
แนวปฏิบัติการป�องกัน
 COVID-19 ในการทํางาน
สําหรับภาคอุตสาหกรรม

NEW EDITION

โดย คณะอนกุรรมการป�องกันการระบาด COVID-19



แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน ส าหรบัภาคอตุสาหกรรม  

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัใน
ตระกูลไวรสัโคโรนา ซึง่มกีารระบาดจากประเทศจนีไปยงัอกีหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึสหรฐัอเมรกิา 
ความรุนแรงของ COVID-19 ส่งผลกระทบในหลายดา้น อาท ิดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และการด าเนินชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทาง การค้า การท่องเที่ยว และการบรโิภค ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องวางแผนรบัมอืกบั COVID-19 ทัง้ต่อธุรกจิ พนักงานลูกจ้าง คู่ค้า และ
ส่วนรวม เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  

คณะอนุกรรมการป้องกนัการระบาด COVID-19 ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
จึงได้จดัท าแนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 ในการท างาน ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรมส าคญัยิง่ยวด ไดแ้ก่ 

1. อุตสาหกรรมอาหาร วตัถุดบิการเกษตร น ้าตาล น ้ามนัปาลม์ เครือ่งจกัรกลการเกษตร 
2. อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เทคโนโลยชีวีภาพ ผลติภณัฑย์าง 
3. อุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่ม สิง่ทอ เสน้ใยประดษิฐ ์
4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกระดาษ อลูมิเนียม  

การพมิพ ์
5. อุตสาหกรรมผูผ้ลติไฟฟ้า โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ก๊าซ พลงังานหมนุเวยีน 
6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  
7. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจสิตกิส ์  
8. อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งและผูร้บัเหมา 
อิ ง หลัก ก า รขอ ง  The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) แล ะ 

International Labour Organization (ILO) ซึ่งมีมาตรการขัน้พื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ดัง้เดิม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทัง้มุ่งเน้นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ได้แก่ 
มาตรการสาธารณสุข การส่งเสรมิอนามยัส่วนบุคคล การประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ การเว้นระยะห่าง   
ทางสงัคม อาท ิการจดัการเชงิพืน้ที ่การเหลื่อมเวลาท างาน และการจดัระบบ Work From Home เป็นต้น 
ทัง้นี้ ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถน าแนวทางปฏบิตัพิืน้ฐานไปปรบัใชไ้ดท้นัท ี

วตัถุประสงค์ของแนวปฏบิตัฯิ ฉบบันี้ เพื่อให้เกดิการวางแผนเตรยีมการส าหรบันายจ้างและ
พนักงานลูกจา้ง และส่งเสรมิการปฏบิตัิที่ดใีนการลดการติดต่อของโรค ป้องกนัไม่ให้มผีู้มตีดิเชื้อเพิ่ม 
และสามารถจดัการผูต้ดิเชือ้โรค COVID-19 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

คณะอนุกรรมการป้องกนัการระบาด COVID-19  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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1. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมอาหาร วตัถดิุบการเกษตร น ้าตาล  

น ้ามนัปาลม์ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 

 
1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชือ้  COVID-19 ในองคก์ร โดย

ทีมงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิัท ทัง้นี้ภายใต้ศูนย์บญัชาการฯ ให้มทีีม
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. จดัสรรทรพัยากรด้านการผลติให้มเีพยีงพอ และปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติให้มี
ก าลงัการผลติมากขึน้ เพื่อลดจ านวนการขนส่งและการตดิต่อกบับุคคลภายนอก 

3. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง  
• กรณีใหพ้นักงานท างานจากทีบ่า้นได ้พนักงานทีท่ างานในส านักงานท างานจากทีบ่า้น ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวัน (ทาง online) และก าหนด
มาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการติดตาม
รายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

4. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่า ป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานให้หยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสี่ยงจากการสมัผสัผู้ตดิเชื้อ ให้ท าการกกัตวั
เป็นระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ ตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• จดัเตรยีมอุปกรณ์ เครื่องมอืเพื่อป้องกนัการติดเชื้อโรค ได้แก่ สบู่ แอลกอฮอล์ เสื้อคลุม 
หมวก รองเทา้บทู หน้ากากอนามยั 

• ด าเนินการคดักรองคนขบัรถและผู้ตดิตามในรถยนต์ อาท ิรถยนต์ของลูกค้าที่มารบัสนิค้า 
และส่งสนิค้า รถยนต์ที่มาส่งอุปกรณ์ พสัดุ หรอือุปกรณ์ส านักงานและอื่นๆ ที่ต้องเขา้ออก 

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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ในพืน้ทีโ่รงงานหรอืบรษิทั โดยมวีธิปีฏบิตั ิอาท ิการบนัทกึการเขา้-ออก การวดัอุณหภูมทิัง้
ขาเขา้และขาออก และหากตรวจพบจะไมใ่หเ้ขา้พืน้ทีแ่ละแจง้กลบัไปยงัลกูคา้หรอืหน่วยงาน
ของคนขบัรถหรอืผูต้ดิตามคนขบัรถใหท้ราบและด าเนินการตามมาตรการต่อไป 

5. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

6. การจดัการสถานทีท่ างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/
สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

7. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

8. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
9. การท าความสะอาด 

• ล้างวสัดุอุปกรณ์ และพื้นที่ผลติ ด้วยน ้ายาท าความสะอาด ตามด้วยสารฆ่าเชื้อ ตามรอบ
เวลาทีก่ าหนด 

• เพิม่รอบการล้างเครื่องส่งลมเยน็ในพื้นที่ส่วนกลาง (AHU) จากเดมิ 1 ครัง้/เดอืน เป็น 2 
ครัง้/เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบัส่ง และเปิดหน้าต่างหรอืเปิดช่องระบายอากาศเขา้ทาง
เครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
10. กรณีมรีถรบัส่งคนงาน แนะน าให้เป็นรถที่ไม่ปรบัอากาศ ควรจดัรอบรถให้เพยีงพอ เพื่อให้มี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดให้นัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายห้าม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั  

11. ส าหรับห้องที่มีการปรับอากาศ ให้ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อ
เจอืจางเชือ้ 

12. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาด โดยท าความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่

พนกังานผูน้ัน้สมัผสั จดัใหม้ชีุดและอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏบิตังิานส าหรบัพนกังานท าความ
สะอาด 

• กัน้พืน้ที ่หา้มพนกังานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งในการท าความสะอาดเขา้ไปโดยเดด็ขาด 
• หากเป็นพนกังานทีท่ างานในส่วนบรรจุหรอืในคลงัสนิคา้ ใหค้ดัแยกเพื่อท าความสะอาดและ

ฆา่เชือ้หรอืกกัไวอ้ยา่งน้อย 3 วนั ใหเ้ชือ้ตาย ก่อนการส่งมอบ 
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• ใหผู้ท้ ีป่ฏบิตังิานรว่มกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตาม
ก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพื้นที่ส าหรบัผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการรกัษาต่อไป 
• ส ารวจเสน้ทางและพืน้ทีท่ีพ่นกังานผูน้ัน้ไดเ้ขา้ไป 
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 

 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. การปฏบิตัใินกระบวนการผลติ 

• ปรบัอุณหภมูใินพืน้ทีผ่ลติใหเ้หมาะสม ท าใหเ้ชือ้ต่างๆ ไมเ่จรญิเตบิโต   
• จดัเตรยีมบ่อน ้าผสมคลอรนีเพื่อฆา่เชือ้บนรองเทา้บทู 
• จ ากดัการเขา้แผนกทีม่คีวามเสีย่งต่อการปนเป้ือน ใหเ้ขา้เฉพาะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต 
• มรีะบบสอบยอ้นกลบัตลอดกระบวนการผลติ และมกีารฝึกซอ้มแผนเรยีกคนือาหารในกรณี

ฉุกเฉิน 
• รกัษาความสะอาดในกระบวนการผลติ 
• พนกังานตอ้งใส่ถุงมอืยาง ใส่หน้ากากอนามยั หรอืFace Shield ขณะอยูใ่นกระบวนการผลติ 

2. ควบคุมสถานประกอบการผลติตามหลกัเกณฑ ์GMP ประกอบดว้ย  
• การจดัการอาคารและสถานทีต่ ัง้ใหส้ะอาดและถูกสุขลกัษณะ  
• เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์การผลติสะอาด ไมเ่ป็นสนิม ไมเ่ป็นพษิ  
• วตัถุดบิ ส่วนผสมต่างๆ ไมม่กีารปนเป้ือน และผลติภณัฑต์อ้งมกีารเกบ็รกัษาอย่างเหมาะสม 

และป้องกนัการปนเป้ือนและเสื่อมสลาย น ้า น ้าแขง็และไอน ้าตอ้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

• มรีะบบจดัการสุขาภบิาล ได้แก่ ระบบจดัการน ้าทิ้งและสิง่โสโครก การก าจดัขยะมูลฝอย 
หอ้งน ้า หอ้งสว้มต้องมอ่ีางล้างมอืพรอ้มสบู่หรอืน ้ายาฆ่าเชือ้โรค และอุปกรณ์ท าให้มอืแห้ง 
รวมทัง้อ่างลา้งมอืบรเิวณผลติ ตอ้งมสีบู่หรอืเจลแอลกอฮอล ์ 

• การเก็บสารเคมที าความสะอาดหรอืสารเคมอีื่นๆ ให้มป้ีายแสดงชื่อแยกเป็นสดัส่วนและ
ปลอดภยั  

• พนักงานการผลติต้องแต่งกายทีส่ะอาด ไม่มบีาดแผลหรอือาการของโรคทีอ่าจแพร่เชื้อโรค
ไปกบัอาหาร 
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รายละเอยีดการปฏบิตัติามหลกัการ GMP มดีงันี้ 
หวัข้อ แนวปฏิบติั 

สถานท่ีตัง้ สถานท่ีตัง้ตวัอาคารและท่ีใกล้เคียง มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
• ไมม่กีารสะสมสิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 
• ไมม่กีารสะสมสิง่ปฏกิลู 
• ไมม่ฝีุ่ นควนัมากผดิปกต ิ
• ไมม่วีตัถุอนัตราย 
• ไมม่คีอกปศสุตัวห์รอืสถานเลีย้งสตัวใ์นบรเิวณ 
• ไมม่นี ้าขงัแฉะและสกปรก 
• มทีอ่หรอืทางระบายน ้านอกอาคารเพือ่ระบายน ้าทิง้ 

อาคารการผลิต มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
• มกีารแยกบรเิวณผลติอาหารออกเป็นสดัสว่นจากทีพ่กัอาศยัและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 
• มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการผลติ 
• มกีารจดับรเิวณการผลติเป็นไปตามล าดบัสายการผลติ 
• แบ่งแยกพืน้ทีก่ารผลติเป็นสดัสว่น เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน 
• พืน้คงทน เรยีบท าความสะอาดงา่ย มคีวามลาดเอยีงเพยีงพอ 
• ผนงัคงทน เรยีบ ท าความสะอาดงา่ย 
• เพดานคงทน เรยีบ รวมทัง้อปุกรณ์สิง่ทีย่ดึตดิอยูด่า้นบนไมก่อ่ใหเ้กดิการปนเป้ือน 
• มแีสงสว่างเพยีงพอ และมกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสมส าหรบัการปฏบิตังิาน 
• อาคารการผลติมมีาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากสตัวแ์ละแมลง   
• ไมม่สีิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอยูใ่นบรเิวณการผลติ 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์การผลิต 

• ท าดว้ยวสัดุผวิเรยีบ ไมเ่ป็นสนิม ไมเ่ป็นพษิ ทนต่อการกดักรอ่น 
• รอยต่อเรยีบ ไมเ่ป็นแหล่งสะสมของจุลนิทรยี ์
• งา่ยแกก่ารท าความสะอาด 
• ตดิตัง้เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติถูกต้อง เหมาะสม เป็นไป

ตามสายงานการผลติ 
• เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติอยูใ่นต าแหน่งทีท่ าความสะอาดงา่ย  
• พื้นผวิหรอืโต๊ะปฏบิตังิานทีส่มัผสัอาหารท าด้วยวสัดุเรยีบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพษิ 

ทนต่อการกดักรอ่น และสงูจากพืน้ตามความเหมาะสม 
การควบคมุ
กระบวนการผลิต 

• วตัถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ จะต้องมกีารล้างท าความสะอาดอย่าง
เหมาะสมในบางประเภททีจ่ าเป็น 

• ในระหว่างการผลติอาหารมกีารด าเนินการขนยา้ยวตัถุดบิ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ 
และบรรจุภณัฑใ์นลกัษณะทีไ่มเ่กดิการปนเป้ือน 

• น ้าแขง็ทีส่มัผสัอาหารตอ้งมคีุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 

• ไอน ้าทีส่มัผสัอาหารต้องมคีุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 

• น ้าที่สมัผสัอาหารต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 

• มกีารควบคมุกระบวนการผลติอยา่งเหมาะสม 
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หวัข้อ แนวปฏิบติั 
• มกีารเกบ็รกัษาผลติภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม  
• มกีารขนสง่ผลติภณัฑใ์นลกัษณะทีป้่องกนัการปนเป้ือนและการเสือ่มสลาย 

การสขุาภิบาล • น ้าทีใ่ชภ้ายในสถานทีผ่ลติเป็นน ้าสะอาด 
• มภีาชนะใสข่ยะมลูฝอยทีม่ฝีาปิด และตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่หมาะสมและเพยีงพอ  
• มวีธิกี าจดัขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม 
• มกีารจดัการระบายน ้าทิง้และสิง่โสโครก 
• หอ้งสว้มแยกจากบรเิวณการผลติ หรอืไมเ่ปิดสูบ่รเิวณผลติโดยตรง 
• จดัหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และเครื่องสุขภณัฑ ์พรอ้มดว้ยสบู่ส าหรบัลา้งมอืใหเ้พยีงพอแก่

จ านวนคนงาน และให้มีการรักษาความสะอาด พร้อมทัง้ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเป็น
ประจ าวนั 

• มอี่างลา้งมอืพรอ้มสบู่หรอืน ้ายาฆ่าเชือ้โรค และอุปกรณ์ท าใหม้อืแหง้ รวมทัง้ไม่ควร
ใชผ้า้เชด็มอืรว่มกนั 

• อ่างล้างมือบริเวณผลิต ต้องมีสบู่หรือน ้ ายาฆ่าเชื้อโรค มีจ านวนเพียงพอกับ
ผูป้ฏบิตังิาน และอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม 

การบ ารงุรกัษา
และการท าความ
สะอาด 

• อาคารการผลติอยูใ่นสภาพทีส่ะอาด และท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
• เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการท าความสะอาดอยู่ในสภาพที่

สะอาด และท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
• มกีารเกบ็อุปกรณ์ทีท่ าความสะอาดแลว้ใหเ้ป็นสดัส่วน และอยู่ในสภาพทีเ่หมาะสม 

รวมถงึไมป่นเป้ือนจากจุลนิทรยี ์ฝุ่ นละอองและอืน่ๆ 
• การล าเลยีงขนส่งภาชนะและอุปกรณ์ทีท่ าความสะอาดแลว้ อยู่ในลกัษณะทีป้่องกนั

การปนเป้ือนจากภายนอกไดด้ ี
• มีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

สขุลกัษณะ และมป้ีายแสดงชือ่แยกเป็นสดัสว่นและปลอดภยั 
บคุลากรและ
สขุลกัษณะ
ผู้ปฏิบติังาน 

• จดัใหค้นงานทีป่รุงหรอืผลติอาหารใชเ้ครื่องแต่งกายทีส่ะอาด เหมาะสมกบัประเภท
ของงานทีท่ าอยู ่เชน่ ใชผ้า้กนัเป้ือน รองเทา้กนัน ้า ถุงมอื ผา้คลุมผม 

• คนงานตอ้งไม่มบีาดแผลหรอืมอีาการของโรคทีอ่าจแพร่เชือ้โรคไปกบัอาหารได้ ซึง่
ท าหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งสมัผสักบัอาหารทีผ่ลติในระยะนัน้ 

• ไม่ใช ้จา้ง วาน คนไรค้วามสามารถหรอืมจีติฟัน่เฟือน หรอืคนซึง่เป็นพาหะของโรค 
หรอืซึง่เป็นโรคปฏบิตังิานในสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต 

• รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผู้มีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมว่าไมเ่ป็นโรค  

• จัดให้คนงานได้รบัการตรวจร่างกายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ และใหเ้กบ็เอกสารตรวจรา่งกายไวเ้ป็นหลกัฐาน 

• ต้องห้ามหรอืป้องกนัมใิห้บุคคลใดท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัพงึรงัเกยีจต่อการ
รกัษาความสะอาดในการผลติ เช่น สบูบุหรี ่บว้นน ้าลาย บว้นน ้าหมาก ในบรเิวณที่
ผลติ บรรจุ หรอืเกบ็อาหาร ทีผ่ลติแลว้และสถานทีเ่กบ็วตัถุดบิ 

หมายเหตุ อา้งองิพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 และตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2522) 
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1. พนักงานที่ปฏบิตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลา   
2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ    
6. หลกีเลี่ยงการประชุมที่ไม่จ าเป็น หรอืใช้วธิกีารประชุมด้วยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference 

ทัง้นี้ หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สงัเกตอาการตนเอง หากมอีาการป่วยทีเ่ขา้ขา่ยการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
9. พนักงานขนส่งวตัถุดบิและผลติภณัฑ์ตอ้งเตรยีมเอกสารและอุปกรณ์ประจ ารถ ตลอดเวลาการ

ปฏิบตัิหน้าที่ขนส่ง ได้แก่ เอกสารก ากับการขนส่ง ใช้เป็นเอกสารแสดงความจ าเป็นและ
เอกสารการเดนิทางของกรมการขนส่งทางบก 

 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. พนกังานปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์GMP 
2. พนักงานทุกคนต้องล้างมอื และฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ในระหว่างการผลติ ตามรอบเวลาที่

ก าหนด 
3. พนักงานใชลู้กกลิง้รดูตามร่างกายป้องกนัการหลุดลอดของสิง่แปลกปลอม เช่น เสน้ผม ทีอ่าจ

ตดิอยูบ่นเสือ้คลุม และหมวก 
4. สวมใส่ถุงมอื ชุด PPE หรอืเปลีย่นรองเทา้บทู ก่อนเขา้สู่การผลติ 
5. เดนิลุยบ่อน ้าผสมคลอรนี เพื่อฆา่เชือ้บนรองเทา้บทู 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผูเ้สีย่งต่อการตดิเชือ้ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาตดิต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการตดิต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   

 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ยีย่มชมทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีก่ารผลติ สมัผสัอาหารหรอืวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

  

ส าหรบัพนักงาน 

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

• Guidance on Preparing Workplaces for COVID- 19, U. S.  Department of Labor 
Occupational Safety and Health Administration; 2020. 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ค าแนะน า การป้องการควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการด าเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส าหรบัสถานประกอบการ, 2563. 

• กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานความสะอาดปลอดภยัป้องกนัโรค COVID-19, 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อ ไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอนัตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คู่มอืการ
ตรวจประเมนิสถานที่ผลติยาแผนปัจจุบนัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนด
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติยาแผนปัจจุบนัตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. 2554, 2554. 

• ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คู่มอืการตรวจสถานที่ผลติอาหารตาม
หลกัเกณฑ ์GMP สุขลกัษณะทัว่ไป ฉบบัปรบัปรุง 2, 2555. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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2. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมยา สมนุไพร เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองส าอาง  

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภณัฑย์าง   

 

1.  
1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชือ้โรคโควดิ-19 ในองคก์ร โดย

ทีมงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิัท ทัง้นี้ภายใต้ศูนย์บญัชาการฯ ให้มทีีม
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. จดัสรรทรพัยากรด้านการผลติให้มเีพยีงพอ และปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติให้มี
ก าลงัการผลติมากขึน้ เพื่อลดจ านวนการขนส่งและการตดิต่อกบับุคคลภายนอก 

3. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง 
• กรณีใหพ้นักงานท างานจากทีบ่า้นได ้พนักงานทีท่ างานในส านักงานท างานจากทีบ่า้น ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวัน (ทาง online) และก าหนด
มาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการติดตาม
รายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

4. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่า ป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานให้หยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสี่ยงจากการสมัผสัผู้ตดิเชื้อ ให้ท าการกกัตวั
เป็นระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ ตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

5. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรม 
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6. การจดัการสถานทีท่ างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/
สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

7. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด  อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

8. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
9. การท าความสะอาด 

• เพิม่รอบการล้างเครื่องส่งลมเยน็ในพื้นที่ส่วนกลาง (AHU) จากเดมิ 1 ครัง้/เดอืน เป็น 2 ครัง้/
เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบัส่ง และเปิดหน้าต่างหรอืเปิดช่องระบายอากาศเขา้ทาง
เครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
10. กรณีมรีถรบัส่งคนงาน แนะน าให้เป็นรถที่ไม่ปรบัอากาศ ควรจดัรอบรถให้เพยีงพอ เพื่อให้มี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดให้นัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายห้าม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

11. ส าหรับห้องที่มีการปรับอากาศ ให้ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อ
เจอืจางเชือ้ 

12. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพื้นที่ส าหรบัผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการรกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
• ท าความสะอาดพรอ้มฆ่าเชื้อด้วยน ้ายาเคมแีละเครื่องอบโอโซนในพื้นที่ที่เสี่ยงและบรเิวณ

โดยรอบ ภายใตค้ าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถงึท าการปิดพื้นที่
เสีย่งเป็นการชัว่คราว 
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 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. ควบคุมสถานประกอบการผลติ ตามหลกัเกณฑ ์GMP อาทเิช่น  
• อาคารสถานทีผ่ลติ แบ่งเป็นสดัส่วนแยกจากกนัในแต่ละส่วน พืน้ เพดาน ผนัง รอยต่อของ

ฝาและเพดานต้องเรยีบและไม่มมีุมหรอืรอยแตกจนเป็นทีห่มกัหมมของฝุ่ นละออง ชนิดของ
วสัดุทีใ่ชก่้อสรา้งตอ้งคงทนต่อการใช ้ 

• ความสว่างของไฟฟ้าตอ้งเหมาะสมต่อสภาพการท างาน  
• อาคารสถานที่ผลิตต้องเป็นระบบปิดและควบคุมการถ่ายเทอากาศ สามารถป้องกัน  

การปนเป้ือนจากภายนอกได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหอ้งผลติยาปราศจากเชือ้ 
• สถานทีผ่ลติ ควรมรีะบบท่องน ้า สายไฟฟ้า และระบบกรองอากาศเพื่อก าจดัฝุ่ นละอองทีด่ ี
• อุปกรณ์และเครือ่งมอืต่างๆ ทีไ่ดร้บัการออกแบบใหป้้องกนัการรัว่ไหลของยา หรอืการซมึรัว่

ของน ้ามนัหล่อลื่นจนปนเป้ือนยาทีผ่ลติ  
• อุปกรณ์และเครือ่งมอืต่างๆ สามารถท าความสะอาดไดง้า่ยเมือ่ใชเ้สรจ็แลว้  
• บุคลากร ตอ้งใส่ชุดปฏบิตังิานในเวลาท างาน มหีมวกคลุมผม ใส่ถุงมอื ไมใ่ชเ้ครือ่งส าอาง 
• บุคลากร ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพก่อนรบัเขา้ท างาน และต้องมกีารตรวจซ ้าตามความ

จ าเป็นใหเ้หมาะสมกบังานทีท่ า และสุขภาพของบุคลากร 
• บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในการผลติผลติภณัฑย์า ต้องไม่เป็นผูท้ีม่โีรคตดิเชือ้หรอืมแีผลเปิดบน

ผวิหนงัของรา่งกาย 
• ห้ามรบัประทานอาหาร ห้ามดื่มเครื่องดื่ม ห้ามเคี้ยวของขบเคี้ยว ห้ามสูบบุหรี่ หรอืเก็บ

อาหารเครื่องดื่ม บุหรี่ หรือยาประจ าตัวในบริเวณด าเนินการผลิตและบริเวณจัดเก็บ
ผลติภณัฑท์ีอ่ยูร่ะหว่างผลติ 

• จดัใหม้หีอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ อ่างลา้งมอื และสุขา มจี านวนเพยีงพอส าหรบัผูใ้ชห้อ้งสุขา และไม่
ควรอยูต่ดิกบับรเิวณการด าเนินการผลติและบรเิวณจดัเกบ็ 
 

 

1. พนักงานที่ปฏบิตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลา   

2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ    
6. หลกีเลี่ยงการประชุมที่ไม่จ าเป็น หรอืใช้วธิกีารประชุมด้วยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference 

ทัง้นี้ หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สงัเกตอาการตนเอง หากมอีาการป่วยทีเ่ขา้ขา่ยการตดิเชือ้ COVID-19 ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา  

ส าหรบัพนักงาน 
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8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 
ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 

 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. พนกังานปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์GMP 
2. สวมใส่ถุงมอื ชุด PPE หรอืเปลีย่นรองเทา้บทู ก่อนเขา้สู่การผลติ 
3. ไมใ่หม้กีารสมัผสักบัยาโดยตรง 

 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผูเ้สีย่งต่อการตดิเชือ้ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาตดิต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่ อลดการตดิต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   

 
  

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

• Guidance on Preparing Workplaces for COVID- 19, U. S.  Department of Labor 
Occupational Safety and Health Administration; 2020. 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ค าแนะน า การป้องการควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการด าเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส าหรบัสถานประกอบการ, 2563. 

• กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานความสะอาดปลอดภยัป้องกนัโรค COVID-19, 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอนัตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คู่มอืการ
ตรวจประเมนิสถานที่ผลติยาแผนปัจจุบนัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนด
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติยาแผนปัจจุบนัตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. 2554, 2554. 

• ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คู่มอืการตรวจสถานที่ผลติอาหารตาม
หลกัเกณฑ ์GMP สุขลกัษณะทัว่ไป ฉบบัปรบัปรงุ 2, 2555. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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3. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงทอ เส้นใยประดิษฐ ์

 

 

1. การจดัตัง้ศูนย์บญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการติดโรคโควดิ -19 ในองค์กร โดย
ทีมงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิัท ทัง้นี้ภายใต้ศูนย์บญัชาการฯ ให้มทีีม
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง  ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง  
• กรณีใหพ้นักงานท างานจากทีบ่า้นได ้พนักงานทีท่ างานในส านักงานท างานจากทีบ่า้น ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวัน (ทาง online) และก าหนด
มาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการติดตาม
รายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่ า ป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานให้หยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสี่ยงจากการสมัผสัผู้ตดิเชื้อ ให้ท าการกกัตวั
เป็นระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ ตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นต้น 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

5. การจดัสถานทีท่ างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลทีป่ลอดภยั 1-2 
เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดตดิตัง้แอลกอฮอลฆ์่าเชื้อในโรงอาหาร/สโมสร 

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากัน ลดโอกาสการ
สมัผสัเชือ้ 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

7. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8. การท าความสะอาด 

• เพิม่รอบการลา้งเครือ่งส่งลมเยน็ในพืน้ทีส่่วนกลาง (AHU) จากเดมิ 1 ครัง้/เดอืน เป็น 2 ครัง้/
เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบัส่ง และเปิดหน้าต่างหรอืเปิดช่องระบายอากาศเขา้
ทางเครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
9. กรณีมรีถรบัส่งคนงาน แนะน าให้เป็นรถที่ไม่ปรบัอากาศ ควรจดัรอบรถให้เพยีงพอ เพื่อให้มี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดให้นัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายห้าม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

10. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพื้นที่ส าหรบัผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรองพกัเพื่อรอทางสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการรกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. จดัใหม้รีะยะห่างในกระบวนการผลติอย่างน้อยพื้นที ่4 ตารางเมตรต่อ 1 คน หรอืเวน้ระยะห่าง

ซา้ย-ขวา-หน้า-หลงั ไดด้า้นละอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกระบวนการงานตดัเยบ็ 
งานเดนิจกัร เป็นตน้ 

2. เพิ่มพัดลมหรือเครื่องระบายอากาศ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนอากาศในสภาพแวดล้อม 
การท างาน 

3. ส าหรับห้องที่มีการปรับอากาศ ให้ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อ
เจอืจางเชือ้ 
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1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลา   
2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ    
6. หลกีเลีย่งการประชุมทีไ่ม่จ าเป็น หรอืใชว้ธิกีารประชุมดว้ยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference ทัง้นี้ 

หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สงัเกตอาการตนเอง หากมอีาการป่วยทีเ่ขา้ขา่ยการตดิเชือ้ COVID-19 ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   
 
 

 

 

 

 

ส าหรบัพนักงาน 

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

• Guidance on Preparing Workplaces for COVID- 19, U. S.  Department of Labor 
Occupational Safety and Health Administration; 2020. 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ค าแนะน า การป้องการควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการด าเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส าหรบัสถานประกอบการ, 2563. 

• กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานความสะอาดปลอดภยัป้องกนัโรค COVID-19, 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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4. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์พลาสติก แก้วและกระจก  

เย่ือและกระดาษ อลมิูเนียม การพิมพ ์

 

1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชื้อโรค COVID-19 ในองค์กร 
โดยทมีงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ภายใต้ศูนย์บญัชาการฯ ใหม้ทีมี
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแ ต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งก าลงัการผลติออกเป็น 2 กะ สามารถท างานทดแทนกนัได ้เนื่องจากบรษิทับางแห่งมี
การด าเนินการผลติแบบกึง่อตัโนมตั ิ

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง 
• กรณีใหพ้นักงานท างานจากทีบ่า้นได ้พนักงานทีท่ างานในส านักงานท างานจากทีบ่า้น ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวัน (ทาง online) และก าหนด
มาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการติดตาม
รายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่า ป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานให้หยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสี่ยงจากการสมัผสัผู้ตดิเชื้อ ให้ท าการกกัตวั
เป็นระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูม ิตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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5. การจดัการสถานที่ท างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/
สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

7. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8. การท าความสะอาด 

• เพิ่มรอบการล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง (AHU) จากเดิม 1 ครัง้/เดือน เป็น  
2 ครัง้/เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบัส่ง และเปิดหน้าต่าง หรอืเปิดช่องระบายอากาศเขา้ทาง
เครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
9. กรณมีรีถรบัส่งคนงาน แนะน าใหเ้ป็นรถทีไ่มป่รบัอากาศ ควรจดัรอบรถใหเ้พยีงพอ เพื่อใหม้ี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไมน้่อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดใหน้ัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายหา้ม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

10. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพื้นที่ส าหรบัผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรองพกัเพื่อรอทางสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการรกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. จดัให้มีแหล่งซัพพลายส ารอง และวางแผนการน าเข้าวตัถุดิบหลักในทุกๆ 2 สัปดาห์ เช่น  

การจดัซือ้วตัถุดบิส าหรบัการผลติไวล้่วงหน้า 
2. จดัหาทีพ่กัและรถบรกิารรบัส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังาน 
3. ส าหรบัหอ้งทีม่กีารปรบัอากาศใหต้รวจสอบพดัลมระบายอากาศว่ามปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อเจอืจางเชือ้ 
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1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลา   

2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนักงานไปต่างประเทศ และไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกจากประเทศกลุ่ม

เสีย่งเขา้พืน้ทีบ่รษิทั 
6. หลกีเลีย่งการประชุมทีไ่ม่จ าเป็น หรอืใชว้ธิกีารประชุมดว้ยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference ทัง้นี้ 

หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สงัเกตอาการตนเอง หากมอีาการป่วยทีเ่ขา้ขา่ยการตดิเชือ้ COVID-19 ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   
 

  

ส าหรบัพนักงาน 

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

• Guidance on Preparing Workplaces for COVID- 19, U. S.  Department of Labor 
Occupational Safety and Health Administration; 2020. 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ค าแนะน า การป้องการควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการด าเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ส าหรบัสถานประกอบการ, 2563. 

• กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานความสะอาดปลอดภยัป้องกนัโรค COVID-19, 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ สบืคน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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5. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม  

กา๊ซ พลงังานหมุนเวียน 

 

1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชื้อโรค COVID-19 ในองค์กร 
โดยทมีงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการฯ ใหม้ทีมี
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง  
• กรณีสามารถให้พนักงานท างานจากที่บ้านได ้ใหพ้นักงานที่ท างานส านักงานท างานจากที่

บ้าน ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวนั (ทาง online) และ
ก าหนดมาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการ
ตดิตามรายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่าป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานให้หยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสีย่งจากการสมัผสัผูต้ดิเชือ้ ท าการกกัตวัเป็น
ระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูม ิตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

5. การจดัการสถานที่ท างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูพ้นักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด  อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

7. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8. การท าความสะอาด 

• เพิ่มรอบการล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง (AHU) จากเดิม 1 ครัง้/เดือน เป็น  
2 ครัง้/เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบัส่ง และเปิดหน้าต่าง หรอืเปิดช่องระบายอากาศเขา้ทาง
เครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
9. กรณมีรีถรบัส่งคนงาน แนะน าใหเ้ป็นรถทีไ่มป่รบัอากาศ ควรจดัรอบรถใหเ้พยีงพอ เพื่อใหม้ี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไมน้่อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดใหน้ัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายหา้ม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

10. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีไ่ม่ผ่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณสุข หรอื โรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. ก าหนดมาตรการควบคุมพิเศษ ส าหรบั Critical Staff และ Critical Area โดยให้ปฏิบัติงาน 

เดนิทางและพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีค่วบคุมเท่านัน้ 
2. ห้ามพนักงานและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงงานเด็ดขาด หากจ าเป็นต้องเขา้ 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการฝ่ายเท่านัน้ และปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 
3. จดัตู ้UV-C ฆา่เชือ้ ก่อนน าเอกสารหรอืสิง่ของของบุคคลภายนอกเขา้อาคารควบคุมการผลติ 
4. กรณีขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมไปยงับรษิทัหรอืโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้บรษิทัท าความ

สะอาดและฆา่เชือ้ รถขนส่งภายในรถก่อนทุกครัง้ ก่อนการท างานและมกีารเปลีย่นคนขบั 
5. หอ้งควบคุม ใหเ้ป็นหอ้งไมใ่หค้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้  
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6. พนกังานดแูลควบคุมอุปกรณ์ควบคุมตอ้งใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของโรงงานทีต่อ้งการ
ความปลอดภยัสงู 

7. ส าหรบัหอ้งทีม่กีารปรบัอากาศใหต้รวจสอบพดัลมระบายอากาศว่ามปีระสทิธิภาพตามมาตรฐาน 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อเจอืจางเชือ้ 
 

 

 
1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลา   
2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนักงานไปต่างประเทศ และไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกจากประเทศกลุ่ม

เสีย่งเขา้พืน้ทีบ่รษิทั 
6. หลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จ าเป็น หรอืใช้วิธีการประชุมด้วยวิธีการอื่น เช่น Teleconference  

ทัง้นี้ หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สงัเกตอาการตนเอง หากมอีาการป่วยทีเ่ขา้ขา่ยการตดิเชือ้ COVID-19 ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 
1. ส าหรบัพนักงานในอาคารควบคุมการผลติ ให้ท าความสะอาดพื้นรองเท้าที่สวมมาจากโรงแรม 

ดว้ย Sodium Hypochlorite 0.5% บรเิวณทางเขา้อาคารควบคุมการผลติ 
2. เปลีย่นรองเทา้ทีจ่ดัไวใ้หเ้ฉพาะในอาคารควบคุมการผลติ 

 

 
1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 

ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่
2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ

สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  
3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   

 

  

ส าหรบัพนักงาน 

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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6. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชื้อโรค COVID-19 ในองค์กร 
โดยทมีงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการฯ ใหม้ทีมี
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง   
• กรณีสามารถให้พนักงานท างานจากที่บ้านได ้ใหพ้นักงานที่ท างานส านักงานท างานจากที่

บ้าน ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวนั (ทาง online) และ
ก าหนดมาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการ
ตดิตามรายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่าป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานใหห้ยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสีย่งจากการสมัผสัผูต้ดิเชือ้ ท าการกกัตวัเป็น
ระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูม ิตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

5. การจดัการสถานที่ท างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 



27 

 

สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูพ้นักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด  อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

7. องคก์รควรสง่เสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8. การท าความสะอาด 

• เพิ่มรอบการล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง  (AHU) จากเดิม 1 ครัง้/ เดือน เป็น  
2 ครัง้/เดอืน  

• ให้มกีารฉีดเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบั-ส่ง และเปิดหน้าต่าง หรอื เปิดช่องระบายอากาศ
เขา้ทางเครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
9. กรณมีรีถรบัส่งคนงาน แนะน าใหเ้ป็นรถทีไ่มป่รบัอากาศ ควรจดัรอบรถใหเ้พยีงพอ เพื่อใหม้ี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไมน้่อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดใหน้ัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายหา้ม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

10. ส าหรับห้องที่มีการปรับอากาศ ให้ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อ
เจอืจางเชือ้ 

11. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั 14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีไ่ม่ผ่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณสุข หรอื โรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 

  

1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลา   

2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

ส าหรบัพนักงาน 
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4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ    
6. หลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จ าเป็น หรอืใช้วิธีการประชุมด้วยวิธีการอื่น เช่น Teleconference  

ทัง้นี้ หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยที่เข้าข่ ายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 
 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   
 

  

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
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7. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์

 

1. การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชื้อโรค COVID-19 ในองค์กร 
โดยทมีงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการฯ ใหม้ทีมี
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง 
• กรณีสามารถให้พนักงานท างานจากที่บ้านได ้ใหพ้นักงานที่ท างานส านักงานท างานจากที่

บ้าน ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวนั (ทาง online) และ
ก าหนดมาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการ
ตดิตามรายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่าป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานใหห้ยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสีย่งจากการสมัผสัผูต้ดิเชือ้ ท าการกกัตวัเป็น
ระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูม ิตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

5. การจดัการสถานที่ท างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก
ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 

7. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
8. การท าความสะอาด 

• เพิ่มรอบการล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง  (AHU) จากเดิม 1 ครัง้/ เดือน เป็น  
2 ครัง้/เดอืน  

• ใหม้กีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบั-ส่ง และเปิดหน้าต่าง หรอื เปิดช่องระบายอากาศเข้า
ทางเครือ่งปรบัอากา เพื่อเจอืจางเชือ้  

• ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้โรคภายในบรษิทั ทัง้ในส่วนของส านักงาน และส่วนของโรงงาน 
เป็นประจ า อาทติยล์ะ 1 ครัง้ 

• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  
9. กรณมีรีถรบัส่งคนงาน แนะน าใหเ้ป็นรถทีไ่มป่รบัอากาศ ควรจดัรอบรถใหเ้พยีงพอ เพื่อใหม้ี

ระยะห่างระหวางแต่ละคนไมน้่อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดใหน้ัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายหา้ม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

10. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั  14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
•  เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพืน้ทีส่ าหรบัผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการรกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัการติดเชื้อส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทมีฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 แนวปฏบิตัเิฉพาะอุตสาหกรรม 

1. การจดัการกบับรษิทัคู่คา้/บุคคลทีม่าตดิต่อ 
- กรณีบรษิทัคู่ค้า/บุคคลที่มาติดต่อ ไม่มปีระวตักิารเดนิทางไปต่างประเทศ หรอืมาถึงไทย

มากกว่า 14 วนั ให้ด าเนินการติดต่อได้ตามปกติหลงัผ่านการตรวจวดัอุณหภูมแิละการ
ตรวจสอบอื่นๆ ให้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัตนเอง เช่น ล้างมอืบ่อยๆ การประชุมต้อง
กระชบั มจี านวนคนเขา้ประชุมน้อยทีสุ่ด 
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- กรณีบรษิทัคู่ค้า/บุคคลที่มาตดิต่อ มปีระวตักิารเดนิทางไปต่างประเทศ หรอืเพิง่มาถงึไทย
น้อยกว่า 14 วนั ใหด้ าเนินการจดัหาหอ้งประชุมแยกต่างหาก หรอืใชส้ถานทีอ่ื่นนอกบรเิวณ
ส านักงาน ปฏสิมัพนัธ์กนัให้น้อยที่สุด จ ากดัการเข้าไปในส่วนของไซต์งาน และท าความ
สะอาดหอ้งประชุมทนัท ีเมือ่การประชุมเสรจ็สิน้ 

2. ส าหรบัหอ้งทีม่กีารปรบัอากาศ ใหต้รวจสอบพดัลมระบายอากาศว่ามปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อเจอืจางเชือ้ 

 

1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลา   

2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
4. เมื่อขนส่งสนิคา้แลว้ ใหล้า้งมอืดว้ยสบู่ หรอืแอลกอฮอล ์และท าความสะอาดร่างกายและเปลีย่น

เสือ้ผา้หลงัปฏบิตังิานเสรจ็ 
5. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
6. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ    
7. หลกีเลีย่งการประชุมทีไ่ม่จ าเป็น หรอืใชว้ธิกีารประชุมดว้ยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference ทัง้นี้ 

หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
8. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยที่เข้าข่ายกา รติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชา  
9. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดนิหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   
 

  

ส าหรบัพนักงาน 

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 
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• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ขอ้มลูมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
ในสถานประกอบการ (BCP) และมาตรการด าเนินงานในกรณีที่พบพนักงานติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 รายกลุ่มอุตสาหกรรม, 2563. 

• สมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) , คู่มอืการจดัการ COVID-19 
ส าหรบัสถานประกอบกจิการ, 2563. 

• สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย , 
มาตรฐานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐาน วสท. 031001-59. 
 

 

 

  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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8. แนวปฏิบติัการป้องกนั COVID-19 ในการท างาน 
ส าหรบัอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างและผู้รบัเหมา 

 

1. การจดัตัง้ศูนย์บญัชาการพเิศษในการป้องกนัการระบาดการตดิเชื้อโรคCOVID-19 ในองค์กร 
โดยทมีงานจะต้องมาจากแผนกหรอืส่วนต่างๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการฯ ใหม้ทีมี
ประสานงาน โดยท าหน้าที่เป็น Call Center, Information Center ประเมนิผล และตดิตามการ
ด าเนินการตามมาตรการ รวมทัง้สื่อสารใหท้ัว่ถงึ  

2. การแบ่งทมีท างาน หรอืการก าหนดใหท้ างานทีบ่า้น 
• แบ่งเจ้าหน้าที่ในทุกแผนกเป็นสองทมี แยกที่นัง่ท างานออกเป็นแห่ง ซึ่งแต่ละทมีท างาน

คล้ายกนั (คล้ายมสีองบรษิัท) เพื่อเตรยีมท างานทดแทนกนักรณีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องถูก 
กกัตวั 

• แบ่งทมีใหห้วัหน้างานคอยตรวจดแูลอาการลกูน้อง   
• กรณีสามารถให้พนักงานท างานจากที่บ้านได ้ ใหพ้นักงานที่ท างานส านักงานท างานจากที่

บ้าน ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้รายงานสุขภาพทุกวนั (ทาง online) และ
ก าหนดมาตรการ Self-Declaration ผ่าน Application ของบริษัท เพื่อใช้เป็นระบบการ
ตดิตามรายงานสถานะประจ าวนัของพนกังานทุกคน 

3. การจดัจดุคดักรอง และเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
• การคดักรองพนักงานและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่ผลิต โดยหากพบว่าป่วย หรอืมอีาการป่วย

ระหว่างท างานใหห้ยุดงานทนัท ีหรอื มคีวามเสีย่งจากการสมัผสัผูต้ดิเชือ้ ท าการกกัตวัเป็น
ระยะเวลา 14 วนั 

• จ ากดัทางเขา้-ออก ให้เป็นช่องทางเดยีว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม คดักรองและก ากบั
ดแูลพนกังานหรอืผูท้ีม่าตดิต่องาน 

• ตดิตัง้เครื่อง Thermo Scan ในพืน้ทีโ่รงงานและส านักงาน เพื่อตรวจวดัอุณหภูม ิตรวจสอบ
การใส่หน้ากากอนามยั ตรวจสอบการลา้งมอื และตดิสตกิเกอรท์ีบ่ตัรพนกังาน 

• ติดตัง้และแจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามยัที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้แก่  หน้ากากอนามยั  
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์สารท าความสะอาดต่างๆ เป็นตน้ 

4. หากมงีานทีต่้องท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยไม่สามารถเวน้ระยะห่าง ควรใช้เวลาการท างานไม่เกนิ 
2 ชัว่โมงต่อเนื่องในแต่ละครัง้ 

5. การจดัการสถานทีท่ างาน เช่น หอ้งประชุม โรงอาหาร ใหม้รีะยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภยั 
1-2 เมตร เพิม่ความถี่ในการท าความสะอาด เพิม่จุดติดตัง้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในโรงอาหาร/

ส าหรบัเจ้าของกิจการ/ โรงงานอตุสาหกรรม 
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สโมสร และปรบัเวลาพกักลางวนัของพนักงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเหลื่อมเวลากนั ลดโอกาส
การสมัผสัเชือ้ 

6. จ ากดัการเดนิทางของพนกังานขา้มเขตพืน้ที่ 
7. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้พนักงานในการป้องกนัการแพร่ระบาด  อบรมพเิศษแก่พนักงานทุก

ระดบัถงึวธิกีารสงัเกตและดแูลสุขภาพตนเอง หากมอีาการไขต้อ้งรบีรายงานหวัหน้า 
8. องคก์รควรส่งเสรมิสุขภาพ ใหม้เีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
9. การท าความสะอาด 

• ท าความสะอาดระบบปรบัอากาศส่วนกลาง อยา่งน้อย 2 ครัง้/ เดอืน 
• ให้มกีารเชด็ท าความสะอาดรถบสัรบั-ส่ง และเปิดหน้าต่าง หรอืเปิดช่องระบายอากาศเข้า

ทางเครือ่งปรบัอากาศ เพื่อเจอืจางเชือ้  
• หากหน่วยงานสามารถปฏบิตัไิด ้ใหต้ดิตัง้เครือ่งกรองอากาศชนิด HEPA filter  

10. กรณีมรีถรบัส่งคนงาน แนะน าให้เป็นรถที่ไม่ปรบัอากาศ ควรจดัรอบรถให้เพยีงพอ เพื่อให้มี
ระยะห่างระหวางแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยก าหนดให้นัง่เบาละ 1 คน และตดิป้ายห้าม
นัง่บรเิวณเบาะ และทุกคนในรถตอ้งสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 

11. ส าหรบัห้องที่มีการปรับอากาศ ให้ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อ
เจอืจางเชือ้ 

12. กรณพีบผูต้ดิเชือ้ 
• ปิดสถานที่เพื่อท าความสะอาดและให้ผู้ที่ปฏบิตังิานร่วมกนัไปพบแพทยแ์ละกกัตวั  14 วนั 

น าทมีส ารองเขา้ปฏบิตังิานแทนตามก าหนดเวลาทีป่ระสานกบัส่วนงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
•  เฝ้าระวงั ตดิตาม ประวตักิารเดนิทางของพนกังานผูต้ดิเชือ้ และใหผู้ต้ดิเชือ้รายนัน้หยดุงาน  
• ตรวจสอบพนักงานทุกท่านในส านักงาน หากพบว่าท่านใดมไีข้เกิน 37.5 องศา จะห้าม

พนกังานนัน้เขา้สถานทีท่ างาน และใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อตรวจเชก็อาการ  
• จดัพืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีไ่มผ่่านการคดักรองพกั เพื่อรอทางสาธารณะสุข หรอื โรงพยาบาล มารบั

เพื่อด าเนินการกัษาต่อไป  
• เตรยีมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโรงงานเข้า

ด าเนินการ 
 

 
1. พนักงานที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานและโรงงานให้สวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลา   
2. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้งาน 
3. หากมกีารเดนิทางโดยรถสาธารณะใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

ส าหรบัพนักงานท่ีปฏิบติั ณ ส านักงานและโรงงาน 



36 

 

4. หลกีเลีย่งการสมัผสัและการใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นในระยะ 1-2 เมตร  
5. งดการเดนิทางของพนกังานไปต่างประเทศ 
6. หลกีเลีย่งการประชุมทีไ่ม่จ าเป็น หรอืใชว้ธิกีารประชุมดว้ยวธิกีารอื่น เช่น Teleconference ทัง้นี้ 

หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ขอใหล้ดจ านวนผูเ้ขา้ประชุมใหน้้อยทีสุ่ด 
7. สังเกตอาการตนเอง  หากมีอาการป่วยที่ เข้าข่ายการติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ให้แจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชา  
8. สงัเกตอาการของบุคคลรอบข้าง หากพบว่า บุคคลรอบข้างมอีาการของโรคทางเดินหายใจ 

ขอใหพ้นกังานหลกีเลีย่งจากบุคคลดงักล่าว และออกจากพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ด 
9. หลกีเลีย่งการเขา้พืน้ทีชุ่มชน หากหลกีเลีย่งไมไ่ดต้อ้งสวมใส่หน้ากากอนามยัทุกครัง้ 
10. ลา้งมอื และใชเ้จลแอลกอฮอลท์ าความสะอาดมอืบ่อยๆ และทุกครัง้ทีล่งจากรถโดยสารสาธารณะ 

หรอืรถ-รบัส่งพนกังาน 
 
 

 
1. จดัใหม้ผีูป้ระสานงานเฝ้าระวงัโรคกบัศูนยบ์รกิารสาธารณสุขในพืน้ที ่ 
2. จดัใหม้จีดุคดักรองบรเิวณเขตก่อสรา้งและทีพ่กัของคนงาน และตรวจคดักรองสุขภาพคนงานทุกวนั  
3. ควบคุมให้พนักงาน ผู้รบัเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องสวมใส่

หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ และตอ้งสวมใส่ตลอดเวลา 
4. เพิ่มพื้นที่และจ านวนเต็นท์ส าหรบัพักทานอาหารและพกัผ่อนช่วงเวลากลางวนั เพื่อรกัษา

ระยะห่างระหว่างบุคคล และเพิม่จ านวนพดัลม เพื่อใหม้กีารถ่ายเทอากาศไดส้ะดวก 
5. การจดัทีพ่กัคนงานให้มมีาตรฐาน สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน เรื่อง 

มาตรฐานดา้นสวสัดกิารแรงงานทีพ่กัอาศยัส าหรบัลกูจา้งประเภทกจิการก่อสรา้ง เช่น 
• ขนาดหอ้งพกัอาศยั ควรมคีวามกวา้งดา้นทีแ่คบทีสุ่ดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ขนาดพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และใหม้พีืน้ทีพ่กัอาศยั
ไมน้่อยกว่า 3 ตารางเมตรต่อ 1 คน 

• หอ้งน ้าและหอ้งสว้ม ควรมกีารแยกชาย หญงิ และมชี่องระบายอากาศไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของพื้นที่ห้อง ระยะดิง่ระหว่างพื้นที่ห้องถึงเพดานยอดฝาหรอืผนังตอนต ่าสุด 
ตอ้งไมน้่อยกว่า 2 เมตร 

• การจดัให้มแีม่บ้านดูแลท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในบรเิวณจุดที่มคีวามเสี่ยง อาทิ 
พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน ้า และห้องพกัของ และท าความสะอาดตามรอบระยะเวลาให้มี
ความถีม่ากกว่าช่วงปกต ิ

• ด าเนินการฉีดพ่นยาฆา่เชือ้โรคทีพ่กัอาศยั อาทติยล์ะ 1 ครัง้  
• เพิม่จดุอาบน ้าทีเ่ป็นฝักบวั และยกเลกิการอาบน ้ารว่มกนั 

6. จดัใหม้ทีีล่า้งมอืพรอ้มสบู่หรอืเจลแอลกอฮอลล์า้งมอื 

ส าหรบัผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
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7. ควบคุมไวเ้วน้ระยะห่างกนัระหว่างท างานอย่างน้อย 2 เมตร 
8. การจดัระเบยีบการขนส่งบุคลากร/แรงงานก่อสรา้งใหไ้ดม้าตรฐาน 

• เพิม่จ านวนรถและจ านวนเทีย่วรถ ส าหรบัรถรบั-ส่งผูร้บัเหมา เพื่อลดความแออดัในการ
นัง่โดยสาร 

• ใหเ้วน้ระยะห่างทีน่ัง่ 1-2 เมตร  
• ควบคุมการเชด็ท าความสะอาดรถรบั-ส่งคนงาน โดยเน้นจดุสมัผสัรว่มดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้ 
• จดัใหม้กีารพ่นน ้ายาฆ่าเชือ้ และท าความสะอาดรถโดยสารทัง้ขาไปและขากลบั 

 
 

1. ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้ไซตง์านก่อสรา้ง และก่อนเขา้ทีพ่กัคนงาน 
2. ลา้งมอืดว้ยสบู่หรอืแจลแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีก่ลบัเขา้หน่วยงาน และก่อนขึน้ลงรถโดยสาร 
3. สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาระหว่างปฏบิตังิาน 
4. สวมถุงมอืขณะปฏบิตังิาน 
5. เวน้ระยะห่างการสนทนา หรอืพบปะ 1-2 เมตร 
6. พนักงานรบัเหมาของบรษิทัที่ปฏบิตังิานที่ไซต์งาน หากจ าเป็นต้องเดนิทางมาที่บรษิทัจะต้อง

ไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหน้าสงูสุดของสายการบงัคบับญัชาก่อนเสมอ 
7. กนิอาหารปรงุสุก สะอาด 
8. ไมใ่ชส้ิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
9. หากมอีาการไข ้ไอ เจบ็คอ มนี ้ามกูใหแ้จง้นายจา้ง และไปพบแพทยท์นัท ี

 

 

1. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่อในบรษิทั ต้องกรอกแบบฟอรม์เพื่อคดักรองผู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ 
ก่อนไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในพืน้ที ่

2. ลดความถี่ในการพบปะผู้มาติดต่อจากภายนอก และจดัห้องรบัรองแยกไว้ เพื่อลดการติดต่อ
สมัผสักบัพนกังานในส านกังาน  

3. ก าหนดใหผู้ม้าตดิต่อสวมใส่หน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลา   
  

ส าหรบัผู้มาติดต่อ 

ส าหรบัพนักงานประจ าไซตง์าน / แรงงานก่อสร้าง  
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