด็ทําความสะอาด และไมถ้พูื�นดว้ยนํ�าผสมผงซกัฟอกหรอืนํ�ายา

หอ้งนํ�าควรเพิ�มการระบายอากาศและเป�ดประตทูางเขา้-ออกไว ้เพื�อลดการสมัผสัจากการเป�ดประตู
เวน้ระยะหา่งจากบุคคลอื�นเท่าที�ทําได้

       ที�วางสบู ่ผนัง ซอกประต ูดว้ยผา้ชุบนํ�ายาฟอกขาว หรอืแอลกอฮอล์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 70 หรอื 

      ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 (ดเูพิ�มเติมได้ดังมาตรการที� 5) 

       ฆา่เชื�อแล้วซกัดว้ยนํ�าสะอาดอีกครั�งและนาํไปผึ�งแดดใหแ้หง้

กําหนดจาํนวนผูโ้ดยสารใหช้ดัเจนเพื�อลดความแออัด จดัทําจุดการยนืในลิฟต์ใหม้รีะยะหา่ง
ระหวา่งบุคคลที�ปลอดภัยและใหห้นัหน้าเขา้หาผนังลิฟต์
เพิ�มความถี�ในการทําความสะอาดบรเิวณปุ�ม และราวจบัภายในลิฟต์
สวมใสห่นา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา
หลีกเลี�ยงการสนทนาระหวา่งกัน และการทักทายที�มกีารสมัผสัรา่งกาย 

เชน่ การจบัมอื ขณะอยูใ่นลิฟต์

การจดัการสาํหรบัห้องนํ�า

การจดัการสาํหรบัลิฟต์โดยสาร

09
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การจดัการระบบระบายอากาศ

กรณีเป�นหอ้งปรบัอากาศใหม้กีารจดัระบบระบายอากาศ หรอืกรอง
อากาศหรอืเติมอากาศจากภายนอก โดยขอ้แนะนําขั�นตํ�า ตามมาตรฐาน
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)

"มาตรฐานการระบายอากาศเพื�อคณุภาพอากาศภายในอาคาร
        ที�ยอมรบัได"้

12



2

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

มาตรการที� 3มาตรการที� 3

การรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคลเป�นสิ�งสาํคัญอยา่งยิ�ง ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจดัเตรยีมสิ�งอํานวย
ความสะดวกด้านสขุอนามยัที�เพยีงพอ โดยคํานึงถึงจาํนวนพนักงานในโรงงาน และ สง่เสรมิให้พนักงาน
ผู้รบัเหมา คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ล้างมอืให้สะอาดและบอ่ยครั�ง

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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สวมใสห่น้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะอยูใ่นที�ทํางาน จะชว่ยชะลอการแพรก่ระจายเชื�อ
ทางละอองไอจาม (Droplet)

ไมใ่ชม่อืป�ดจมูกและปากเมื�อไอหรอืจาม ใหใ้ชก้ระดาษชาํระหรอืขอ้พบัแขนป�ดจมูกและปากแทนการใช้
มอืเปล่า แล้วทิ�งกระดาษชาํระลงในภาชนะที�จดัไวทั้นที จากนั�นรบีล้าง มอืใหส้ะอาดด้วยนํ�าและสบู ่หรอืสาร
ทําความสะอาดมอือื�น ๆ เมื�อสวมใสห่น้ากาก สามารถไอ จามได้โดยไมต้่องใชม้อืป�ด จมูกและปาก ละออง
ไอจามสว่นใหญ่จะถกูหน้ากากดักจบัไว ้ 

ล้างมอืบอ่ย ๆ หลีกเลี�ยงการสมัผสัสิ�งของสาธารณะต่าง ๆ โดยไมจ่าํเป�น ควรล้างมอืบอ่ย ๆ อยา่งถกูวธิี
โดยเฉพาะภายหลังการ ไอ จาม หาว หรอืสมัผสั หยบิจบัสิ�งของ ที�ใชง้านรว่มกัน เชน่ ลกูบดิประต ู

ราวบนัได ที�จบัในรถโดยสาร การล้างมอือยา่งถกูวธิ ีทําง่าย ๆ ด้วยนํ�าเปล่าและสบูเ่ป�นระยะเวลานาน
อยา่งน้อย 20 วนิาที หากไมส่ะดวก อาจใชส้ารทําความสะอาดมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสมอยา่งน้อย
รอ้ยละ 70 

พยายามทําความสะอาดและฆา่เชื�อสิ�งของเครื�อง
ใชส้ว่นตัวอยา่งสมํ�าเสมอ เชน่ โทรศัพท์มอืถือ
คียบ์อรด์ คอมพวิเตอร ์สวทิซไ์ฟ โต๊ะทํางาน
ที�เท้าแขนของเก้าอี� เป�นต้น และหลีกเลี�ยงการ
สมัผสัจุดที�ต้องใชร้ว่มกับบุคคลอื�นด้วยมอืเปล่า
เชน่ ลกูบดิประต ูปุ�มลิฟต์ ปุ�มกดโถชกัโครก 

ควรใชก้ระดาษชาํระหรอืวสัดอืุ�น ๆ เป�นตัวกลาง
ระหวา่งมอืและจุดสมัผสัดังกล่าว

ไมใ่ชม้อืสมัผสัใบหน้าโดยไมจ่าํเป�น โดยเฉพาะบรเิวณดวงตา จมูก และปาก เนื�องจากเป�นจุดเสี�ยง
ในการรบัเชื�อโรคโควดิ-19 เขา้สูร่า่งกาย 

หลีกเลี�ยงการใกล้ชดิกับผูที้�มอีาการป�วยหรอืแมแ้ต่ผูที้�ไมม่อีาการ
อยา่ลืมวา่ ผูติ้ดเชื�อโรคโควดิ-19 บางสว่นแพรเ่ชื�อได้แมไ้มม่อีาการ
ป�วย ขอใหค้งมาตรการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลอยูเ่สมอ

 

01

02
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04
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06



ไมใ่ชข้องสว่นตัวรว่มกับผูอื้�น เชน่ แก้วนํ�า อุปกรณ์รบัประทานอาหาร หากหลีกเลี�ยงไมไ่ด้เชน่ใน
โรงอาหารรวม ผูป้ระกอบกิจการโรงงานต้องทําความสะอาด และฆา่เชื�ออุปกรณ์ เครื�องใชเ้หล่านั�น
จนมั�นใจวา่ใชไ้ด้อยา่งปลอดภัยทั�งนี�รวมถึง การปรบัเปลี�ยน ยกเลิกการใชผ้า้เชด็มอืในหอ้งนํ�าเปลี�ยน
เป�นกระดาษชาํระ และใชแ้ก้วกระดาษแบบใชค้รั�งเดียวทิ�งแทนภาชนะซึ�งใชร้ว่มกันที�จุดนํ�าดื�ม

07

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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สวมหน้ากากอนามยั

ไอจาม ใสข่อ้พบั  
หลีกเลี�ยงการใกล้ชดิ

ไมจ่บัใบหน้า ไมใ่ชซ่ํ�า

ป�องกันการแพรเ่ชื�อ
โควดิ-19
ป�องกันการแพรเ่ชื�อ
โควดิ-19
ป�องกันการแพรเ่ชื�อ
โควดิ-19
ป�องกันการแพรเ่ชื�อป�องกันการแพรเ่ชื�อ
โควดิ-19โควดิ-19

หมั�นล้างมอื ป�ดฝาชกัโครก
ระวงัการ

สมัผสัสิ�งของที�
ใชร้ว่มกัน



Source: World Health Organization

9

ก่อนและหลังรบัประทานอาหาร
หลังจากจามไอหรอืมนํี�ามูก
หลังจากสมัผสัใบหนา้
หลังจากสมัผสัผม โทรศัพท์มอืถือและ / หรอืเสื�อผา้แล้ว
หลังจากใชห้อ้งนํ�า
ก่อน ระหวา่ง และหลังจดัการอาหาร
หลังจากสมัผสัหรอืทําความสะอาดพื�นผวิที�อาจมกีารปนเป�� อน
หลังจากใชอุ้ปกรณ์และพื�นผวิที�ใชร้ว่มกัน
หลังจากออกจากพื�นที�สาธารณะ
ก่อนใสแ่ละหลังสวมหน้ากาก
ก่อนใส ่หรอืเปลี�ยนและหลังจากถอดถงุมอื
หลังจากทําความสะอาดตามหนา้ที�
หลังจากขนถ่ายขยะ
ก่อนเปลี�ยนเป�นชุดทํางาน

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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ความถี�การล้างมอื
การรกัษาความสะอาดและสขุอนามยัสว่นบุคคล

ความถี�การล้างมอืความถี�การล้างมอืความถี�การล้างมอื
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ใชป้ลายนิ�วมอื
ถขูวางฝ�ามอื

ควรล้างมอืควรล้างมอื
ทกุครั�งทกุครั�ง

วธิล้ีางมอื

เริ�มล้างด้วยนํ�าและสบู่
ใชฝ้�ามอืถกัูน

ใชฝ้�ามอืถหูลังมอื
และนิ�วถซูอกนิ�ว

ใชฝ้�ามอืถฝู�ามอื
และนิ�วถซูอกนิ�ว

ใชห้ลังนิ�วถฝู�ามอื

ใชฝ้�ามอืถนูิ�วหัวแมม่อื
โดยรอบ

ใชฝ้�ามอืถรูอบขอ้มอื

ให้สะอาด
ขั�นตอน

ก่อน หลังเตรยีม-ปรุงอาหาร
รบัประทานอาหาร

สมัผสัสิ�งสกปรก
ออกจากห้องสว้ม

ที�มา: กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ
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หน้ากาก (Respirator Mask) 

หน้ากากอนามัยแบบผ้า (Cotton Mask) 

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) 

หน้ากากอนามัยชนิด N95 (95 Respirator) 

กระบังหน้า (Face Shield)

ชุดคลุมทั�งตัว (Coverall)

ถุงมือยาง (Disposal Gloves)

อุปกรณ์อื�น ๆ เช่น หมวกคลุม ถุงหุ้มรองเท้า

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

มาตรการที� 4

ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้เพียงพอและเหมาะสม ให้แก่พนักงานเพื�อให้เกิด
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

 

มีการกําจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที�ใช้แล้วทิ�งถูกต้องเหมาะสม

01

02

03
มีขั�นตอนที�พนักงาน สวมใส่และถอด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยมมีาตรการในการดําเนนิการดังนี�

มีการทําความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ถูกต้องเหมาะสม 

04

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลที�แนะนําให้โรงงานใชเ้พื�อลดความเสี�ยงในการรบัสมัผัส
เชื�อโควดิ-19 ได้แก่

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

มาตรการที� 4มาตรการที� 4
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ทําจากผา้เนื�อละเอียด ใชส้าํหรบับุคคล
ปกติทั�วไป เพื�อชะลอการแพรก่ระจายเชื�อ
ทางละอองไอจาม (Droplet) ไมม่ี
มาตรฐานกําหนดในเรื�องการผลิตและ
การทดสอบประสทิธภิาพการป�องกัน 
การสวมใสต้่องพยายามใหห้น้ากากผา้
กระชบักับใบหน้ามากที�สดุ ใชซ้ํ�าได้โดย
ต้องซกัล้างใหส้ะอาดก่อนนํากลับมาใชใ้หม่

ถงุมอืยาง
ถงุมอืยางที�ใชส้าํหรบัป�องกันไมใ่ห้
มอืของผูส้วมใสส่มัผสักับสารคัดหลั�ง
และสิ�งปนเป�� อนของผูติ้ดเชื�อโีควดิ-19
โดยตรงต้องผลิตจากนํ�ายาง หรอื
สารละลายยางที�เป�นไปตามขอ้กําหนด
ของมาตรฐาน มอก. 1056 หรอื
เทียบเท่า ซึ�งเป�นชนิดใชค้รั�งเดียว

ชุดครอบทั�งตัว
ทําจากเสน้ใยโพลีโพรพลีินผา่น
กระบวนการไมถั่กไมท่อ ใชส้าํหรบั
ป�องกันไมใ่หส้ว่นใด ๆ ของรา่งกาย
สมัผสัสารคัดหลั�งและสิ�งปนเป�� อน
ของผูติ้ดเชื�อโควดิ-19  โดยตรง
ซึ�งชุดคลมุทั�งตัวนี�ต้องได้รบัการ
รบัรองเรื�องการออกแบบและ
ประสทิธภิาพการป�องกันตาม
มาตรฐาน EN 340, EN 13034
และ EN 14126 ไมแ่นะนําใหใ้ชซ้ํ�า

อุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัย
สว่นบุคคล

ทําจากวสัดใุสใชส้าํหรบัปกป�อง
ใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั�ง
อาจกระเซน็มาโดนบรเิวณ
ใบหน้าได้ไมม่มีาตรฐานกําหนด

กระบงัหนา้

หนา้กากอนามยัทางการแพทย์
ทําจากวสัดไุมถั่กไมท่อ (Non-woven
Fabric) ใชส้าํหรบัผูติ้ดเชื�อเพื�อป�องกัน
ไมใ่หล้ะอองไอจามออกมาปนเป�� อน
สิ�งแวดล้อม และต้องผลิตขึ�นใหเ้ป�นไป
ตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน มอก.
2424 หรอืมาตรฐานอื�นที�เทียบเท่า

ทําจากวสัดไุมถั่กไมท่อประกอบด้วย
เสน้ใยประสทิธภิาพสงูใชส้าํหรบั
บุคลากรทางการแพทยห์รอืบุคคล
ทั�วไปที�ต้องทํางานเสี�ยงต่อการรบั
เชื�อโควดิ-19 โดยตรง เพื�อป�องกัน
เชื�อไวรสัไมใ่หเ้ขา้สูร่า่งกายได้รบัการ
รบัรองจาก National Institute
for Occupational Safety and
Health (NIOSH) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

หนา้กากอนามยัชนดิ N 95

หนา้กากผา้

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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อุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัย
สว่นบุคคล
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2

กิ จกรรม
ส่ ง ต่อ ผู้ป� วย N95

อุปกรณ์คุ้ มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที� จาํ เป� น ต้อง ใช้ ในพื� น ที� กิ จกรรม

อุปกรณ์คุ้ มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที� จาํ เป� น ต้อง ใช้ ในพื� น ที� กิ จกรรม

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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สาํ นักงาน

ห้องพยาบาล

ส่ วนผ ลิต

ค ลังสิน ค้ า

พื� น ที�

จุ ด คัดกรอง

ห น้ ากาก
อนามัย

หน้ า
ก าก ผ้ า

กร ะบั ง
หน้ า

ชุดคลุุ ม
ทั� ง ตั ว

ถุ งมือ
ยาง

กิจกรรมรับ -
ส่ งวัตถุ ดิ บ

กิจกรรมรับ -
ส่ ง เอก -สาร
และพัสดุ

กิ จกรรมการ
ปร ะกอบอาหาร
ใน โรงอาหาร

NO GAPS!



ลอกถงุมอือีกขา้งออก
มาโดยใชน้ิ�วมอืสอด
เขา้ไปในถงุมอื
ที�บรเิวณขอ้มอื

ถอดถงุมอือยา่งไร
ให้ปลอดภัย

13
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2

ใชม้อืดึงถงุมอืขา้งหนึ�ง
ที�ขอ้มอื อยา่สมัผสั
ถงุมอืด้วยมอืเปล่า

ดงึมอืออกจากถงุมอื
โดยใหด้้านที�เป�� อนอยู่
ดา้นในถงุมอืที�ดงึ
ออกมา

ถือถงุมอืที�พึ�งดึงออกมา
ด้วยมอือีกขา้งหนึ�ง 
ซึ�งยงัสวมถงุมอือยู่

กลับถงุมอื โดยให้
ด้านที�เป�� อนอยูใ่น
ถงุมอื และใหถ้งุมอื
อันแรกอยูใ่นถงุมอื

ทิ�งถงุมอืที�ใชแ้ล้วใน
ถังขยะที�มฝีาป�ด
หา้มนาํกลับมาใชใ้หม่

รูปภาพ : UMB Emergency Health Services

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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ถอดถงุมอือยา่งไร
ให้ปลอดภัย



14

11

2

อุปกรณ์คุ้ มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

วธิใีสห่นา้กากอนามยัวธิใีสห่นา้กากอนามยั

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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วธิใีสห่นา้กาก N-95วธิใีสห่นา้กาก N-95

การใชอ้ยา่งถกูต้องการใชอ้ยา่งถกูต้อง

เก็บหนา้กากไวใ้นถงุเก็บหนา้กากไวใ้นถงุ
ที�สะอาดที�สะอาด

ไมใ่ชห้นา้กากไมใ่ชห้นา้กาก
รว่มกับผูอื้�นรว่มกับผูอื้�น

ชาํรุด ปน/เป�� อนชาํรุด ปน/เป�� อน
ทิ�งทันทีทิ�งทันที

ไมค่วรนาํไมค่วรนาํ
หน้ากากมาใชซ้ํ�าหน้ากากมาใชซ้ํ�า

ล้างมอืใหส้ะอาดล้างมอืใหส้ะอาด
ทกุครั�ง ก่อนใส่ทกุครั�ง ก่อนใส่
หลังถอดหนา้กากหลังถอดหน้ากาก

ที�มา: กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ



1. ปรบัหนา้กากใหก้ระชบัพอดกัีบศีรษะ คอ หรอืห ูป�ด 
   ครอบคลมุปากและจมูกอยา่งแนน่หนา เพื�อลดชอ่งวา่ง
   ที�เกิดขึ�นระหวา่งใบหนา้และหนา้กาก

2. ไมส่มัผสับรเิวณดา้นหนา้หรอืดา้นหลังของหนา้กาก  

3. ไมส่วมใสห่นา้กากที�เป�ยกชื�นหรอืเป�� อน 

4. ไมส่วมหนา้กากหเูดยีว

ขณะสวมใส่ขณะสวมใส่

1. เมื�อจะถอดหนา้กากออก ใหจ้บัสมัผสัเฉพาะสว่น
    สายรดั เท่านั�น  ไมส่มัผสัดา้นหนา้ของหนา้กาก

2. ไมน่าํหนา้กากอนามยัชนดิที�ใชค้รั�งเดยีวกลับมาใชใ้หม ่
    ทิ�งทันทีหลังการใชง้าน

3. แยกทิ�งหนา้กากอนามยัชนดิใชค้รั�งเดยีวที�ใชแ้ล้วใน
    ถังขยะที�มฝีาป�ดที�จดัไวโ้ดยเฉพาะ เพื�อรวบรวมนาํไป  
    กําจดัอยา่งถกูต้องและเหมาะสม

4. ล้างมอืหลังจากการถอดหนา้กาก 

ก่อนการสวมใสห่นา้กากก่อนการสวมใสห่นา้กาก
 หนา้กากจะต้องอยูใ่นสภาพที�สมบูรณแ์ละใช ้1.

        งานได ้(ไมม่รีอยฉีกขาด หลดุรุย่)

   2. ล้างมอืก่อนสวมใสห่หนา้กากดว้ยนํ�ายา
       ล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์ เป�นสว่นผสม
       อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 

อุปกรณป์�องกันระบบหายใจ

การถอดหนา้กากการถอดหนา้กาก

1514
2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ

เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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การทําความสะอาดและฆ่าเชื�อโควิด-19การทําความสะอาดและฆ่าเชื�อโควิด-19

มาตรการที� 5มาตรการที� 5

เชื�อโควดิ-19 สามารถอยูบ่นพื�นผิววสัดตุ่าง ๆ ได้หลาย ชั�วโมงไปจนถึง 1-3 วนั ขึ�นอยูกั่บสภาวะต่าง ๆ อาทิ
ลักษณะของพื�นผิว อุณหภมู ิและความชื�นของสภาวะแวดล้อม เชน่ สามารถอยูบ่นพื�นผิวพลาสติกได้ถึง
72 ชั�วโมง, ผิวโลหะสแตนเลส 48 ชั�วโมง, ผิวกระดาษแขง็ 24 ชั�วโมง, ผิวของทองแดง 4 ชั�วโมง เป�นต้น
จงึควรทําความสะอาดและฆา่เชื�อพื�นผิววสัด ุโดยเฉพาะพื�นผิวที�หยบิ จบั สมัผัสบอ่ย ๆ  การทําความสะอาด
เป�นวธิกีารนําเอาสิ�งสกปรกออกไปจากพื�นผิววสัดนุั�น สว่นการฆา่เชื�อคือการใชส้ารเคมทํีาลายตัวเชื�อ
ทั�งสองวธิเีป�นลดการแพรร่ะบาดของเชื�อเนื�องมาจากการสมัผัสกับพื�นผิววสัด ุโดยนํ�ายาฆา่เชื�อโรค
ที�แนะนํา มดัีงนี�

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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ระยะเวลาที�ฆา่เชื�อ (นาที)

สิ�งของหรอือุปกรณ์ เชน่
ลกูบดิประต ูพื�นผวิโลหะ
หรอืพื�นผวิทั�วไป 

ชนิดนํ�ายาฆา่เชื�อโรค ลักษณะพื�นผวิ ขอ้ควรระวงั

แอลกอฮอล์ความ
เขม้ขน้ไมน่้อยกวา่
รอ้ยละ 70

10 หา้มใชใ้นบรเิวณที�มี
แหล่งความรอ้นและ
ประกายไฟ
ควรใชใ้นพื�นที�เป�ดโล่ง
มกีารระบาอากาศที�ดี

โซเดียมไฮโปคลอไรต์
ความเขม้ขน้รอ้ยละ
 0.1 (นํ�ายาฟอกขาว
คลอรนี)

พื�นผวิที�เป�นวสัดแุขง็ ไมม่ ี  

รูพรุน เชน่ พื�นกระเบื�อง 

เซรามกิ ไมค่วรใชกั้บพื�นผวิ
โลหะ

5 – 10 อาจก่อใหเ้กิดการ
ระคายเคืองผวิหนัง
และเนื�อเยื�อ
ไมค่วรผสมนํ�ายาฟอก
ขาวกับสารทําความ
สะอาดอื�นที�มสีว่นผสม
ของแอมโมเนีย
หา้มผสมกับไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด์

ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5

พื�นผวิทั�วไป ยกเวน้โลหะ
และผลิตภัณฑ์ที�มกีาร
เคลือบสี

1 
อาจก่อใหเ้กิดการ
ระคายเคืองผวิหนัง
และเนื�อเยื�อ
หา้มผสมกับนํ�ายา

       ฟอกขาวคลอรนี

นํ�ายาฆา่เชื�อโรคที�แนะนาํ 

หมายเหต ุระยะเวลาที�ฆา่เชื�อ หมายถึง ระยะเวลาที�สารสมัผสัติดอยูกั่บพื�นผวิ



การทําความสะอาดและการทําความสะอาดและ
ฆ่าเชื�อโควิด-19ฆ่าเชื�อโควิด-19

พื�นผิววัสดุสแตนเลสและพื�นผิวอุปกรณ์
ที�จับ (รถลากพาเลท, รถเข็นของ)

เครื�องมือเก็บตัวอย่าง
กล่องใส่กระดาษชาํระ
สายยางฉีดนํ�า
รถโฟร์คลิฟท์ส่วนที�สัมผัสมือ
เครื�องตรวจจับโลหะ
อุปกรณ์ที�ใช้ร่วมกัน
เครื�องมือผลิต / บรรจุภัณฑ์
สวิตช์ไฟสาํหรับเครื�องทําความเย็น

หูหิ�วถังขยะ
เครื�องชั�ง
ปากกาที�ใช้ส่วนรวม
ปากกาเขียนกระดาน
บอร์ด
ป�นเทป
ปุ�มควบคุมอุปกรณ์
ที�ตักวัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุส่วนผสม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์, 

     ตู้แช่แข็ง พื�นที�จัดเก็บ เป�นต้น

     จอภาพทัชสกรีน

พื�นที�ผลิตหรือพื�นที�จัดเก็บ

โต๊ะและเก้าอี�ห้องพักพนักงาน
ที�จับหรือลูกบิดประตูห้องพัก
พนักงาน เข้า - ออก
เครื�องพิมพ์และเครื�องถ่ายเอกสาร
โทรศัพท์มือถือ
เครื�องชาร์จโทรศัพท์
ที�วางแขนของเก้าอี�สาํนักงาน
ที�จับหรือลูกบิดประตูสาํนักงานทั�ง
ในและนอก
โต๊ะและเก้าอี�ในห้องประชุม
คอมพิวเตอร์และเมาส์ที�ใช้ร่วมกัน
ตู้นํ�าเย็น
ห้องล็อกเกอร์
ห้องนํ�า

พื�นที�สาํนักงานหรือของใช้
ส่วนตัว

ที�จับประตูคนขับ
กุญแจรถบรรทุก
พวงมาลัย
เกียร์รถบรรทุก
แผงควบคุมบนรถบรรทุก
คลิปบอร์ดที�เป�นโลหะ
ประตูที�ใช้ขนถ่ายสินค้าบนรถ
บรรทุกทั�งด้านในและด้านนอก
รวมถึงที�จับประตู

เมาส์และคีย์บอร์ดในห้องแล็บ/ 

ลิ�นชักกล่องเครื�องมือ
เครื�องมือบาํรุงรักษา
ราวบันได
บันได
ปุ�มลิฟต์
กล่องปฐมพยาบาล
รีโมท
ตู้จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ปุ�มกดสาํหรับรถเข็นผู้พิการ

ห้องควบคุม

     ทั�งด้านในและด้านนอกของประตูหลัก

พื�นที�รับ-ส่งผลิตภัณฑ์ อื�น ๆ

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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การรับ การขนย้าย และการขนส่งวัตถุดิบการรับ การขนย้าย และการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

มาตรการที� 6มาตรการที� 6

กิจกรรมการขนสง่วตัถดิุบและผลิตภัณฑ์ เป�นกิจกรรมหนึ�งที�อาจมกีารปนเป�� อนของเชื�อโควดิ-19 

ผ่านมาทางยานพาหนะ พนักงานขบัรถ วตัถดิุบ หรอืผลิตภัณฑ์ที�ทําการขนสง่ ซึ�งหากไมม่มีาตรการ
จดัการที�เครง่ครดั อาจเป�นจุดเสี�ยงของการแพรก่ระจายเชื�อโควดิ-19 เขา้มาสูภ่ายในบรเิวณโรงงานได้
ดังนั�นควรดําเนินการควบคมุกิจกรรมการขนสง่วตัถดิุบและผลิตภัณฑ์ ดังนี�

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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 จัดขั�นตอนการดาํเนินงานให้มีระยะห่างทาง
กายภาพ เช่น การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
เป�นต้น  เพื�อจาํกัดการใช้สิ�งของรว่มกัน เช่น 
มีปากกาในการเซ็นรบัสินค้าของตนเอง

ในกรณีที�มีการใช้ซํ�าของภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น
ถัง หรอืลังพลาสติก จะต้องมีการขั�นตอน
การทําความสะอาดและฆ่าเชื�อก่อนนาํกลับมาใช้
ในแต่ละครั�ง

 

จัดให้มีนํ�ายาฆ่าเชื�อ หรอืนํ�ายาที�มีแอลกอฮอล์เป�นส่วนผสมอย่างน้อยรอ้ยละ 70 หรอื
กระดาษเช็ดทําความสะอาดไว้ประจาํรถขนส่ง ให้สามารถพรอ้มใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั�ง
สื�อสารให้พนักงานขับรถและพนักงานขนส่งสินค้าทําความสะอาดมือก่อน และหลังรบั-

ส่งสินค้าทุกครั�ง

หมั�นทําความสะอาดบรเิวณพื�นผิวที�มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที�จับประตูรถทั�งด้านในและ
ด้านนอก พวงมาลัยรถ แผงควบคุม ที�จับประตูตู้บรรทุกสินค้า มือถือ เป�นต้น

พนักงานขับรถหรอืพนักงานขนส่งสินค้า
ไม่ควรออกจากรถขนสินค้าระหว่างการขนส่ง
ถ้าเป�นไปได้ กรณีที�ต้องออกจากรถขนส่ง
เพื�อทําการรบัและส่งสินค้า ให้เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

01

02

03

04

05

ทําความสะอาดและฆ่าเชื�อรถที�ใช้ขนส่งและ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกครั�งเมื�อกลับเข้ามาสู่
โรงงาน

06



การทําความสะอาดเสื�อผ้าการทําความสะอาดเสื�อผ้า

มาตรการที� 7มาตรการที� 7

การทําความสะอาดเสื�อผ้า ชุดพนักงาน ผ้าเชด็ตัว ผ้าเชด็มอื ผ้าปู หรอืผ้าคลมุต่าง ๆ โรงงานยงัสามารถ
ดําเนินการได้ตามปกติ โดยให้ซกัทําความสะอาดด้วยผงซกัฟอกในนํ�ารอ้นที�อุณหภมูปิระมาณ 70 องศา-
เซลเซยีส เป�นเวลาอยา่งน้อย 25 นาที และอบหรอืตากให้แห้งสนิท ทั�งนี� ในระหวา่งการทําความสะอาด
เสื�อผ้า มขีอ้ควรระวงั ดังนี�

หากการส่งซักกับหน่วยงานภายนอก ต้องติดต่อ
เพื�อทําการตรวจสอบกระบวนการซัก
ของหน่วยงานนั�น

เก็บผ้าที�ใช้แล้วเหล่านี�แยกออกจากผ้า
ที�ทําสะอาดแล้ว

ล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือ หรอืหลังจาก
จับต้องเสื�อผ้าใช้แล้วเหล่านี�

 

 

ห้ามทําการสะบัดเสื�อผ้าที�ใช้แล้ว เพื�อลดโอกาสการฟุ�งกระจายของเชื�อโควิด-19 ในอากาศ

ทําความสะอาดและฆ่าเชื�ออุปกรณ์ทุกชนิดที�ใช้ในการขนส่งเสื�อผ้าที�ใช้แล้ว
เช่น ตะกรา้ ถุงใส่ผ้า และอื�น ๆ

01

02

03

04

05

06

สวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ�ง ทุกครั�งเมื�อมีการจับเสื�อผ้าที�ใช้แล้วเหล่านี�

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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การจัดการของเสียการจัดการของเสีย

มาตรการที� 8มาตรการที� 8

โรงงานควรดําเนินการจดัการของเสยี โดยพจิารณาถึงกิจกรรมที�ก่อกําเนิดของเสยี และชนิดของวสัดทีุ�ใช้
มกีารมอบหมายพนักงานที�ที�รบัผิดชอบ และเตรยีมอุปกรณ์อยา่งเพยีงพอ เหมาะสมสาํหรบัการกําจดั
ของเสยีเหล่านี�อยา่งปลอดภัย ในกรณีที�มผีู้ป�วยในโรงงานจะต้องมกีารรวบรวมและกําจดัขยะติดเชื�อ
อยา่งถกูวธิ ีโดยพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัการของเสยี จะต้องสวมใสอุ่ปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
สว่นบุคคลที�ที�เหมาะสม การขนยา้ยเพื�อนําไปกําจดั จะต้องดําเนินการดังนี�

 

 

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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ประเภทขยะ

สาํหรบัผูม้หีนา้ที�ที�มโีอกาส
สมัผสัสิ�งคัดหลั�ง
(Droplet) เชน่ ทีม
พยาบาลแพทย ์ที�หอ้ง
พยาบาลของโรงงาน
พนักงานที�ทําหนา้ที�คัด
กรองตรวจวดัไขพ้นกังาน
ที�มอีาการป�วยระบบทาง
เดินหายใจ (Common
cold, Flu)

ลักษณะงาน ชนดิของวสัด ุ/ ขยะ กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
กําจดัมูลฝอยติดเชื�อ
พ.ศ. 2545 ออกตาม

      พระราชบญัญติัการ 
      สาธารณสขุ พ.ศ. 2535

พนกังานทั�วไปที�สวม
หน้ากากผา้ชนิดนาํกลับ 
มาใชใ้หมเ่ป�นประจาํ

หนา้กาก N95
Surgical mask
Medical mask
หนา้กากผา้
ทิชชู
ถงุมอื

ขยะติดเชื�อ

พนักงานทั�วไปที�สวม
หน้ากากอนามยัใชแ้ล้วทิ�ง
เป�นประจาํ

Surgical mask
Medical mask

ขยะอุตสาหกรรม
      ที�ไมอั่นตราย

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื�อง การ
กําจดัสิ�งปฏิกลูหรอืวสัดุ
ที�ไมใ่ชแ้ล้ว พ.ศ. 2548
(รหสัของขยะ 15 02 02
หรอื ขยะ 15 02 03)

หนา้กากผา้ ขยะอุตสาหกรรม
      ที�ไมอั่นตราย

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื�อง การ
กําจดัสิ�งปฏิกลูหรอืวสัดุ
ที�ไมใ่ชแ้ล้ว พ.ศ. 2548
(รหสัของขยะ 15 02 02
หรอื ขยะ 15 02 03)

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
กําจดัมูลฝอยติดเชื�อ
พ.ศ. 2545 ออกตาม

       พระราชบญัญติัการ
       สาธารณสขุ พ.ศ. 2535

ขยะติดเชื�อผา้
วสัดดุดูซบั
ถงุมอื
หนา้กากอนามยั

ผูที้�มหีน้าที�ทําความสะอาด
พื�นที�ปฏิบติังานของ
พนกังานที�ติดเชื�อ

กล
ุม่ที
�  1

กล
ุม่ที
�  2

กล
ุม่ที
�  3

กล
ุม่ที
�  4



การฝ�กอบรมและการสื�อสารการฝ�กอบรมและการสื�อสาร

มาตรการที� 9มาตรการที� 9

การให้ความรูแ้ละขอ้มูลเกี�ยวกับโรคโควดิ-19 และการปฏิบติัตัวที�ถกูต้อง ให้แก่พนักงานเป�นสิ�งที�สาํคัญ
เพื�อสรา้งความตระหนักถึงความเป�นอันตรายของโรค วธิกีารติดต่อ และวธิกีารป�องกันตัวเองจากการ
ระบาด รวมทั�งการให้ความรว่มมอืในการเฝ�าระวงั ตรวจคัดกรอง และดแูลรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคล
อยา่งเครง่ครดั โดยพนักงานควรได้รบัการสื�อสารและอบรมในเรื�องดังต่อไปนี�

11
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พนักงานที�เกี�ยวข้องกับการทําความสะอาด การซักผ้า และการเก็บขยะ จะต้องได้รบัการฝ�กอบรม
เกี�ยวกับมาตรการป�องกันโรคโควิด-19 และอันตรายของสารที�ใช้ในการทําความสะอาด
ที�ใช้ในสถานที�ทํางาน 

 

 

การดูแลรกัษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การหลีกเลี�ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก
หรอื ที�บิดประตูด้วยมือ การล้างมืออย่างถูกวิธี การจัดการถุงมือที�ถูกต้อง

มีการสื�อสารภายในอย่างสมํ�าเสมอเพื�อป�องกันและปรบัข้อมูล
ให้ทันสมัยและแจ้งเตือนพนักงานถึงมาตรการควบคุมโรค    
โควิด-19

ทําการฝ�กอบรมเป�นกลุ่มเล็ก ๆ โดยยัง
คงมาตรการรกัษาระยะห่างระหว่าง
บุคคลไว้

01

02

03

04

05

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติของแต่ละบุคคล เช่น การวัดค่าต่าง ๆ
การสังเกตการณ์ และทําการอบรมให้ใหม่หากมีความจาํเป�น

เตรยีมเอกสารให้ความรูกั้บพนักงานอย่างง่าย
เช่น การติดโปสเตอรร์ณรงค์ในสถานที�เหมาะสม
รอบ ๆ โรงงาน และจัดให้มีหลายภาษาตาม
สัญชาติของพนักงาน

06

เตรยีมอบรมบทเรยีนออนไลน์หรอืทางไกลให้กับพนักงาน  

เพื�อให้พรอ้มกับการทํางานที�บ้าน
07



สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ- 19 นอกจาก
โรงงานจะดําเนนิมาตรการป�องกันเพื�อไมใ่ห้เกิดการ
ระบาดภายในโรงงานแล้ว การจดัทําแผนตอบสนอง
สถานการณ์ฉกุเฉินก็มสีว่นชว่ยในการลดความเสยีหาย
ที�อาจเกิดจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต 
รวมทั�งชว่ยในการรกัษาลกูค้า และการสง่มอบสนิค้าได้
ตรงตามเวลาอีกด้วย

ในการจดัทําแผนตอบสนองสถานการณ์ฉกุเฉนิ
โรงงานควรเริ�มจากการกําหนดโครงสรา้ง 
และอํานาจหน้าที�ในการบรหิารจดัการ
เมื�อเกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงัก 
ทําการวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
เพื�อการกําหนดขั�นตอนในการปฏิบติัที�ชดัเจน รวมทั�ง
กําหนดวธิกีารและขอ้มูลในการสื�อสารทําการซอ้มแผน
ทบทวนและปรบัปรุงแผนเพื�อให้เกิดการพฒันา
อยา่งต่อเนื�อง 

แผนตอบสนองแผนตอบสนอง
สถานการณ์ฉกุเฉินสถานการณ์ฉกุเฉิน

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
เพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม
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บทที� 2บทที� 2



การจัดตั�งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินการจัดตั�งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ขั�นตอนที� 1ขั�นตอนที� 1

โรงงานควรมกีารเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร และทรพัยากรในการตอบสนองเหตฉุกุเฉินในกรณีที�มี
การติดเชื�อโควดิ-19 โดยมกีารจดัตั�งทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉิน และกําหนดบทบาท และหน้าที�ของสมาชกิ
ภายในทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉินไวล่้วงหน้า โดยควรมตํีาแหน่ง และหน้าที�เป�นแนวทาง ดังต่อไปนี�

11
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มหีน้าที�ในการดําเนินการตามขั�นตอน และแนวทางการบรหิารความพรอ้มต่อเหตฉุกุเฉิน
ของโรงงาน ตรวจสอบกํากับติดตามสถานการณ์ รวบรวมขอ้มูล และรายงาน
สถานการณ์ใหผู้จ้ดัการโรงงานทราบ
 

ผู้จดัการโรงงาน

สมาชกิทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉิน

มหีน้าที�ในการติดต่อสื�อสาร และประสานงานภายในโรงงาน 
ตามกระะบวนการแจง้เหตฉุกุเฉิน (Call Tree)  และดําเนินการ
ตามขั�นตอนและแนวทางการตอบสนองเหตฉุกุเฉินของโรงงาน

ผู้สื�อสาร/ประสานทีมทํางาน

เลขานุการทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉิน02

03

04

01

มหีน้าที�เป�นผูน้ําในการบรหิารงาน ใหก้ารสนับสนุน วางแผน ทบทวน ทดสอบ ปรบัปรุงแผนตอบสนอง
เหตฉุกุเฉิน ประเมนิแนวโน้มของเหตกุารณ์ที�เกิดขึ�น ตัดสนิใจ จดัหาทรพัยากรที�จาํเป�นในยาม
เกิดวกิฤต ดําเนินการตามขั�นตอน และแนวทางการบรหิารความต่อเนื�องของธุรกิจของโรงงาน 
ตรวจสอบกํากับติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื�อง  

มหีน้าที�ในการรว่มมอื ดแูล ติดตาม ปฏิบติังาน และตอบสนองเหตุ
ฉกุเฉินในหน่วยงานของตนเอง ใหก้ลับสูภ่าวะปกติโดยเรว็ตามแผน
ตอบสนองเหตฉุกุเฉิน รวมทั�งรวบรวมขอ้มูลและรายงานสถานการณ์
ต่อทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉิน   



การตอบสนองเมื�อพบผู้ป�วยติดเชื�อโควิด-19การตอบสนองเมื�อพบผู้ป�วยติดเชื�อโควิด-19  
ในโรงงานในโรงงาน  

ขั�นตอนที� 2ขั�นตอนที� 2

เมื�อผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ดําเนินการตามมาตรการป�องกันการระบาดตามบทที� 1 แล้ว และเมื�อพบ
ผู้ป�วยที�เขา้เกณฑ์การติดเชื�อโควดิ-19 ให้ดําเนินการ ดังนี�

11

2แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการ
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รายงานผลการทดสอบที�เป�นบวก อาการของผู้ติดเชื�อ รวมถึงรายชื�อผู้ที�สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ติดเชื�อกับสถานบรกิารสาธารณสุขในพื�นที� (ทําตามคําแนะนาํของสถานบรกิาร
สาธารณสุข) เก็บข้อมูลเพิ�ม ในกรณีที�พนักงานอื�น ๆ มีการตรวจการติดเชื�อ

 

 

แจ้งพนักงานคนอื�น ๆ ซึ�งยังปฏิบัติงานภายในโรงงาน แต่ได้มี
การสัมผัสกับพนักงานที�เป�นผู้ป�วยยืนยันการติดเชื�อโควิด-19
หากผลการตรวจมีผลเป�นลบ ให้พนักงานกักตัวเอง 14 วัน
  

ชี�บ่งความเป�นไปได้ของการติดเชื�อทุติยภูมิ ของพนักงานที�ได้

สัมผัสกับบุคคลที�ติดเชื�อโดยที�ยังรกัษาความเป�นส่วนตัว

ของบุคคล

หลังจากครบกําหนดการกักตัวแล้ว และผลการตรวจหาเชื�อ
โควิด-19 เป�นลบ พนักงานสามารถกลับเข้ามาทํางานได้เป�นปกติ
แต่ถ้าในระหว่างการกักตัว พนักงานมีอาการของการติดเชื�อ
ให้แจ้งกับโรงงาน สถานบรกิารสาธารณสุข หรอื เข้ารบัการรกัษา
ตัวในโรงพยาบาล

ทําความสะอาดและฆ่าเชื�อพื�นที� โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที� 5 ในบทที� 1

01

02

03

04

05

06

07

ให้ตรวจติดตามอาการของพนักงานโดยสมํ�าเสมอ แม้ว่าอุณหภูมิ
รา่งกายของพนักงานไม่สูงหรอืไม่มีไข้ และควรให้พนักงานมีการ
ตรวจอุณหภูมิ และอาการด้วยตนเองอย่างสมํ�าเสมอ

เตรยีมความพรอ้ม ในกรณีที�สถานบรกิารสาธาณสุขอาจจะต้องการ
ตรวจติดติดตามการติดเชื�อโควิด-19 เนื� องจากพนักงานเหล่านี�อาจ
จะมีอาการเกิดขึ�นจากการติดเชื�อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 2-3 วัน



11
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27

ถ้าพนักงานที�จะต้องถูกตรวจการติดเชื�อโควิด-19 มีจาํนวนน้อย ให้ทําการทบทวนและ
เตรยีมการเปลี�ยนกะการทํางาน ในกรณีที�ขาดคนทํางาน ให้สรา้งแผนสาํรองสาํหรบัที�
จะให้พนักงานอื�น ๆ มาอบรมและฝ�กหัดเพื�อที�จะทํางานแทนในระยะเวลาที�ขาด
บุคลากรได้

ถ้าพนักงานที�จะต้องถูกตรวจการติดเชื�อโควิด-19 มีจาํนวนมาก และอาจกระทบต่อ
กําลังการผลิตได้ ให้ทําการปรบัตารางของการผลิตเพื�อที�จะให้มีผลิตภัณฑ์ที�เพียงพอ
สาํหรบัส่งจาํหน่าย จนกระทั�งทราบผลการตรวจการติดเชื�อ ซึ�งอาจจะใช้ระยะเวลา
มากกว่า 2 วัน และเตรยีมพรอ้มที�จะกลับมาดําเนินการผลิตอีกครั�งในวันที�ทราบผล
การตรวจการติดเชื�อเป�นลบ

ถ้าไม่ทราบข้อมูลของจาํนวนพนักงานที�จะต้องถูกตรวจการติดเชื�อ

ประเมินความเสี�ยงที�จะเกิดกับธุรกิจ บนพื�นฐานของข้อมูลที�ได้รบัจากสถานบรกิาร
สาธารณสุข โดยพิจารณาจาก

      ให้ปฏิบัติเหมือนกับว่าพนักงานทุกคนต้องได้รบัการตรวจสอบ
      การติดเชื�อ

09

08

เมื�ออาการต่าง ๆ หายเป�นปกติและผลการทดสอบสารพนัธุกรรมของไวรสั 

แพทย ์จากสถานพยาบาล จะเป�นผูตั้ดสนิใจในการใหพ้นักงานกลับเขา้ทํางาน จากผลการ
ทดสอบและการประเมนิผลทางสขุภาพ

อนุญาตใหพ้นักงานที�เคยติดเชื�อโควดิ-19 กลับเขา้ทํางานได้ หลังจากมกีารตรวจสอบแล้ว 

และมผีลการตรวจ ดังต่อไปนี�

       (ด้วยวธิ ีReal-time RT PCR)  ได้ผลเป�นลบ 2 ครั�ง หา่งกันเป�นระยะเวลาอยา่งน้อย 24 ชั�วโมง



 

ไมอ่นญุาต
ให้ทํางาน

พนักงานได้เขา้ทํางาน 
ภายใน 48 ชั�วโมง 
หลังจากแสดงอาการ

 
     พนักงานได้รบัอนญุาตให้กลับเขา้ทํางานโดยการรบัรอง
     จากแพทย ์หรอืมผีลการตรวจ PCR เป�นลบทั�งสองครั�ง 
     ภายใน 24 ชั�วโมง 

อนญุาตให้ทํางานได้สามารถทํางานต่อ
ไปโดยไมม่พีนกังาน
นี�หรอืไม่

พนกังานได้เขา้ทํางานใน
พื�นที�จาํกัด ไมม่กีารระบาย
อากาศหรอืไม ่ภายใน 48
ชั�วโมง หลังจากแสดงอาการ

ใช่ใช่

พนกังานมี
อาการไอและ
หายใจสั�น
ติดขดั

ไมใ่ช่

ใช่

พนกังานถกูตรวจเชื�อโควดิ-19
ยงัไมอ่นญุาตให้ทํางานจนกวา่
ผลตรวจจะเป�นลบ

ให้พนกังานติดตามดู
อาการด้วยตนเอง

พนกังานคนนี�สมัผสัใกล้ชดิ
กับพนกังานคนอื�น ๆ ภายใน
48 ชั�วโมงหลังจากแสดง
อาการหรอืไม ่
*ดผูู้รว่มสมัผสัใกล้ชดิ 

พจิารณาการหยุดการ
ทํางานเป�นเวลา 48 ชั�วโมง
ให้พนกังานกักตัวเอง
และดอูาการด้วยตนเอง
และคนในครอบครวั

ใช่

   

ใช่

  
     *สอบถามสถานบรกิารสาธารณสขุในพื�นที�

พนักงานมไีข้
อุณหภมูิ
สงูกวา่ 
37.5  ํC

อพยพออกจากพื�นที� และ
ป�ดกั�นบรเิวณที�คนทํางาน
ในระยะเวลา 24 ชั�วโมง
ก่อนหนา้นี�

มพีนกังานคนอื�น
มอีาการด้วยหรอืไม่

เป�นพนกังานคนเดียวที�มี
อาการ หรอืตรวจสอบให้ผล
เป�นบวกในระยะเวลา 
48 ชั�วโมง

ใช่ ไมใ่ช่

ให้ทําความสะอาดพื�นที�
และพื�นผิวต่างๆ 
ที�พนักงานสมัผัส

ใช่

พนกังานมกีารสมัผัสใกล้ชดิกับ
ผูม้ผีลบวกของการติดเชื�อ หรอื
มอีาการไอรว่มกับอาการอื�น ๆ 
*ดอูาการรว่มอื�น ๆ
  *ดผูู้รว่มสมัผสัใกล้ชดิ

ให้พนกังานติดต่อสถาน
บรกิารสาธารณสขุ
ในพื�นที� และทําตาม
คําแนะนาํ

พนกังานมี
ผลการตรวจ
เป�นบวก

ใช่

ไมใ่ช่

ใช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่ไมใ่ช่

พนักงานเริ�มมอีาการ
ของโรคที�บา้น
หรอืที�ทํางาน

การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน โควิด-19
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ใช่

ไมใ่ช่
ใช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่



การป�ดกั�นบริเวณ และทําความสะอาดการป�ดกั�นบริเวณ และทําความสะอาด

ขั�นตอนที� 3ขั�นตอนที� 3

กรณีที�พบผู้ป�วยยนืยนัหรอืเขา้เกณฑ์สอบสวนโรคโควดิ-19 ให้ดําเนินการป�ดบรเิวณเฉพาะพื�นที�ที�ผู้ป�วย
มกีารสมัผัสเพื�อป�องกันไมใ่ห้บุคคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้งสมัผัสกับเชื�อพรอ้มทั�งดําเนินการฆา่เชื�อทันที ดังนี�

11
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29

สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ�ง    

ชุดกันเป�� อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ�ง กระบังหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ขณะทําความสะอาดพื�นที�หรอืพื�นผิวที�ปนเป�� อนเชื�อ ระหว่างทําความสะอาด หากถุงมือชาํรุด
เสียหายมีรอยรั�ว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคู่ใหม่ทันที ควรกําจัดและทิ�งอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ�งหลังจากทําความสะอาดเสรจ็สิ�น ในกรณี
ที�ใช้กระบังหน้า ควรทําการฆ่าเชื�อหลังการใช้แต่ละครั�ง และควรล้างมือด้วยสบู่ทันทีหลังจาก
ถอดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

 

ทําความสะอาดพื�นด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อหรอืนํ�ายาฟอกขาวที�เตรยีมไว้

01

02

03

04

05

ทําความสะอาดห้องนํ�า รวมถึงสุขภัณฑ์และ
พื�นผิวในห้องนํ�าโดยการราดนํ�ายาฟอกขาว
ทิ�งไว้อย่างน้อย 15 นาทีแล้ว 

ล้างทําความสะอาดอีกครั�งด้วย
ผงซักฟอก หรอืนํ�ายาล้างห้องนํ�า
ตามปกติ

เช็ดทําความสะอาด บรเิวณที�มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ปุ�มกด
ราวจับ ลูกบิดประตู ที�วางแขน พนักพิงที�นั �ง โต๊ะ รโีมท
คีย์บอรด์ สวิตช์ไฟ

06

เลือกใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที�มีด้ามจับ เพื�อสัมผัสโดยตรงกับพื�นผิวให้น้อยที�สุด

เป�ดประตูหน้าต่าง เพื�อการระบายอากาศ เมื�อใช้นํ�ายาฆ่าเชื�อหรอืนํ�ายาฟอกขาว
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30

ทําความสะอาดพื�นผิว โดยใช้ผ้าชุบนํ�าหมาด ๆ ไม่ควรพ่น
ด้วยสเปรย์เนื�องจากจะเป�นการสรา้งละอองทําให้เสมหะ
นํ�ามูก นํ�าลายที�ตกอยู่บนพื�นผิวฟุ�งกระจายขึ�นมาได้ 
ควรหลีกเลี�ยงการสรา้งละอองในระหว่างการทําความ
สะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่าง ต่อเนื� องเมื�อทําความ
สะอาดพื�นหรอืพื�นผิวในแนวนอนแทน

ทิ�งอุปกรณ์ทําความสะอาดที�ทําจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื�น ผ้าเช็ด หลังจาก 

ทําความสะอาดและฆ่าเชื�อโควิด-19 ในแต่ละพื�นที� โดยสวมถุงมือ และนาํอุปกรณ์
ทิ�งใส่ถุงขยะติดเชื�อ รดัปากถุงให้มิดชิด

เช็ดพื�นผิวทั�งหมดที�อาจปนเป�� อนด้วยนํ�ายาฟอกขาว หรอืแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 

รอ้ยละ 70 ตามความเหมาะสมของวัสดุ

ทําการฆ่าเชื�ออุปกรณ์ทําความสะอาดที�ต้องนาํกลับมาใช้ใหม่
โดยการแช่ในนํ�ายาฟอกขาว

07

08

09

10

11 ทําความสะอาดถังถูพื�น โดยแช่ในนํ�ายาฟอกขาวหรอืล้างในนํ�ารอ้น

12

วัสดุที�ทําจากผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้าคลุม ผ้าห่ม ให้ซักทําความสะอาดด้วยผงซักฟอก
ในนํ�ารอ้นที�อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป�นเวลาอย่างน้อย 25 นาที

13
เมื�อทําความสะอาดเรยีบรอ้ยแล้ว หลีกเลี�ยงการใชพ้ื�นที�ในวนัถัดไปเป�น
เวลา 1 วนั

14
จดัการขยะติดเชื�อตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัมูลฝอยติดเชื�อ
พ.ศ. 2545 ออกตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535



การสื�อสารในสถานการณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินการสื�อสารในสถานการณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ขั�นตอนที� 4ขั�นตอนที� 4

ในการสื�อสารเมื�อเกิดเหตฉุกุเฉิน  จาํเป�นต้องสื�อสารหน่วยงานภายในก่อนจงึจะสื�อสารออกไปยงัหน่วยงาน
ภายนอก และเพื�อให้การสื�อสารทั�งภายในและภายนอกโรงงาน มปีระสทิธภิาพ จงึควรกําหนดผู้รบัผิดชอบ
และรายละเอียดการสื�อสารของทีมตอบสนองเหตฉุกุเฉิน โดยมแีนวทางดังต่อไปนี�

11
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ผู้จัดการหน่วยงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และหรอืเลขานุการทีม
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน รบัผิดชอบรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการโรงงาน
และสื�อสารกับสมาชิกในทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน เพื�อให้ทราบประกาศ 

คําสั�งและสถานการณ์ ผ่านช่องทาง การส่งข้อความ และหรอืช่องทางอื�น ๆ  

 

ผู้จัดการหน่วยงานสื�อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

(ในโรงงานที�มีตําแหน่งนี�) รบัผิดชอบสื�อสารกับผู้บรหิาร
และพนักงาน เพื�อให้ทราบประกาศ คําสั�งและข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง อีเมล และอื�น ๆ

ผู้จัดการโรงงาน รบัผิดชอบรายงานต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน ประธานบรหิารหรอื
กรรมการผู้จัดการ ให้รบัทราบถึงสถานการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์
หรอืโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

01

02

03

04

05

ผู้จัดการแผนกบุคคลรบัผิดชอบสื�อสารกับพนักงานเพื�อให้
ทราบประกาศคําสั�ง และข้อมูลเกี�ยวกับสวัสดิการผ่านช่อง
ทางอีเมล และอื�น ๆ

06

ผู้จัดการหน่วยงานบรหิารกิจการเพื�อสังคม (ในโรงงานที�มีตําแหน่งนี�)  
รบัผิดชอบสื�อสารกับสาธารณชน ชุมชนและสังคมในพื�นที�ที�เกี�ยวข้อง
เพื�อให้ทราบสถานการณ์และการดาํเนินงานที�สืบเนื� องจากภาวะฉุกเฉิน 

หรอืผ่านเครอืข่ายชุมชนสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ�ายหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบ รบัผิดชอบสื�อสารกับผู้จัดการ ให้รบัทราบถึง
สถานการณ์ เพื�อปรบัแผนการจัดส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกลยุทธ์ เช่น การปรบั
ลดโหลด หรอืการส่งให้ที�อื� นแทน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และอีเมลเป�นต้น



การจัดการเพื�อป�องกันการเกิดป�ญหาซํ�าการจัดการเพื�อป�องกันการเกิดป�ญหาซํ�า

ขั�นตอนที� 5ขั�นตอนที� 5

การป�องกันการเกิดซํ�าด้วยการจดัทําเกณฑ์มาตรฐาน (Standardization and Control System) 

ถือเป�นขั�นตอนหนึ�่งที�สาํคัญ เมื�อโรงงานสามารถแก้ไขป�ญหาการแพรร่ะบาดของเชื�อโควดิ-19 ได้แล้ว
โรงงานควรมกีารวเิคราะห์สาเหตขุองการแพรร่ะบาด วธิกีาร และมาตรการป�องกันที�ได้ผลนั�นมากําหนด
เป�นมาตรฐานการจดัการ หรอืมาตรฐานวธิกีารทํางาน (Work Instruction) ที�ทกุคนต้องถือปฏิบติั รวมทั�ง
การจดัทํามาตรฐานการควบคมุ เพื�อป�องกันความบกพรอ่ง หรอืป�ญหาที�เกิดขึ�น
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รกัษาระยะห่าง
 อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร



 
พนักงานทุกคนได้รับสารจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุด  โดยมีเนื� อหาต้อนรับการ
กลับเข้าทํางานและเน้นยํ�าเรื�องวิถีปฏิบัติ
ใหม่ในองค์กรเพื� อป�องกันการติดเชื� อ
โควิด-19

พนักงานได้รับข้อความสื� อสาร  โดยมี
เนื� อหาเกี�ยวกับสิ�งที�พนักงานต้องทราบ
และเตรียมตัวก่อนการเข้าทํางาน  เช่น
การเตรียมเอกสาร  คําประกาศด้าน
สุขภาพของพนักงาน  กระบวนการการ
ลงทะเบียนเข้าทํางานและการตรวจ
คัดกรองสุขภาพในวันเป�ดทําการ  กฎหรือ
ระเบียบปฏิบัติสาํคัญที� เปลี�ยนแปลงไป
จากเดิม  เป�นต้น

แนวทางการสื�อสารในสถานการณ์แนวทางการสื�อสารในสถานการณ์
ฉุกเฉินภายในองค์กรฉุกเฉินภายในองค์กร

พนักงานทุกคนได้รับการสื� อสาร    
ให้กลับเข้าทํางานในวันและเวลาที�
กําหนด  ผ่านการส่งข้อความ  และอีเมล

 
พนักงานได้รับการสื� อสารข้อมูลเกี�ยวกับ
เชื� อโควิด-19 เช่น  ความรู ้เ กี�ยวกับ
เชื� อโควิด-19 สุขอนามัยส่วนบุคคลเพื� อ
ป�องกันการติดเชื� อโควิด-19, การล้างมือ
อย่างถูกต้อง ,  การสวมใส่ การดูแลรักษา
และการทิ�งหน้ากากอนามัย ,  การรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคล  เป�นต้น  โดยอยู่ใน
รูปแบบโปสเตอร์ ป�ายประกาศ  วีดี โอ
ระหว่างรับประทานอาหาร  ข้อแนะนาํ
สุขภาพจากหน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย  การพูดคุยเกี�ยวกับสุขภาพ   

ก่อนกลับเขา้ทํางาน
7 วนัล่วงหน้า
โดยฝ�ายทรพัยากรบุคคล

ก่อนกลับเขา้ทํางาน 
2-3 วนัล่วงหน้า
โดยผูบ้รหิารระดับสงู

วนัที�กลับเขา้ทํางาน
โดยผูบ้รหิารแต่ละ
หน่วยงาน

พนักงานในแต่ละส่วนงานประชุม
เพื� อรับทราบข้อมูลต่าง  ๆ

เมื�อกลับเขา้ทํางานตามปกติ
โดยฝ�ายทรพัยากรบุคคล
หรอืผูจ้ดัการความปลอดภัย
อาชวีอนามยั
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People - การบริหารบุคลากร

ผู้จัดการของทุกส่วนงาน ควรแจ้งไปยังบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินกิจกรรมที�สาํคัญ
เพื�อให้มาปฏิบัติงานภายในพื�นที�ทํางานหรอือาคารหรอื พื�นที�สาํรองที�มีการจัดเตรยีมเครื�อมือ
และอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า ตามผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ซึ�งหากพนักงานไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใดก็ตามผู้จัดการของทุกส่วนงาน ต้องจัดช่องทาง
ให้สามารถติดต่อสื�อสาร เรยีกประชุมออนไลน์หรอืสั�งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

ในกรณีนี�พนักงานที�จะมาปฎิบัติงานภายในพื�นที�แต่ละวัน ให้จัดจาํนวนบุคลากรที�มีความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงการลดความแออัดภายในสถานที�ทํางานของหน่วยงาน ให้ผู้จัดการ
ของทุกส่วนงานแจ้งไปยังบุคลากรที�ไม่ได้กําหนดไว้ให้เป�นผู้สนับสนุนบรกิารหลักให้สามารถ
ปฏิบัติงานที�บ้าน และมอบหมายงานให้พนักงานที�ทํางานที�บ้าน โดยอาจกําหนดเป�นรายวัน
หรอืรายสัปดาห์ และผู้จัดการทุกส่วนงานมีหน้าที�กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลของงาน
อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มีระยะห่างการปฏิบัติงาน
ให้ผู้จัดการของทุกส่วนงานพิจารณากําหนดเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงาน
ให้เข้าปฏิบัติงานในพื�นที�ที�จัดเตรยีมไว้
โดยให้เหลื�อมเวลาในระหว่างปฎิบัติงาน 

ควรห้ามพนักงานออกนอกพื�นที�ปฏิบัติงาน
ภายนอกพื�นที�จังหวัด เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจาก
ผู้บรหิารงาน และหากเป�นนอกเวลาปฏิบัติงาน
ช่วงวันหยุด จาํเป�นที�ต้องขอความรว่มมือ
ให้งดการเดินทางออกพื�นที� เพื�อช่วยลดโอกาส
การรบัหรอืแพรก่ระจายเชื�อโควิด-19 

ในกรณีมีความจาํเป�นเรง่ด่วน พนักงานที�ทํางานที�บ้านที�ต้องสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
ส่วนงานได้ทันที ยกเว้นบุคลากรที�เดินทางกลับจากพื�นที�ที�มีอัตราการติดเชื�อโควิด-19 สูง  

บุคลากรที�สนับสนุนการบรกิารหลัก หากมีประวัติพบปะผู้ติดเชื�อ กลุ่มเสี�ยง หรอืไปยังที�มี
การชุมนุมแออัดให้ทํางานที�บ้าน 14 วัน และให้ผู้จัดการของทุกส่วนงานแจ้งให้บุคลากร
ที�สามารถทํางานแทนได้เข้ามาปฎิบัติงานที�อาคารพื�นที�สาํรอง

01
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กําหนดมาตรการป�องกันข้อมูลองค์กรรั�วไหล เช่น เครอืข่ายข้อมูลขององค์กร พนักงาน
ต้องมีการเข้ารหัส Virtual Private Network (VPN) เพื�อให้เข้าถึงข้อมูลจากภายนอก
บรษัิทได้อย่างปลอดภัย
ส่งเสรมิบุคลากรใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป�นระบบ
ส่งเสรมิการส่งอีเมล การส่งข้อความด่วน ให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่ค้าจัดส่งมอบสินค้า มีแหล่งส่งวัตถุดิบสาํรองโดยธุรกิจไม่เกิดการหยุดชะงัก

นอกเหนือจากการบรหิารบุคลากรและสถานที� ให้ผู้บรหิารหน่วยงานดาํเนินการกู้คืนกิจกรรม
หลักสาํคัญของธุรกิจ ตามกลยุทธ์ที�ได้มาจากการดาํเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เพื�อ
ไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อโรงงาน เช่น การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน
ด้านเทคโนโลยีให้สามารถรองรบัการทํางานที�บ้านของพนักงาน 

Partnership - การบริหารผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผู้จัดการของส่วนงานที�เกี�ยวข้อง ต้องติดตามผลประกอบการ รายได้ งบกําไรขาดทุน จากการ
หยุดชะงักของธุรกิจ พิจารณาถึงการลดค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการปฏิบัติงาน เพื�อให้มั�นใจว่า
มีสภาพคล่องทางการเงิน หากมีความจาํเป�นอาจติดต่อสื�อสารกับธนาคารเพื�อขอการสนับสนุน
เยียวยาในกรณีที�มีผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค เพื�อให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียง
พอเพื�อดาํเนินธุรกิจและรกัษาการจ้างงาน รวมทั�งบรษัิทประกันภัยเพื�อลดความเสี�ยงต่อธุรกิจ

Profit - การบริหารด้านการเงิน

  

Process - การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ผู้จัดการของส่วนงานที�เกี�ยวข้อง ต้องจัดทําระบบการสื�อสาร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน กับ พนักงาน ผู้รบัเหมา ผู้มาติดต่อ
ลูกค้า คู่ค้า หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื�อมีผู้สงสัยเข้าข่ายเกณฑ์
สอบสวนโรค และการยืนยันว่ามีผู้ป�วยติดเชื�อภายในโรงงาน
เพื�อป�องกันความเสียหายต่อวงจรห่วงโซ่ทางธุรกิจ ซึ�งหน้าที�นี�
อาจดาํเนินการโดย ผู้จัดการฝ�ายสื�อสารประชาสัมพันธ์

02

03

04
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สถานที� ที�ใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น เช่น การผลิต การจัดเก็บสินค้า
อยู่ที�ใดบ้าง?

สถานที�อื�น ที�เป�นทางเลือก สาํรองในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น เช่น

เครื�องจักร และอุปกรณ์ เครื�องมือ ที�จาํเป�นต้องมีใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจ
ที�จาํเป�น เช่น ไฟฟ�า นํ�า ไอนํ�า ระบบบาํบัดนํ�าเสีย คืออะไร?

เครื�องคอมพิวเตอร ์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information

Technology : IT) ที�จาํเป�นต้องมีใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื�องมือสื�อสารที�จาํเป�นต้องมีใช้ในการปฏิบัติ
งานในธุรกิจที�จาํเป�น เช่น ระบบเครอืข่าย แบบเชื�อมต่อ คอมพิวเตอรเ์ข้าด้วย
กันในระยะจาํกัด (Local Area Network WIFI Internet- Connectivity :

LAN) อะไรบ้าง?

ข้อมูลที�จาํเป�นต้องมีใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น มีอะไรบ้าง?

การเก็บข้อมูลที�จาํเป�นต้องมีใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น ไว้ที�ใดบ้าง?  

      การผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บสินค้า คือที�ใดบ้าง?

      มีอะไรบ้าง?

ใครคือผู้ที�เป�นผู้ส่งมอบ หรอืคู่ค้า ที�สาํคัญต่อธุรกิจ ?

ใครคือผู้ที�คุณต้องพึ�งพา เช่นผู้กระจายสินค้าที�จาํเป�นต้องมีใช้ในธุรกิจ ?

ใครคือผู้ที�รบังานของคุณไปทํา  เช่นผลิตบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ที�จาํเป�นต้องมี
ใช้ในธุรกิจ?

คุณมีผู้ที�รบังานของคุณไปทํา ผู้ส่งมอบ หรอืผู้กระจายสินค้า 
หลายแห่งที�สามารถทดแทนกันได้หรอืไม่ ?

มีเงินหมุนเวียนระยะสั�นที�จาํเป�นใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น เช่น 

จาํเป�นต้องมีแหล่งเงินกู้เพื�อใช้ในการดําเนินธุรกิจระยะสั�น หรอืไม่?
มีแหล่งเงินกู้เพื�อใช้ในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ จากสถาบันการเงิน

      ค่าจ้างพนักงาน ค่านํ�า ค่าไฟฟ�า วัตถุดิบในการผลิต หรอืไม่?

      ในประเทศหรอืไม่?

ก า ร บ ริ ห า ร บุ ค ค ล
พนักงาน ลูกจ้าง จาํนวนเท่าไรที�จาํเป�น ต่อการปฏิบัติงานในธุรกิจที�จาํเป�น เช่น
ฝ�ายผลิต ฝ�ายขนส่งสินค้า?
จาํนวนพนักงานที�จาํเป�น อย่างน้อยเท่าไร ต่อการปฏิบัติงานบรกิาร?

จาํนวนพนักงาน ที�มีความรูแ้ละทักษะที�จาํเป�นต่อการปฏิบัติงานในธุรกิจที�
จาํเป�น?

สิ� ง ที� ควรพิจ ารณาในการฟ�� น ฟูตามหลักการ  4  Pสิ� ง ที� ควรพิจ ารณาในการฟ�� น ฟูตามหลักการ  4  P   

 PARTNERSHIP

 PROFIT

ก า ร บ ริ ห า ร ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย

ก า ร บ ริ ห า ร ด้ า น กํา ไ ร  แ ล ะ ร า ย ไ ด้

 

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ผ ลิ ตPROCESS

PEOPLE01

02

03

04
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ตัวอย่างแบบคําถามคัดกรองโรคโควิด-19ตัวอย่างแบบคําถามคัดกรองโรคโควิด-19

ภาคผนวก กภาคผนวก ก

แบบคําถามคัดกรองโรคโควดิ-19 ผูที้�กลับมาปฏิบติังาน ผูร้บัเหมา คู่ค้า และผูม้าติดต่อ

วนัที� : .....................................................

    ผูที้�กลับมาปฏิบติังาน รหสัพนกังาน.........................................         ผูร้บัเหมา            คู่ค้า

    ผูม้าติดต่อ วตัถปุระสงค์การติดต่อ...........................................................................................................................................................................................

ชื�อ-นามสกลุ...........................................................................................หน่วยงาน........................................................................................................................

อายุ..:..................................................ป� โรคประจาํตัว......................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถ้วนทกุชอ่ง ด้วยตัวบรรจง

ขอ้ 1 : ขอ้มูลสภาวะสขุภาพและการสมัผสัเชื�อโรคสว่นบุคคล

1.1 คณุเคยไปหรอืเดินทางมาจากต่างประเทศในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาบา้งหรอืไม่

      ไมเ่คย  

      เคย (โปรดระบุประเทศ) ................................................................................สถานที�หรอืเมอืง........................................................................................

เมื�อวนัที�.................................................................................................................................................................................................................................................

1.2 คณุเคยสมัผสัใกล้ชดิผูที้�มาจากต่างประเทศในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาบา้งหรอืไม่

      ไมเ่คย

      เคย (โปรดระบุประเทศ).................................................................................สถานที�หรอืเมอืง........................................................................................

      เมื�อวนัที�........................................................................................................................................................................................................................................

1.3 ในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาคณุเคยสมัผสัหรอืใกล้ชดิกับผูป้�วยยนืยนัหรอืต้องสงสยัวา่ติดเชื�อหรอืไม่

        ไมเ่คย                เคย (โปรดระบุุ)        วนัที�สมัผสั..................................................สถานที�....................................................................................

1.4 ในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาคณุหรอืครอบครวั ไดเ้ดนิทางมาจาก หรอือาศัยอยูใ่นพื�นที�ที�มรีายงานการติดเชื�อหรอืไม่

        ไมม่ ี                  ม ี(โปรดระบุ).......................................................................................วนัที�...........................................................................................
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1.5 ในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาคณุมอีาการแสดง มไีขส้งู ไอ นํ�ามูก เจบ็คอ หายใจเหนื�อย/ลําบาก หรอืเจบ็ป�วย ในชว่งนี�หรอืไม่

         ไมม่ี

         ม ี(ระบุอาการ)            มไีข ้               นํ�ามููก                เจบ็คอ               หายใจลําบาก/เหนื�อย
         

         อื�นๆ  (ระบุ) ........................................................................................................................................................................................................................................

         วนัที�เริ�มป�วย หรอืมอีาการ............................................................................................................................................................................................................

         การปฏิบติัตน      : ไปพบแพทย ์          ซื�อยามาทานเอง           ไมไ่ดทํ้าอะไรเลย          อื�นๆ ระบุ

1.6 คณุเริ�มมอีาการอื�นๆ ดงัต่อไปนี�หรอืไม่

        มอีาการไมไ่ด้กลิ�น              มอีาการไมรู่ร้ส

        ไมม่ ี/ปกติ

ขอ้ 2 ขอ้มูลสภาวะสขุภาพของสมาชกิ หรอืบุคคลในครอบครวั เกี�ยวกับการสมัผสัใกล้ชดิกับผูติ้ดเชื�อ

2.1  มบุีคคลในครอบครวัของคณุเดนิทางไป หรอืกลับจากประเทศใดในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมาบา้งหรอืไม่

        ไมม่ี

        ม ี(โปรดระบุประเทศ)...........................................สถานที�หรอืเมอืง..........................................................................................................................................

            เมื�อวนัที�...........................................................................................................................................................................................................................................

2.2 ในชว่ย 14 วนัที�ผา่นมามบุีคคลในครอบครวัของคณุ หรอืบุคคลใกล้ชดิที�พึ�งเดินทางไปหรอืกลับจากประเทศและอยูใ่นขั�นตอน
      การกักกันเพื�อเฝ�าระวงัโรคหรอืไม ่

        ไมม่ี

        ม ี(โปรดระบุประเทศ)...........................................สถานที�หรอืเมอืง..........................................................................................................................................

           เมื�อวนัที�...........................................................................................................................................................................................................................................

2.3 ในชว่ง 14 วนัที�มาสมาชกิในครอบครวัของคณุเคยสมัผสั หรอืใกล้ชดิกับผูป้�วยยนืยนัหรอืต้องสงสยัวา่ติดเชื�อหรอืไม่

        ไมม่ ี                      ม ี(โปรดระบุ)  วนัที�สมัผสั.....................................สถานที�....................................................................................................................

2.4 ในชว่ง 14 วนัที�ผา่นมามสีมาชกิในครอบครวัของคณุป�วย หรอืมอีาการมไีขส้งู ไอ มนีํ�ามูก เจบ็คอ หายใจลําบาก/เหนื�อย ไมรู่ร้ส    
     รูก้ลิ�น หรอืไม่
        ไมม่ ี  

        ม ี(ระบุอากาการ)          ไข ้          ไอ         นํ�ามูก         เจบ็คอ          หายใจลําบาก/เหนื�อย 

        อื�นๆ (ระบุ)     

        วนัที�เริ�มป�วยหรอืมอีาการแสดง

        การปฏิบติัตน :        ไปพบแพทย ์         ซื�อยามาทานเอง         ไมทํ่าอะไรเลย           อื�นๆ ระบุ

ลงชื�อ (ผูม้าติดต่อ)...................................................................................                     ลงชื�อ (ผูคั้ดกรอง)...............................................................
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หัวข้อการประเมินตามมาตรการป�องกันการระบาดหัวข้อการประเมินตามมาตรการป�องกันการระบาด
ในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ขภาคผนวก ข

มาตรการที� 1 : การตรวจคัดกรองโควดิ - 19
สาํหรบัพนักงาน และผูม้าติดต่อโรงงาน

มกีารตรวจวดัอุณหภมูริา่งกายทกุคนก่อนเขา้ภายในบรเิวณโรงงาน หรอืไม่

มมีาตรการทําความสะอาดฆา่เชื�อที�มอืและรองเท้าที�จุดบรเิวณทางเขา้หรอืไม ่

มจุีดคัดกรองบรเิวณทางเขา้โรงงาน จาํกัดทางเขา้-ออก เป�นชอ่งทางเดียว โดยพจิารณากําหนด
จุดคัดกรองตามความเหมาะสมกับจาํนวนพนักงาน ผูร้บัเหมา คู่ค้า และผูม้าติดต่อ หรอืไม่

มกีารฝ�กอบรมบุคลากรที�ทําหน้าที�คัดกรอง เพื�อดําเนินขั�นตอนการคัดกรองได้ถกูต้องและมคีวามน่าเชื�อถือ
และการปฏิบติังานด้วยความปลอดภัย หรอืไม ่

หากพบพนักงานที�มอุีณหภมูริา่งกายสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส จะไมอ่นุญาตเขา้โรงงาน และใหอ้ยูใ่นพื�นที�
กักตัวชั�วคราว  เพื�อรอสง่ต่อไปสถานพยาบาลโดยทันที หรอืไม่

จดัใหม้นีํ�ายาล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสมอยา่งน้อยรอ้ยละ 70 เพื�อทําความสะอาดฆา่เชื�อที�มอื 

หรอืรองเท้า (กรณีจาํเป�น) หรอืไม่

ผูที้�ทําหน้าที�คัดกรองมกีารสวมใสอุ่ปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลตามที�จดัให ้เชน่ ถงุมอื แวน่ตา
และหน้ากากอนามยั หรอืไม่

สวมหน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ตลอดเวลา หรอืไม่
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มาตรการที� 2 : การรกัษาระยะห่างในโรงงาน

มกีารพจิารณาการใชป้ระตอัูตโนมติั หรอืเป�ดทิ�งไว ้เพื�อลดการใชม้อืจบัผลัก หรอืสมัผสัลกูบดิ หรอืไม่

มกีารกําหนดเสน้ทางการเดิน รวมทั�งจุดนั�ง เดิน ยนื หรอืพกัรอ ใหช้ดัเจน หรอืไม่

มกีารจาํกัดจาํนวนของพนักงานที�จะเขา้มาหรอืออกจากหอ้งหนึ�งไปยงัอีกหอ้งหนึ�งทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บขนาด
ของพื�นที�หอ้งโถงหรอืทางเดิน โดยใหร้กัษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร หรอืไม ่

มกีารหลีกเลี�ยงการพูดคยุกันบรเิวณทางเดินพื�นที�โถง พื�นที�สว่นรวม และงดการสมัผสัทางกาย เชน่
การจบัมอื หรอืไม่

2.1 การจดัการบรเิวณทางเดิน พื�นที�โถง พื�นที�สว่นรวม
 

มกีารใชก้ล้องวงจรป�ดในการตรวจสอบเวลาเขา้-ออกการทํางาน แทนการยนืควบคมุโดยหวัหน้างาน 

หรอืไม ่

มพีจิารณาใชแ้อปพลิเคชนัของโทรศัพท์มอืถือเพื�อลงเวลาเขา้-ออกการทํางาน แทนการใชเ้ครื�องลงเวลา
การทํางาน หรอืเครื�องสแกนลายนิ�วมอื เพื�อลดการสมัผสั  หรอืไม่

หากไมส่ามารถดําเนินการได้ มกีารจดัเตรยีมนํ�ายาล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสมอยา่งน้อย
รอ้ยละ 70 ไวใ้กล้กับเครื�องลงเวลาทํางาน หรอืไม่

2.2 การใชเ้ครื�องตรวจสอบเวลาเขา้-ออกการทํางาน
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มกีารกําหนดเสน้ทางเดิน รวมทั�งจุดนั�ง เดิน ยนื หรอืพกัรอใหช้ดัเจน หรอืไม่

มกีารกําหนดใหม้จุีดรบัประทานอาหารใหช้ดัเจน หรอืไม่

มจุีดใหล้้างมอืด้วยสบู ่เพื�อล้างมอืก่อน และหลังรบัประทานอาหาร หรอืไม่

2.3 การจดัการสาํหรบัพื�นที�โรงอาหาร
 

มกีารแยกสาํรบัอาหาร หรอืจดัเป�นชุดเดี�ยว รวมทั�งใชช้อ้น แก้วนํ�า จาน ชาม ชอ้น สอ้ม  สว่นบุคคล 

เพื�อลดการใชอุ้ปกรณ์รว่มกัน หรอืไม ่ 

มกีารกําหนดจาํนวนผูที้�เขา้มาใชโ้รงอาหาร โดยอาจใชว้ธิเีหลื�อมเวลา แบง่เป�นพนักงานสงูวยัมโีรคประจาํตัว
ออกจากพนักงานทั�วไป หรอืไม ่

มกีารเพิ�มความถี�ในการทําความสะอาด โต๊ะ และเก้าอี� หรอืไม่

หากจาํเป�นต้องรบั-สง่เอกสาร หรอืสิ�งของ ควรทําความสะอาดมอืทกุครั�งในกรณีที�เป�นการรบั-สง่
เอกสารหรอืสิ�งของจากบุคคลภายนอก หรอือาจเพิ�มมาตรการในการสวมถงุมอืก่อนการรบั-สง่ หรอืไม่

มกีารจาํกัดทางเขา้-ออกใหเ้ป�นชอ่งทางเดียว หรอืไม่

มกีารพจิารณาปรบัเปลี�ยนระบบการเขา้ภายในพื�นที�เพื�อลดการสมัผสั เชน่ จากการสแกนลายนิ�วมอื 

เป�นระบบอินฟราเรด หรอืพจิารณาการใชป้ระตอัูตโนมติั หรอืเป�ดทิ�งไว ้เพื�อลดการใชม้อืจบั ผลักหรอื
สมัผสัลกูบดิ หรอือาจใชเ้ท้าดันแทนการผลักประต ูหรอืไม ่

มกีารลดการสง่เอกสารแบบกระดาษเพื�อลดการติดต่อระหวา่งบุคคล หรอืไม่

2.4 การจดัการสาํหรบัพื�นที�ในสาํนักงาน

มกีารปรบัระยะหรอืเวน้ระยะหา่งระหวา่งโต๊ะทํางานของพนักงาน อยา่งน้อย 1-2 เมตร  หรอืไม่

หากไมส่ามารถดําเนินการได้ มกีารใชฉ้ากกั�นเพื�อลดการแพรก่ระจายและลดการสมัผสัระหวา่งกัน หรอืไม ่

มกีารทําความสะอาดพื�นที�โต๊ะ เก้าอี� คอมพวิเตอร ์โทรศัพท์ ด้วยนํ�ายาทําความสะอาด อยา่งน้อย
วนัละ 1 ครั�ง หรอืมากกวา่ในกรณีที�พื�นที�นั �นมกีารเขา้ออกของบุคคลจาํนวนมาก หรอืไม่

มกีารจดัใหม้รีะบบระบายอากาศที�ดีและควรมกีารถ่ายเทอากาศในอาคารที�เหมาะสมและทําความสะอาด
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอยา่งสมํ�าเสมอภายในสาํนักงาน หรอืไม่

มกีารกําหนดจาํนวนผูที้�เขา้มาใชโ้รงอาหาร โดยอาจใชว้ธิเีหลื�อมเวลา แบง่เป�นพนักงานสงูวยัมโีรคประจาํตัว 

ออกจากพนักงานทั�วไป หรอืไม ่



มกีารใชไ้มโครโฟนแทนการพูดเสยีงดัง หรอืไม่

มกีารปรบัเปลี�ยนเป�นการประชุมทางไกลผา่นระบบวดิีโอคอนเฟอเรนซ ์หรอืไม่

หากจาํเป�นต้องเขา้ประชุมรว่มกัน มกีารลดจาํนวนผูเ้ขา้ประชุม และจาํกัดเวลาในการประชุม ผูเ้ขา้ประชุม
ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ตลอดเวลา และเวน้ระยะหา่งการนั�งอยา่งน้อย 1-2 เมตร หรอืไม่

2.5 การจดัการสาํหรบัห้องประชุม
 

มกีารหลีกเลี�ยงการสื�อสารที�ไมจ่าํเป�นระหวา่งพนักงาน ในพื�นที�การผลิตเนื�องจากพื�นที� ดังกล่าวจะมเีสยีง
จากการทํางานของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ตลอดเวลา ทําใหพ้นักงานต้องสื�อสารในระยะใกล้ชดิกัน หรอืไม่

มกีารจดัตําแหน่งพื�นที�ทํางาน โต๊ะ เก้าอี�ใหห้า่งกันอยา่งน้อย 1-2 เมตร และติดเครื�องหมายแสดงระยะ
หา่งไวใ้นพื�นที�เพื�อยํ�าเตือนใหพ้นักงานรกัษาระยะหา่งระหวา่งกัน หรอืไม่

มกีารสบัหลีกจุดทํางานในแต่ละด้านของสายการผลิต เพื�อไมใ่หพ้นักงานหนัหน้าเขา้หากัน หรอืไม ่

มกีารพจิารณาเลือกใชอุ้ปกรณ์เพื�อลดการสมัผสัระหวา่งกัน เชน่ มา่น ริ�ว แผน่อะครลิิค หรอืวสัดใุสชนิดอื�น
หรอื ฉากกั�น หรอืไม ่

2.6 การจดัการสาํหรบัพื�นที�ผลืต

หากมคีวามจาํเป�นจะต้องสื�อสารอาจใชว้ธิโีทรศัพท์ สง่อีเมล หรอืใชอุ้ปกรณ์สื�อสารอิเล็กทรอนิกส ์เชน่ 

หฟู�งไรส้ายสาํหรบัพื�นที�ที�มเีสยีงรบกวนมาก หรอืเครื�องสง่รบัวทิยุสาํหรบัพื�นที�ที�มเีสยีงรบกวนน้อย 

 หรอืไม่

ก่อนรบัสง่กะ มกีารทําความสะอาดพื�นที�และอุปกรณ์ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อ หรอืไม่

มกีารจดัใหม้กีารเหลื�อมเวลาในการเปลี�ยนกะ และหลีกเลี�ยงการใหผู้ป้ฏิบติังานอยูเ่ป�นกลุ่ม หรอืไม่

มกีารกําหนดพนักงานผลิตเป�นชุด งดการสลับกะขา้มชุด หากขาดพนักงาน ใหพ้นักงานในชุดบรหิาร
จดัการแทน (เปลี�ยนได้เฉพาะคนกะเดียวกัน) หรอืไม ่

2.7 การเปลี�นกะ

มกีารใหพ้นักงานกะชุดเก่าออกจากพื�นที�ก่อนที�พนักงานกะชุดใหมจ่ะเขา้มาปฏิบติังาน หรอืไม่

มกีารหา้มพนักงานควงกะ หรอืยา้ยกะโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตหรอืไม่
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หลังเลิกประชุม มกีารทําความสะอาดพื�นที� โต๊ะ เก้าอี� อุปกรณ์ ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อทกุครั�ง หรอืไม่

มกีารจดัใหม้นีํ�ายาล้างมอืที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสมอยา่งน้อยรอ้ยละ 70 บรเิวณทางเขา้หอ้งประชุม
หรอืไม ่



2.8 การงานตรวจสอบควบคมุคณุภาพ 

 

มกีารจดัใหม้กีารดแูลความสะอาดหอ้งนํ�า ทกุ ๆ 1 ชั�วโมง โดยเน้นการเชด็บรเิวณที�รองนั�ง ฝาป�ดโถสว้ม
โถสว้ม ที�กดชกัโครก ราวจบั ลกูบดิหรอืกลอนประต ูที�แขวนกระดาษชาํระ อ่างล้างมอื ก๊อกนํ�า ที�วางสบู่
ผนัง ซอกประต ูด้วยผา้ชุบนํ�ายาฟอกขาว หรอืแอลกอฮอล์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 70 หรอืไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 หรอืไม ่

มกีารทําความสะอาดและไมถ้พูื�นด้วยนํ�าผสมผงซกัฟอก หรอืนํ�ายาฆา่เชื�อ แล้วซกัด้วยนํ�าสะอาดอีกครั�ง
และนําไปผึ�งแดดใหแ้หง้ หรอืไม ่

2.9 การจดัการสาํหรบัห้องนํ�า

มกีารเพิ�มความถี�ในการทําความสะอาดบรเิวณปุ�ม และราวจบัภายในลิฟต์ หรอืไม่

มกีารจดัทําจุดการยนืในลิฟต์ใหม้รีะยะหา่งระหวา่งบุคคลที�ปลอดภัย และใหห้นัหน้าเขา้หาผนังลิฟต์ หรอืไม่

2.10 การจดัการสาํหรบัลิฟต์โดยสาร

มกีารหลีกเลี�ยงการสนทนาระหวา่งกันและการทักทายที�มกีารสมัผสัรา่งกาย เชน่ การจบัมอื ขณะอยูใ่นลิฟต์ 

หรอืไม่

มหีอ้งนํ�าควรเพิ�มการระบายอากาศและเป�ดประตทูางเขา้-ออกไว ้เพิ�อลดการสมัผสัจากการเป�ดประตู
เวน้ระยะหา่งจากบุคคลอื�นเท่าที�ทําได้ หรอืไม่

ไมม่กีารทิ�งขยะ เศษอาหารกระดาษทิชชู ไวใ้นรถ หรอืไม่

มกีารกําหนดจาํนวนผูโ้ดยสารมใิหแ้ออัด เชน่ 1 คนต่อเบาะที�นั�ง หรอืไม่

สวมใสห่น้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา หรอืไม่

2.11 การจดัการสาํหรบัรถรบัสง่พนักงาน

พนักงานขบัรถทําความสะอาดเบาะนั�ง ราวจบัทันที หลังสง่ผูโ้ดยสาร หรอืไม่

 

สวมใสห่น้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ตลอดเวลา หรอืไม่

มกีารปรบัเปลี�ยนวธิกีารตรวจสอบหรอืควบคมุคณุภาพ เชน่ การตรวจสอบผา่นกล้อง หรอืไม่

มกีารปรบัแนวจากปฏิบติัและลดความถี�ในการตรวจสอบ หรอืไม่
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ในกรณีเป�นหอ้งปรบัอากาศ มกีารจดัระบบระบายอากาศ หรอืกรองอากาศ หรอืไม่

มกีารเติมอากาศจากภายนอก โดยขอ้แนะนําขั�นตํ�า ตามมาตรฐานวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.) "มาตรฐานการระบายอากาศเพื�อคณุภาพอากาศภายในอาคารที�ยอมรบัได้"
หรอืไม่

2.12 การจดัการระบบระบายอากาศ
 

มาตรการที� 3 : การรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคล

มกีารสง่เสรมิพฤติกรรมพนักงานไมใ่หใ้ชม้อืสมัผสัใบหน้าโดยไมจ่าํเป�น โดยเฉพาะบรเิวณดวงตา จมูก
และปาก หรอืไม่

พนักงานมพีฤติกรรมล้างมอืบอ่ย ๆ หลีกเลี�ยงการสมัผสัสิ�งของสาธารณะต่าง ๆ โดยไมจ่าํเป�น 

และมกีารการล้างมอือยา่งถกูวธิ ีหรอืไม่

พนักงานมกีารดําเนินการตามมาตรการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลอยูเ่สมอ หรอืไม่

พนักงานไมใ่ชม้อืป�ดจมูก และปากเมื�อไอหรอืจาม แต่ใชก้ระดาษชาํระหรอืขอ้พบัแขนป�ดจมูกและปาก
แทน หรอืไม่

พนักงานสวมใสห่น้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะอยูใ่นที�ทํางาน หรอืไม่

พนักงานมกีารทําความสะอาดและฆา่เชื�อสิ�งของเครื�องใชส้ว่นอยา่งสมํ�าเสมอ เชน่ โทรศัพท์มอืถือ
คียบ์อรด์ คอมพวิเตอร ์สวทิซไ์ฟ โต๊ะทํางาน ที�เท้าแขนของเก้าอี� หรอืไม่

มกีารสง่เสรมิไมใ่หพ้นักงานใชข้องสว่นตัวรว่มกับผูอื้�น เชน่ แก้วนํ�า อุปกรณ์รบัประทานอาหาร หรอืไม่
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มาตรการที� 4 : การใชอุ้ปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล

มกีารจดัหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลใหเ้พยีงพอและเหมาะสม ใหแ้ก่
พนักงานเพื�อใหเ้กิดความปลอดภัยในขณะปฏิบติังาน หรอืไม่

มกีารทําความสะอาด และจดัเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลถกูต้องเหมาะสม หรอืไม ่

มกีารกําจดัอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลที�ใชแ้ล้วทิ�งถกูต้องเหมาะสม หรอืไม่

มขีั �นตอนที�พนักงานสวมใสแ่ละถอดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลอยา่งถกูต้อง
เหมาะสม หรอืไม่

มาตรการที� 5 : การทําความสะอาดและฆา่เชื�อโควดิ-19

มกีารจดัทําตารางความถี�ในการทําความสะอาด และฆา่เชื�อในบรเิวณต่าง ๆ ตามความเสี�ยง
ที�อาจจะติดเชื�อหรอื หรอืไม่

มกีารทําความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอตามตารางการทําความสะอาด หรอืไม ่

มกีารเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ที�มฤีทธิ�ในการฆา่เชื�อโรคไวรสัได้ และผลิตภัณฑ์มกีารรบัรอง หรอืไม่

ผูทํ้าความสะอาดได้รบัการอบรม และเขา้ใจเกี�ยวกับโรคติดเชื�อและปฏิบติังานได้อยา่งปลอดภัย หรอืไม่

มาตรการที� 6 : การรบั การขนยา้ย และการขนสง่วตัถดิุบและผลิตภัณฑ์

มกีารจดัใหม้นีํ�ายาฆา่เชื�อ หรอืนํ�ายาที�มแีอลกอฮอล์เป�นสว่นผสมอยา่งน้อยรอ้ยละ 70 

หรอื กระดาษเชด็ทําความสะอาดไวป้ระจาํรถขนสง่ ใหส้ามารถพรอ้มใชไ้ด้ตลอดเวลา หรอืไม่

มกีารสื�อสารใหพ้นักงานขบัรถและพนักงานขนสง่สนิค้าทําความสะอาดมอืก่อน และหลังรบัสง่สนิค้า
ทกุครั�ง หรอืไม่

มกีารหมั�นทําความสะอาดบรเิวณพื�นผวิที�มกีารสมัผสับอ่ย ๆ เชน่ ที�จบัประตรูถทั�งด้านใน
และด้านนอก พวงมาลัยรถ แผงควบคมุ ที�จบัประตตูู้บรรทกุสนิค้า มอืถือ หรอืไม่
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มาตรการที� 7 : การทําความสะอาดเสื�อผา้

หากมกีารสง่ซกัเสื�อผา้กับหน่วยงานภายนอก มกีารติดต่อเพื�อทําการตรวจสอบกระบวนการซกั
ของหน่วยงานนั�น หรอืไม่

มกีารแยกเก็บผา้ที�ใชแ้ล้ว แยกออกจากผา้ที�ทําสะอาดแล้ว หรอืไม ่

มกีารสวมถงุมอืชนิดใชแ้ล้วทิ�ง ทกุครั�งเมื�อมกีารจบัเสื�อผา้ที�ใชแ้ล้วเหล่านี� หรอืไม่

มกีารหา้มทําการสะบดัเสื�อผา้ที�ใชแ้ล้ว เพื�อลดโอกาสการฟุ�งกระจายของเชื�อโควดิ-19 ในอากาศ หรอืไม่

มกีารทําความสะอาดและฆา่เชื�ออุปกรณ์ทกุชนิดที�ใชใ้นการขนสง่เสื�อผา้ที�ใชแ้ล้ว เชน่ ตะกรา้ ถงุใสผ่า้ 
 หรอืไม่

มกีารล้างมอืทันทีหลังจากถอดถงุมอื หรอืหลังจากจบัต้องเสื�อผา้ใชแ้ล้ว หรอืไม่

มขีั �นตอนการดําเนินงานใหม้รีะยะหา่งทางกายภาพ เชน่ การใชล้ายเซน็อิเล็กทรอนิกส ์หรอืไม่

พนักงานขบัรถ หรอืพนักงานขนสง่สนิค้าออกจากรถขนสนิค้า ระหวา่งการขนสง่ เฉพาะกรณีที�จาํเป�น หรอืไม่

มาตรการที� 8 : การจดัการของเสยี

ผา้ กระดาษทิชชู ถงุมอื ที�ใชโ้ดยพนักงานที�ทําความสะอาด จุดผวิสมัผสัที�มกีารสมัผสับอ่ยครั�ง
และทําความสะอาดพื�นที�ที�พนักงานติดเชื�อทํางาน มวีธิกีารกําจดัตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัขยะ
มูลฝอยติดเชื�อ พ.ศ. 2545 ออกตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 หรอืไม่

หน้ากาก N95, Surgical Mask หรอื Medical Mask  ที�ใชแ้ล้วโดยพยาบาล แพทย ์และปนเป�� อน
เชื�ออื�น ๆ ได้มวีธิกีารกําจดัตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัขยะมูลฝอยติดเชื�อ พ.ศ. 2545 

ออกตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 หรอืไม่

ทิ�งหน้ากากอนามยั ถงุมอื กระดาษทิชชู ่หรอืวสัดอืุ�นที�ใชแ้ล้ว ลงในถังขยะชนิดที�ไมต้่องมกีารสมัผสั 

หรอืชนิดที�ใชเ้ท้าเหยยีบเพื�อเป�ด โดยมถีงุรองขยะชนิดป�องกันการเกิดการรั�วได้ หรอืไม่

Surgical Mask หรอื Medical Mask ชนิดใชแ้ล้วทิ�งที�พนักงานทั�วไปสวมใสแ่ล้ว ได้ทิ�งตามรหสั
ของขยะ และวธิกีารกําจดั ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื�อง การกําจดัสิ�งปฏิกลูหรอืวสัดไุมใ่ชแ้ล้ว
พ.ศ. 2548 หรอืไม่

พนักงานใสถ่งุมอืทกุครั�งเมื�อนําถงุรองขยะนี�ออกไปทิ�ง หรอืมกีารจดัการขยะ และทําการล้างมอืทกุครั�งหลัง
การทํางาน หรอืไม่
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มาตรการการปฏิบติัเมื�อพบผูป้�วยติดเชื�อโควดิ-19 ในโรงงาน

มกีารเตรยีมอบรมบทเรยีนออนไลน์หรอืทางไกลใหกั้บพนักงาน เพื�อใหพ้รอ้มกับการทํางานที�บา้น
หรอืไม ่

พนักงานที�เกี�ยวขอ้งกับการทําความสะอาด การซกัผา้ และการเก็บขยะ จะต้องได้รบัการฝ�กอบรมเกี�ยว
กับมาตรการป�องกันโรคโควดิ-19 และอันตรายของสารที�ใชใ้นการทําความสะอาดที�ใชใ้นสถานที�ทํางาน
หรอืไม่

มกีารเตรยีมเอกสารใหค้วามรูกั้บพนักงานอยา่งง่าย เชน่ การติดโปสเตอรร์ณรงค์ในสถานที�เหมาะสม
รอบ ๆ โรงงาน และจดัใหม้หีลายภาษาตามสญัชาติของพนักงาน หรอืไม่

การฝ�กอบรมจดัเป�นกลุ่มเล็ก ๆ โดยยงัคงมาตรการรกัษาระยะหา่งระหวา่งบุคคลไว ้หรอืไม่

มกีารประเมนิประสทิธภิาพการปฏิบติัของแต่ละบุคคล เชน่ การวดัค่าต่าง ๆ การสงัเกตการณ์ และ
ทําการอบรมใหใ้หมห่ากมคีวามจาํเป�น หรอืไม่

มกีารสื�อสารภายในอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อป�องกันและปรบัขอ้มูลใหทั้นสมยัและแจง้เตือนพนักงาน
ถึงมาตรการควบคมุโรคโควดิ-19 หรอืไม่

มแีผนการสื�อสารกรณีพบผูป้�วยติดเชื�อโควดิ-19 ในโรงงาน ไปยงัพนักงานทกุคนไม ่หรอืไม่

มกีารจดัทําแผนตอบสนองเหตกุารณ์ฉกุเฉินกรณีพบผูป้�วยติดเชื�อโควดิ-19 ในโรงงาน หรอืไม่

มกีารค้นหาพนักงานคนอื�น ๆ ที�มกีารสมัผสักับพนักงานที�เป�นผูป้�วยติดเชื�อโควดิ-19 หรอืไม่

มกีารรายงาน และเฝ�าติดตามอาการของพนักงานที�เป�นผูป้�วยติดเชื�อโควดิ-19 จนอาการหายดี
และกลับเขา้มาปฏิบติังานตามปกติ หรอืไม่

มาตรการที� 9 : การฝ�กอบรมและสื�อสาร

มกีารอบรมเรื�องการดแูลรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคล เชน่ การหลีกเลี�ยงการสมัผสัตา จมูก ปาก 

หรอืที�บดิประตดู้วยมอื การล้างมอือยา่งถกูวธิ ีการจดัการถงุมอืที�ถกูต้อง หรอืไม่

มแีผนการสื�อสารประสานงานกับหน่วยงานภาครฐั สถานพยาบาลเพื�อทําการสบืสวนโรค และการค้นหา
ผูส้มัผสัใกล้ชดิ หรอืไม่

มกีารทําความสะอาด และฆา่เชื�อพื�นที�ที�พนักงานติดเชื�อทํางาน หรอืไม่
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