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คำนำ
  หลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก

และในประเทศไทยเองก็ประสบปญหาเรื่อง การระบาดของโรคในชวงระยะแรก

จนในขณะนี้ไดมีกระบวนการในการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคไดดีขึ ้น

มีการประกาศมาตรการและขอปฏิบัติสำหรับประชาชน และผูประกอบอาชีพ

หลายกลุม เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและลดการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  กลุมวัยทำงานที่มีการทำงานในสถานที่ทำงานรวมกัน ถือเปนกลุมสำคัญ

ในการลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากตองมีการ

รวมกลุมกันทำงานในสถานท่ีทำงานรวมกัน และจากผลการสำรวจการดำเนินการ

สนับสนุนมาตรการ เพื่อปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในสถานประกอบการ ระหวางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2563 โดย ทีมภารกิจ

ดานการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ ศูนยพัฒนาวิชาการ

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค

2 meters
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ส�วนที่ 1

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของการระบาด
ของเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ทำงาน

ส�วนที่ 2

คู�มือการจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค�กร
(Business Continuity Plan : BCP)
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ส�วนที่ 3

เอกสารอ�างอิง

พบวา สถานประกอบการและสถานที่ทำงานสวนใหญมีการดำเนินมาตรการ

ปองกันโรคโควิด 19 ไดอยูในระดับดี ดังนั้นสิ่งที่ตองดำเนินการตอไป คือ

การพัฒนา “สถานที่ทำงานตานโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม : New Normal”

ใหเห็นเปนรูปธรรมของการดำเนินมาตรการที่ชัดเจน และพัฒนาขยายตอ

เปนตนแบบของสถานที่ทำงานอื่น ๆ ใหดำเนินการไดอยางถูกตองตอไป

 โดยคูมือเลมน้ีจะเปน มาตรการการดำเนินงาน เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพัฒนา “สถานที่ทำงานตานโควิด 19 ในฐาน

วิถีชีวิตใหม : New Normal” มีเนื้อหาทั้งหมด 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1

มาตรการการดำเนินงาน เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับสถานท่ีทำงานในฐานวิถีชีวิตใหม : New Normal สวนท่ี 2 แนวทางการ

ประเมินความเสี ่ยงของการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ในสถานที่ทำงาน สวนที่ 3 คูมือการจัดทำแผนประคองกิจการภายในองคกร

(Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพรอม : กรณีการระบาด

ของโรคติดตออุบัติใหม ทั้งนี้คูมือเลมนี้ เหมาะสำหรับสถานประกอบการและ

สถานท่ีทำงานทุกขนาด ทุกประเภทกิจการ และ ผูท่ีสนใจสามารถนำไปประยุกต

ใชใหเกิดประโยชนไดเชนกัน

      คณะผูจัดทำ

                  8 สิงหาคม 2563



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 6



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 7

การดำเนินการของสถานที่ทำงานในการปองกัน ควบคุมการระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานวิถีชีวิตใหม : New Normal ประกอบดวยมาตรการดังน้ี

มีการประเมินความเส่ียงของการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
แยกรายกิจกรรมยอยของงานนั้น ๆ
(อางอิงตามเนื้อหาสวนที่ 2)

มีการดำเนินมาตรการปองกัน
ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ตาม
มาตรการพ้ืนฐานอยางครบถวน

มีการดำเนินมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามระดับ
ความเสี่ยงของแตละงาน

ส�วนที่

สำหรับสถานที่ทำงานในฐานว�ถีชีว�ตใหม� : New Normal

มาตรการการดำเนินงาน เฝ�าระวัง ป�องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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มีการติดตามขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันจากหนวยงานภาครัฐ
เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เปนตน

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ความรูที่เกี่ยวของแกพนักงาน อยางทั่วถึง

มีการจัดทำแผนประคองกิจการในกรณี
เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

มีการจัดอบรมใหความรูพนักงานเกี่ยวกับการปองกัน
และควบคุมการติดตอของโรค หรือหัวหนางานมีการ
ใหความรูเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับ
พนักงานกอนเริ่มการปฏิบัติงาน

มีการอบรมใหความรูพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเครียด หรือสภาพปญหา
ทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีระบบการคัดกรอง โดยจัดใหมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิผูปฏิบัติงานและผูมาติดตองาน
กอนเขาในพื้นที่ของสถานที่ทำงาน และตองไมอนุญาตใหเขา หากมีอุณหภูมิ
รางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส และตองใหผูปฏิบัติงานและผูมาติดตองาน
พบแพทยทันที

มีแนวทางการสงตอกรณีสงสัยวาเปนผูปวย
เพื่อเขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

มีนโยบายใหผูที่มีอาการผิดปกติ
หรือมีอาการสงสัยวาจะปวย
เปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หยุดอยูบานอยางนอย 14 วัน

มีการจัดจุดลางมือ พรอมสบูและน้ำ หรือจัดเจลแอลกอฮอล
ลางมือ อยางเพียงพอและทั่วถึง

มีการกำหนดใหพนักงาน “เวนระยะหาง อยางนอย 1 เมตร” ในพื้นที่สวนกลาง
ของสถานที่ทำงาน เชน การตอแถวซื้ออาหาร การนั่งรับประทานอาหาร การนั่ง
ในหองประชุม การนั่งในจุดติดตองาน การใชพื้นที่สูบบุหรี่ จุดพักผอน เปนตน

มีการเพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเช้ือโรค
บริเวณที่มีความเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู กอกน้ำ สวิตชไฟ
เครื่องถายเอกสาร หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มักมีผูสัมผัส
จำนวนมาก

อนุญาตใหพนักงานสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา ท้ังในและนอกสถานท่ีทำงาน

มีการติดตามผูปฏิบัติงานท่ีตองกักกันตัวท่ีบานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ

กรณีสถานท่ีทำงานมีหอพักใหกับพนักงานตองมีการดำเนินการควบคุม ปองกันโรค
ที่ครอบคลุมพื้นที่หอพัก เชน การจัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ การเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดพื้นที่สวนกลางตาง ๆ เปนตน

กรณีสถานที่ทำงานมีรถรับ - สงพนักงาน มีการดำเนินการ ควบคุมปองกันโรคที่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรถรับ - สง เชน มีการจัดท่ีน่ังโดยการเวนระยะหางในการโดยสารรถ
การทำความสะอาดภายในรถ เปนตน

สถานที่ทำงานมีการประเมินมาตรการที่กำหนดเปนระยะ ๆ เพื่อปรับใหเหมาะสม
กับสถานการณ
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มาตรการพ�้นฐาน และ มาตรการสำหรับความเสี่ยงต่ำ
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มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 9

มีการติดตามขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันจากหนวยงานภาครัฐ
เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เปนตน

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ความรูที่เกี่ยวของแกพนักงาน อยางทั่วถึง

มีการจัดทำแผนประคองกิจการในกรณี
เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

มีการจัดอบรมใหความรูพนักงานเกี่ยวกับการปองกัน
และควบคุมการติดตอของโรค หรือหัวหนางานมีการ
ใหความรูเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับ
พนักงานกอนเริ่มการปฏิบัติงาน

มีการอบรมใหความรูพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเครียด หรือสภาพปญหา
ทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีระบบการคัดกรอง โดยจัดใหมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิผูปฏิบัติงานและผูมาติดตองาน
กอนเขาในพื้นที่ของสถานที่ทำงาน และตองไมอนุญาตใหเขา หากมีอุณหภูมิ
รางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส และตองใหผูปฏิบัติงานและผูมาติดตองาน
พบแพทยทันที

มีแนวทางการสงตอกรณีสงสัยวาเปนผูปวย
เพื่อเขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

มีนโยบายใหผูที่มีอาการผิดปกติ
หรือมีอาการสงสัยวาจะปวย
เปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หยุดอยูบานอยางนอย 14 วัน

มีการจัดจุดลางมือ พรอมสบูและน้ำ หรือจัดเจลแอลกอฮอล
ลางมือ อยางเพียงพอและทั่วถึง

มีการกำหนดใหพนักงาน “เวนระยะหาง อยางนอย 1 เมตร” ในพื้นที่สวนกลาง
ของสถานที่ทำงาน เชน การตอแถวซื้ออาหาร การนั่งรับประทานอาหาร การนั่ง
ในหองประชุม การนั่งในจุดติดตองาน การใชพื้นที่สูบบุหรี่ จุดพักผอน เปนตน

มีการเพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเช้ือโรค
บริเวณที่มีความเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู กอกน้ำ สวิตชไฟ
เครื่องถายเอกสาร หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มักมีผูสัมผัส
จำนวนมาก

อนุญาตใหพนักงานสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา ท้ังในและนอกสถานท่ีทำงาน

มีการติดตามผูปฏิบัติงานท่ีตองกักกันตัวท่ีบานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ

กรณีสถานท่ีทำงานมีหอพักใหกับพนักงานตองมีการดำเนินการควบคุม ปองกันโรค
ที่ครอบคลุมพื้นที่หอพัก เชน การจัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ การเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดพื้นที่สวนกลางตาง ๆ เปนตน

กรณีสถานที่ทำงานมีรถรับ - สงพนักงาน มีการดำเนินการ ควบคุมปองกันโรคที่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรถรับ - สง เชน มีการจัดท่ีน่ังโดยการเวนระยะหางในการโดยสารรถ
การทำความสะอาดภายในรถ เปนตน

สถานที่ทำงานมีการประเมินมาตรการที่กำหนดเปนระยะ ๆ เพื่อปรับใหเหมาะสม
กับสถานการณ
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มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 10

มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานใหสามารถระบายอากาศไดดีขึ ้น เชน การเพิ่ม
ระบบระบายอากาศ ใหมีการหมุนเวียนอากาศมากขึ้นหรือ การเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางนอย 2 เดือนตอครั้ง เปนตน

มีการจัดทำกระจก/แผนใสก้ันในจุดท่ีพนักงานตองส่ือสารพูดคุยกับผูอ่ืน ท้ังภายใน
และภายนอกองคกรในระยะประชิดตัว (กรณีที่มีจุดทำงานในลักษณะนี้ เชน
แผนกประชาสัมพันธ/ตอนรับ แผนกหรือจุดรับเอกสารของพนักงานหรือลูกคา)

20

21

มาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลาง 
(โดยต�องปฏิบัติให�ได�ตามมาตรการพ�น้ฐาน และมาตการสำหรับความเส่ียงต่ำ
ครบทุกข�อด�วย)



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 11

มีการจัดใหทำงานท่ีบาน (Work from home) กรณีท่ีงานน้ันสามารถทำท่ีบานได

มีการจัดการประชุมทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต
แทนการจัดประชุมที่พนักงานตองมารวมตัวกัน

22

23

มีการจัดพื้นที่การทำงานของพนักงาน ใหมีระยะ
หางกันอยางนอย 2 เมตร (ในกรณีท่ีพนักงานสวม
หนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา อนุโลม
ใหหางกันอยางนอย 1 เมตรได)

24

มีการเหล่ือมเวลาพักท่ีครอบคลุม ท้ังเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และพักเบรก25

กรณีสถานท่ีทำงานมีการใหบริการท่ีพนักงานตองติดตอกับบุคคลภายนอกเปนประจำ 
ใหมีมาตรการในการลดความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อ เชน การใชระบบการให
บริการโดยไมลงจากรถ (drive - through service) การใชระบบ cashless
การใชระบบยื่นเอกสารแบบ online เปนตน

26

สถานที่ทำงานจัดใหมีมาตรการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา เพื่อการปองกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27

มาตรการสำหรับความเสี่ยงสูง
(โดยต�องปฏิบัติให�ได�ตามมาตรการพ�น้ฐาน และมาตรการสำหรับความเส่ียงปานกลาง
ครบทุกข�อด�วย)



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 12

ขั้นตอนที่ 2

การแยกขั้นตอน
ของงานนั้น

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19) ในสถานที่ทำงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้

ส�วนที่
แนวทางการประเมินความเส่ียงของการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19)
ในสถานที่ทำงาน

AVOID CLOSE CONTACT
FROM PEOPLES WITH SYMPTOM

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 5

การแยกงาน
ออกมาใหชัด

ขั้นตอนที่ 3

การประเมินความเสี่ยง
 ตอการระบาดของ
แตละขั้นตอนงาน

ขั้นตอนที่ 4

การติดตามและ
ประเมินผล

การดำเนินมาตรการ

การดำเนินมาตรการ
เพื่อปองกันควบคุม

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 13

ขั้นตอนที่ 2

การแยกขั้นตอน
ของงานนั้น

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19) ในสถานที่ทำงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้

ส�วนที่
แนวทางการประเมินความเส่ียงของการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19)
ในสถานที่ทำงาน

AVOID CLOSE CONTACT
FROM PEOPLES WITH SYMPTOM

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 5

การแยกงาน
ออกมาใหชัด

ขั้นตอนที่ 3

การประเมินความเสี่ยง
 ตอการระบาดของ
แตละขั้นตอนงาน

ขั้นตอนที่ 4

การติดตามและ
ประเมินผล

การดำเนินมาตรการ

การดำเนินมาตรการ
เพื่อปองกันควบคุม

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 ข้ันตอนน้ีจะเปนการแจกแจงงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของในกระบวนการของสถานท่ีทำงาน
เพื่อใหสามารถวิเคราะหความเสี่ยงตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ไดอยางครอบคลุม ท้ังงานท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิตและนอกพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต
โดยสถานที่ทำงานอาจนำเทคนิคของการวิเคราะหงานดานความปลอดภัย (Job Safety
Analysis: JSA) มาใชในการแยกงานได ทั้งนี้วิธีการในการแยกงานนั้น อาจเปนไปตาม
แผนภาพดานลางนี้

แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธของงานที่เกี่ยวของในกระบวนการของสถานที่ทำงาน
  เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

ขั้นตอนที่ 1 การแยกงานออกมาให�ชัด 

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3
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 ข้ันน้ีจะเปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองจากข้ันตอนท่ี 1 คือ ตองนำเอางานท่ีแยกในข้ันตอน
ท่ี 1 แลวมาแยกข้ันตอนของงานแตละงานใหละเอียด เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความเส่ียง
ตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไดอยางครอบคลุมมากที่สุด
 ทั้งนี้วิธีการในการแยกขั้นตอนของงานนั้น อาจเปนไปตามแผนภาพดานลางนี้

แผนผังที่ 2  แสดงงานและการจำแนกข้ันตอนการทำงานของงานน้ัน ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห
   ความเสี่ยงตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ขั้นตอนที่ 2 การแยกขั้นตอนของงานนั้น

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ … ขั้นตอนการทำงาน งานที่ … ขั้นตอนการทำงาน งานที่ …

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3
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 ข้ันน้ีจะเปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองจากข้ันตอนท่ี 1 คือ ตองนำเอางานท่ีแยกในข้ันตอน
ท่ี 1 แลวมาแยกข้ันตอนของงานแตละงานใหละเอียด เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความเส่ียง
ตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไดอยางครอบคลุมมากที่สุด
 ทั้งนี้วิธีการในการแยกขั้นตอนของงานนั้น อาจเปนไปตามแผนภาพดานลางนี้

แผนผังที่ 2  แสดงงานและการจำแนกข้ันตอนการทำงานของงานน้ัน ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห
   ความเสี่ยงตอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ขั้นตอนที่ 2 การแยกขั้นตอนของงานนั้น

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 1

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน งานที่ 3

ขั้นตอนการทำงาน งานที่ … ขั้นตอนการทำงาน งานที่ … ขั้นตอนการทำงาน งานที่ …

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3

 เปนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงตอการระบาดฯ ของแตละขั้นตอนงานที่แยก
ออกมาอยางละเอียดแลว โดยเกณฑการพิจารณาความเส่ียงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) นั้น ใช “สมการการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ : Risk matrix ของโอกาส
ในการแพรเชื้อในขณะปฏิบัติงาน และลักษณะงานวามีองคประกอบความเสี่ยง หรือไม
และมีแนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจาก 5 องคประกอบ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงต�อการระบาดของแต�ละขั้นตอนงาน

ลักษณะงาน
โอกาสแพร�เช�้อ

น�อย ปานกลาง มาก

ความหนาแนนของ
คนที่มารวมกันใน

ชวงเวลาใด ๆ

หางกันมากกวา 
1 เมตร

(1 คะแนน) 

หางกันนอยกวา
1 เมตร

แตไมเบียดเสียด
(2 คะแนน)

เบียดเสียด หรือ
หางกันนอยกวา
30 เซนติเมตร
(3 คะแนน)

ระยะเวลาที่ใช นอยกวา 30 นาที
(1 คะแนน)

30 นาที - 1 ชั่วโมง
(2 คะแนน)

มากกวา 1 ชั่วโมง
(3 คะแนน)

ลักษณะการพูดคุย
ระหวางปฏิบัติงาน

พูดธรรมดา
หรือไมมีการพูดคุย

ระหวางทำงาน
(1 คะแนน)

มีการใชเสียงดัง
หรือตองตะโกน

เปนบางชวง
(2 คะแนน)

มีการรองตะโกน
เกือบตลอดเวลา

(3 คะแนน)

การระบายอากาศ
ทำงานในที่โลง

ไมมีเครื่อง
ปรับอากาศ

(1 คะแนน)

สถานที่ปด
ติดเครื่อง

ปรับอากาศและ
มีการระบาย

อากาศเพียงพอ
(2 คะแนน)

สถานที่ปด
ติดเครื่อง

ปรับอากาศและ
ไมมีการระบาย

อากาศ
(3 คะแนน)
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จากนั้นนำคะแนนแตละองคประกอบมารวมกัน และจัดแบงระดับความเสี่ยง
เปน 3 ระดับ ดังนี้

เชน 
 ความหนาแนนของคนที่มารวมกันในชวงเวลาใด ๆ มีโอกาสแพรเชื้อ อยูในระดับ
 นอย 1 คะแนน (หางกันมากกวา 1 เมตร) 
 ระยะเวลาท่ีใช มีโอกาสแพรเช้ือ อยูในระดับปานกลาง 2 คะแนน (30 นาที – 1 ช่ัวโมง) 
 ลักษณะการพูดคุยระหวางปฏิบัติงาน มีโอกาสแพรเช้ือ อยูในระดับปานกลาง 2 คะแนน
 (มีการใชเสียงดัง หรือตองตะโกนเปนบางชวง)
 การระบายอากาศ มีโอกาสแพรเชื ้อ อยูในระดับมาก 3 คะแนน (มีสถานที่ปด
 ติดเครื่องปรับอากาศ และไมมีการระบายอากาศ)

ดังนั้น  คะแนนความเสี่ยงของขั้นตอนงาน นี้ คือ 1 คะแนน + 2 คะแนน + 2 คะแนน
  + 3 คะแนน = 8 คะแนน จะถูกจัดอยูใน ระดับความเสี่ยงปานกลาง

4 – 5   คะแนน ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับต่ำ

6 - 10  คะแนน ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับปานกลาง

11 - 12 คะแนน    ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับสูง
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จากนั้นนำคะแนนแตละองคประกอบมารวมกัน และจัดแบงระดับความเสี่ยง
เปน 3 ระดับ ดังนี้

เชน 
 ความหนาแนนของคนที่มารวมกันในชวงเวลาใด ๆ มีโอกาสแพรเชื้อ อยูในระดับ
 นอย 1 คะแนน (หางกันมากกวา 1 เมตร) 
 ระยะเวลาท่ีใช มีโอกาสแพรเช้ือ อยูในระดับปานกลาง 2 คะแนน (30 นาที – 1 ช่ัวโมง) 
 ลักษณะการพูดคุยระหวางปฏิบัติงาน มีโอกาสแพรเช้ือ อยูในระดับปานกลาง 2 คะแนน
 (มีการใชเสียงดัง หรือตองตะโกนเปนบางชวง)
 การระบายอากาศ มีโอกาสแพรเชื ้อ อยูในระดับมาก 3 คะแนน (มีสถานที่ปด
 ติดเครื่องปรับอากาศ และไมมีการระบายอากาศ)

ดังนั้น  คะแนนความเสี่ยงของขั้นตอนงาน นี้ คือ 1 คะแนน + 2 คะแนน + 2 คะแนน
  + 3 คะแนน = 8 คะแนน จะถูกจัดอยูใน ระดับความเสี่ยงปานกลาง

4 – 5   คะแนน ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับต่ำ

6 - 10  คะแนน ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับปานกลาง

11 - 12 คะแนน    ขั้นตอนงานนั้นมี ความเสี่ยงระดับสูง

 เม่ือประเมินความเส่ียงของแตละข้ันตอนงานแลว ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการ
ในการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคของสถานที่ทำงานตองทำตามมาตรการ
เพ่ือปองกัน ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามระดับความเส่ียงท่ีพบ โดยแบงการดำเนิน
ตามมาตรการ ดังนี้

อ�างอิงการดำเนินงานตามตาราง
มาตรการการดำเนินงาน

เร�่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับสถานประกอบการ

 เม่ือประเมินความเส่ียงของแตละข้ันตอนงานแลว ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการ
ในการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคของสถานที่ทำงานตองทำตามมาตรการ
เพื ่อปองกัน ควบคุมความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นตามระดับความเสี ่ยงที ่พบ โดยแบง
การดำเนินตามมาตรการ ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 4 การดำเนินมาตรการเพ�อ่ป�องกัน ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข��น

ี้
  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐานครบถวนทุกขอ
 และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลาง
 ความเสี่ยงระดับสูง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐาน และ มาตรการสำหรับ
 ความเสี่ยงปานกลางครบถวนทุกขอ และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของ
 ความเสี่ยงสูงอยางครบถวนทุกขอ หากไมสามารถดำเนินการได ขั้นตอนงานนั้น
 จะไมอนุญาตใหปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดตอของโรคฯ ในระดับสูง

ความเสี่ยงระดับต่ำ

ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐาน

      ความเสี่ยงระดับปานกลาง

ดำเนินการตามมาตรการพ้ืนฐาน มาตรการ
สำหรับความเสี่ยงต่ำครบถวนทุกขอและ
ดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของมาตรการ
สำหรับความเสี่ยงปานกลาง

      ความเสี่ยงระดับสูง

ดำเนินการตามมาตรการพ้ืนฐาน มาตรการสำหรับความเส่ียงต่ำ และมาตรการสำหรับ
ความเส่ียงปานกลางครบถวนทุกขอและดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของความเส่ียงสูง
อยางครบถวนทุกขอ หากไมสามารถดำเนินการได ขั้นตอนงานนั้นจะไมอนุญาตให
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดตอของโรคฯ ในระดับสูง



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 18

 หลังจากสถานท่ีทำงานดำเนินการตามมาตรการในการปองกัน ควบคุมการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนระยะเวลาตั้งแต 14 วันขึ้นไปแลว ผูรับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการในการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และคณะผูบริหารของ
สถานที่ทำงาน ตองมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการดังกลาว เพื่อให
ทราบถึงปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และนำไปสูการจัดการแกไขปญหาใหบรรลุ
ตามเปาหมายการควบคุมการระบาดของโรคฯ ท่ีสถานท่ีทำงานกำหนดไว ท้ังน้ีระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลนั้น สถานที่ทำงานสามารถกำหนดไดตามความเหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยงขององคกร

ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ

ี้
  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐานครบถวนทุกขอ
 และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลาง
 ความเสี่ยงระดับสูง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐาน และ มาตรการสำหรับ
 ความเสี่ยงปานกลางครบถวนทุกขอ และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของ
 ความเสี่ยงสูงอยางครบถวนทุกขอ หากไมสามารถดำเนินการได ขั้นตอนงานนั้น
 จะไมอนุญาตใหปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดตอของโรคฯ ในระดับสูง

1 - 2 M
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ส�วนที่
คู�มือการจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค�กร
(Business Continuity Plan : BCP)
เพ�อ่เตร�ยมความพร�อม : กรณีการระบาดของ
โรคติดต�ออุบัติใหม�

 หลังจากสถานท่ีทำงานดำเนินการตามมาตรการในการปองกัน ควบคุมการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนระยะเวลาตั้งแต 14 วันขึ้นไปแลว ผูรับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการในการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และคณะผูบริหารของ
สถานที่ทำงาน ตองมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการดังกลาว เพื่อให
ทราบถึงปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และนำไปสูการจัดการแกไขปญหาใหบรรลุ
ตามเปาหมายการควบคุมการระบาดของโรคฯ ท่ีสถานท่ีทำงานกำหนดไว ท้ังน้ีระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลนั้น สถานที่ทำงานสามารถกำหนดไดตามความเหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยงขององคกร

ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ

ี้
  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐานครบถวนทุกขอ
 และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลาง
 ความเสี่ยงระดับสูง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐาน และ มาตรการสำหรับ
 ความเสี่ยงปานกลางครบถวนทุกขอ และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของ
 ความเสี่ยงสูงอยางครบถวนทุกขอ หากไมสามารถดำเนินการได ขั้นตอนงานนั้น
 จะไมอนุญาตใหปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดตอของโรคฯ ในระดับสูง

1 - 2 M

	



มาตรการการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำาหรับพัฒนา “สถานที่ทำางาน ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” 20

ี้
  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐานครบถวนทุกขอ
 และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลาง
 ความเสี่ยงระดับสูง ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐาน และ มาตรการสำหรับ
 ความเสี่ยงปานกลางครบถวนทุกขอ และดำเนินการตามมาตรการเฉพาะของ
 ความเสี่ยงสูงอยางครบถวนทุกขอ หากไมสามารถดำเนินการได ขั้นตอนงานนั้น
 จะไมอนุญาตใหปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดตอของโรคฯ ในระดับสูง

เอกสารอ�างอิง

1. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค. แนวทาง

 การดำเนินงาน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ

2.  ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ และ 

 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง

 สาธารณสุข.แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs)

 ที่ปลอดโรค ปลอดภัยสำหรับผูประกอบอาชีพ เพื่อการปองกันและควบคุมโรค

 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

3. ภารกิจดานการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ และ ศูนยพัฒนา

 วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค. 

 แบบสำรวจการดำเนินการสนับสนุนมาตรการเพื่อปองกันการระบาดของ

 โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ




