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บทนำ 
สถานการณ์การเกิดเช ื ้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดขึ ้นในเดือนมกราคม 2563 จาก

นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และแพร่ระบาดรุนแรง มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้น เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และการทำงานของทุกภาคส่วน  การระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนทางอากาศจากสารคัดหลังของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลายผ่านระบบ
หายใจ เมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือ พูด ซึ่งผู้ป่วยอาจแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการ ทำให้เกิดการระบาดเป็น  
วงกว้างส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การประกอบกิจการต่าง ๆ จากมาตรการด้าน
สาธารณสุข เช่น การจำกัดการเดินทาง การทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม เป็นต้น และเพื ่อเป็นการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 หากพบการติดเชื ้อในสถานที ่ใด 
จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  ขณะเดียวกันสถานการณ์ไวรัส
โควิด 19 ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย  จึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวอย่าง
เคร่งครัดในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีแนวทางในการจัดการเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในด้านธุรกิจและสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ในการนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 และมาตรการ
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม และแนวปฏิบัติการป้องกันไวรัสโควิด 19 ในการทำงาน
สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้การบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานต่อไป 

 

ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ (Situation level)  
การระบาดในพื้นที่ หมายถึง การเกิดโรคจำนวนมากผิดปกติอย่างเฉียบพลัน หรือเมื่อคนหนึ่งคนแพร่

เชื้อไวรัสไปสู่คน จนมีกลุ่มใหญ่ผิดปกติ ที่เรียกว่า คลัสเตอร์ (cluster) ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงของ
การระบาดเป็นวงกว้าง และจากสถานการณ์การระบาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแต่ละพื้นที่ โดย
คำนึงถึงความเสี่ยงของพื้นที่ร่วมกับความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละสถานที่ประกอบกัน จึงได้กำหนด



ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ (Situation level) ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย, 2563) 

ระดับ 1 การระบาดในพื้นที่ แต่ยังไม่มีผู้มีความเสี่ยงเข้าร่วมปฏิบัติงาน มีการใช้มาตรการในระดบั
การเฝ้าระวัง เพ่ือไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างกัน 

ระดับ 2 เกิดการระบาดในพื้นที่และมีผู้มีความเสี่ยงเข้าร่วมปฏิบัติงาน ยกระดับมาตรการในระดับ
การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หากมีผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยง ตาม Timeline ที่ประกาศจากกรมควบคุมโรคแต่ยัง
ไม่มีการยืนยันการติดเชื้อ 

ระดับ 3 เกิดการระบาดในพื้นที่อย่างมาก หรือมีผู้ป่วยยืนยันเข้าร่วมปฏิบัติงาน ยกระดับมาตรการ
ในการดูแลเป็นระดับการควบคุมโรค และการป้องกันการระบาดของโรคของหน่วยงานที่สำคัญต่อการ
ประกอบการ ถึงแม้ไม่มีการระบาดในพื้นที่ แต่มีผู้ป่วยยืนยันเข้าร่วมปฏิบัติการ จัดเป็นระดับความรุนแรง 
ระดับ 3 เช่นกัน 

ระดับ 4 เกิดการระบาดในพื้นที่อย่างมาก และพบผู้ป่วยยืนยันเข้าร่วมปฏิบัติงานในอัตราที่ สูง 
ยกระดับมาตรการเป็นระดับการควบคุมโรค โดยร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อลดการระบาดออกไปจากสถาน
ประกอบการให้ได้มากที่สุด 
 

มาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2563) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 12 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ควรดำเนินมาตรการทั้ง 

เชิงรับและเชิงรุก เช่น การจัดทำป้ายประกาศ หรือป้ายแนะนำวิธีปฏิบัติ กรณีที่โอ หรือจามอย่างถูกต้อง ซึ่ง
พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และผู้มาติดต่อ สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน รวมถึงการตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค  
โควิด-19 ก่อนเข้าภายในบริเวณโรงงาน และการตอบคำถามเพื่อคัดกรองโรค และขอความร่วมมือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเป็นจริง 

มาตรการที่ 2 การรักษาระยะห่างและสภาพแวดล้อมที่ดี เนื่องจากเชื้อโควิด-19 ติดต่อผ่านทางการ
สัมผัสทางกาย โดยน้ำลาย น้ำมูก ละอองจากการไอเข้าสู่ปาก จมูก ตา จากการพูดระยะใกล้ การสัมผัสมือ ไอ
หรือจามใส่กัน ผู้ประกอบกิจการโรงงานจึงควรกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2 
เมตร ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสระหว่างบุคคล  โดย
แบ่งเป็นการดูแล 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การดูแลพ้ืนที่การทำงาน เช่น บริเวณทางเดิน พ้ืนที่โถง พ้ืนที่รวม พ้ืนที่
โรงอาหาร พ้ืนที่สำนักงาน ห้องประชุม พ้ืนที่ปฏิบัติการผลิต ห้องน้ำ และลิฟต์โดยสาร เป็นต้น 2) การดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบเวลาเข้า – ออกการทำงาน การเปลี่ยนกะเวลาการทำงาน 
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และการจัดการสำหรับรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น 



มาตรการที่ 3 การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงจำนวน
พนักงานในโรงงาน และ ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ล้างมือให้สะอาดและบ่อยครั้ง ได้แก่ 
1) ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น 2) หลีกเสี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น ควรล้างมือ
บ่อย ๆ อย่างถูกวิธี 3) สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในที่ทำงาน 4) ไม่ใช่มือเปล่า
ปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม ให้ใช้กระดาษชำระหรือข้อพับแขนปิดจมูกและปากแทนการใช้มือเปล่า  
5) หลีกเสี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย 6) พยายามทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่าง
สม่ำเสมอ และ 7) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 
(ที่มา :สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,2563) 

 



มาตรการที่ 4 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่แนะนำให้โรงงานใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อโควิด -19 ได้แก่ หน้ากาก (Respirator 
Mask) หน้ากากอนามัยแบบผ้า(Cotton Mask) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก
อนามัยชนิด N95 (95 Respirator) กระบังหน้า (Face Shield) แต่ต้องสวมใส่ร่วมกับหน้ากากอนามัย ชุดคลุม
ทั้งตัว (Coverall) ถุงมือยาง (Disposal Gloves) และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น หมวกคลุม ถุงหุ้มรองเท้า  โดยมี
มาตรการในการดำเนินการ ได้แก่ 1) จัดหาอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอและ
เหมาะสมให ้แก ่พน ักงาน เพ ื ่อลดและป ้องก ันการส ัมผ ัสเช ื ้อโรคผ ่านทางระบบทางเด ินหายใจ  
2) เปลี่ยนหรือทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกต้องเหมาะสม  
3) มีขั้นตอนและฝึกอบรมให้พนักงาน สวมใส่และถอดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ 4) จัดให้มีภาชนะเฉพาะสำหรับทิ้ง และนำอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว
ทิ้งถูกต้องเหมาะสม 

 
 

ภาพที่ 2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(ที่มา :สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,2563) 



มาตรฐานที่ 5 การทำความสะอาดและฆ่าเชื่อโควิด-19  เชื้อโควิด-19 สามารถอยู่บนพื้นผิววัสดุ 
ต่าง ๆ ได้หลายชั่วโมงไปจนถึง 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ ลักษณะของพ้ืนผิว อุณหภูมิ และความชื้นของ
สภาวะแวดล้อม เช่น สามารถอยู่บนพื้นผิวพลาสติกได้ถึง 72 ชั่วโมง  ผิวโลหะสแตนเลส 48 ชั่วโมง ผิวกระดาษ
แข็ง 24 ชั่วโมง  ผิวของทองแดง 4 ชั่วโมง เป็นต้น จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุ โดยเฉพาะ
พ้ืนผิวที่หยิบ จับ สัมผัสบ่อย ๆ การทำความสะอาดเป็นวิธีการนำเอาสิ่งสกปรกออกไปจากพ้ืนผิววัสดุนั้น ส่วน
การฆ่าเชื้อ จะเป็นการใช้สารเคมีทำลายตัวเชื้อ ทั้งสองวิธีเป็นลดการแพร่ระบาดของเชื้ออันเนื่องมาจากการ
สัมผัสกับพื้นผิววัสดุ โดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่แนะนำ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่แนะนำ 

ชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลักษณะพื้นผิว ระยะเวลาที่ฆ่าเชื้อ (นาที) ข้อควรระวัง 
แอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สิ่งของหรืออุปกรณ์ 
เช่น ลูกบิดประตู 
พ้ืนผิวโลหะหรือ
พ้ืนผิวทั่วไป 

10 - ห้ามใช้ในบริเวณท่ีมีแหล่ง
ความร้อนและประกายไฟ 
- ควรใช้ในพ้ืนที่เปิดโล่งมีการ
ระบายอากาศที่ดี 

โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
ความเข้มข้นร้อยละ 
0.1 (น้ำยาฟอกขาว 
คลอรีน) 

พ้ืนผิวที่เป็นวัสดุแข็ง 
ไม่มีรูพรุน เช่น พ้ืน
กระเบื้องเซรามิก ไม่
ควรใช้กับพ้ืนผิวโลหะ 

5-10 - อาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง และเนื้อเยื่อ 
- ไม่ควรผสมน้ำยาฟอกขาว
กับสารทำความสะอาดอ่ืนที่
มีส่วนผสมของแอมโมเนีย 
- ห้ามผสมกับไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.5 

พ้ืนผิวทั่วไป ยกเว้น
โลหะและผลิตภัณฑ์
ที่มีการเคลือบสี 

1 - อาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง และเนื้อเยื่อ 
- ห้ามผสมกับน้ำยาฟอกขาว
คลอรีน 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่ฆ่าเชื้อหมายถึง ระยะเวลาที่สารสัมผัสติดอยู่กับพ้ืนผิว  

มาตรการที่ 6 การรับ การขนย้าย และการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ผ่านมาทางยานพาหนะ พนักงานขับรถ 
วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำการขนส่ง ซึ่งหากไม่มีมาตรการจัดการที่เคร่งครัด อาจเป็นจุดเสี่ยงของการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เข้ามาสู่ภายในบริเวณโรงงานได้ ดังนั้นควรมีการควบคุมกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ โดยมาตรการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 



ช่วงที่ 1 มาตรการการรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้นทางออกจากโรงงาน 
1.จัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อยร้อยละ 70 หรือ

กระดาษเช็ดทำความสะอาดไว้ประจำรถขนส่ง ให้สามารถพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสื่อสารให้พนักงาน 
ขับรถ และพนักงานขนส่งสินค้าทำความสะอาดมือก่อนและหลังรับ-ส่งสินค้าทุกครั้ง 

2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับประดูรถทั้งด้านในและ
ด้านนอก พวงมาลัยรถ แผงควบคุม ที่จับประตูตู้บรรทุกสินค้า เป็นต้น ก่อนออกไปส่งสินค้าจากโรงงานทุกครั้ง 
และทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถที่ใช้ขนส่งและภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งที่กลับเข้ามาสู่โรงงาน 

3. ในกรณีที่มีการใช้ซ้ำของภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น ถัง หรือลังพลาสติก จะต้องมีขั้นตอนการ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ใหม่แต่ละครั้ง 

4. วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโรงงานทั้งหมด ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื ้อที่ 
บรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นรถ 

5. ตรวจวัดไข้พนักงานขับรถและพนักงานขนส่งสินค้า ต้องไม่เกิน 37.5 องศา ก่อนออกจาก
โรงงานทุกครั้ง และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรวมทั้งรักษาความสะอาดทั้งร่างกาย  
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ ์

ช่วงที่ 2 ข้อปฏิบัติเม่ือขนส่งสินค้าข้ามพื้นที่จังหวัด 
1.พนักงานรับรถและพนักงานติตรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาชณะที่ปฏิบัติงาน 

และเผื่อเวลาการเดินทางขนส่ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
2. พนักงานขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถและบัตรประชาชน และให้ความร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่รัฐในการสอบถามเหตุผลในการชนส่งสินค้าที่ปลายทาง รับการตรวจวัดอุณหภูมิและซักประวั ติการ
เดินทาง 

3. จัดเตรียมและแสดงเอกสารการขนส่งเมื่อถูกตรวจสอบ ได้แก่ 1) เอกสารรับรองการปฏิบัติ
หน้าที่และเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง 2) ใบขนส่งสินค้า และ 3) หนังสือรับรองการขนส่งสินค้า
ของบริษัท 

4. แสดงแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบ 
ช่วงที่ 3 มาตรการจัดส่งสินค้าปลายทาง 
1. พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือยางตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และรักษาความ

สะอาดทั้งร่างกาย เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ 
2. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เจลหรือแอลกอฮอล์ก่อนนำส่งสินค้า 
3. พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ ไม่ควรออกจากรถขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ระหว่างการขนส่ง ถ้าเป็นไปได ้กรณีท่ีต้องออกจากรถขนส่งเพ่ือทำการส่งสินค้า ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร และพูดคุยให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคผ่านทางฝอย หรือ
ละอองน้ำลาย 



4. แสดงเอกสารรับรองจากบริษัทสำหรับมาตรการการทำความสะอาดและการปลอดเชื้อ
จากโรงงานต้นทาง 

5. การตรวจโรคโควิด -19 (ถ้ามี ) และแสดงแอปพลิเคชั่น พนักงานขับรถและพนักงาน
ประจำรถ แสดงเอกสารผ่าน*หมอชนะ" ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

มาตรการที่ 7 การทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าคลุมต่าง ๆ 
การทำความสะอาดเสื้อผ้า ชุดพนักงาน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าปู หรือผ้าคลุมต่าง ๆ โรงงานยัง

สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยให้ซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 70 
องศาเซลเชียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที และอบหรือตากให้แห้งสนิท ทั้งนี้ ในระหว่างการทำความสะอาด
เสื้อผ้า มีข้อควรระวัง ดังนี้ 1) แยกเสื้อผ้าหรือผ้าคลุมต่าง ๆ ที่มีโอกาสติดเชื้อสูงออกจากเสื้อผ้าหรือผ้าคลุม
ทั่วไปและให้ทำความสะอาดแยกออกจากกัน 2) สวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ทุกครั้งเมื่อมีการจับเสื้อผ้าที่ใชแ้ล้ว
เหล่านี้ 3) ห้ามทำการสะบัดเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด -19 ในอากาศ 4) ทำ
ความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว เช่น ตะกร้า ถุงใส่ผ้า และอื่น ๆ   
5) หากการส่งซักกับหน่วยงานภายนอก ต้องติดต่อเพ่ือทำการตรวจสอบกระบวนการซักของหน่วยงานนั้น  
6) ล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือ หรือหลังจากจับต้องเสื้อผ้าใช้แล้วเหล่านี้ และ 7) เก็บผ้าที่ใช้แล้วเหล่านี้แยก
ออกจากผ้าที่ทำสะอาดแล้ว 

มาตรการที่ 8 การจัดการของเสีย 
โรงงานควรดำเนินการจัดการของเสีย โดยพิจารณาถึงกิจกรรมที่ก่อกำเนิดของเสีย และชนิดของวัสดุ

ที่ใช้ มีการมอบหมายพนักงานที่ที่รับผิดชอบ และเตรียมอุปกรณ์อย่างเพียงพอ เหมาะสมสำหรับการกำจัด  
ของเสียเหล่านี้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่มีผู้ป่วยในโรงงาน จะต้องมีการรวบรวมและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูก
วิธี โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย จะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
เหมาะสม การขนย้ายเพื่อนำไปกำจัด จะต้องดำเนินการตามประเภทขยะ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะงาน ชนิดของวัสดุ/ขยะ ประเภทขยะ 

 ลักษณะงาน ชนิดของวัสดุ/ขยะ ประเภทขยะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กล
ุ่มท

ี่ 1
  สำหรับผู้มีหน้าที่ที่มีโอกาส

สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง(Droplet) 
เช่น ทีมพยาบาลแพทย์ ที่
ห้องพยาบาลของโรงงาน
พนักงานที่ทำหน้าที่คัดกรอง
ตรวจวัดไข้พนักงานที่มีอาการ
ป่วยระบบทางเดินหายใจ 
(Common cold, Flu) 

- หน้ากาก N95  
- Surgical mask 
- Medical mask 
- หน้ากากผ้า 
- ทิชช ู
- ถุงมือ 

ขยะติดเชื้อ กฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อพ.ศ. 2545 ออก
ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 



 
 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 ลักษณะงาน ชนิดของวัสดุ/ขยะ ประเภทขยะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กล
ุ่มท

ี่ 2
 พนักงานทั่วไปที่สวมหน้ากาก

อนามัยใช้แล้วทิ้งเป็นประจำ 
- Surgical mask 
- Medical mask  

ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่
อันตราย 

* หากเป็นพื้นท่ีเสี่ยง
ติดเชื้อสูงสุดควรมี 
การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ขยะอันตรายในทันที 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง 
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 (รหัสของ
ขยะ 15 02 02 หรือ 
ขยะ 15 02 03) 

กล
ุ่มท

ี่ 3
 พนักงานทั่วไปที่สวมหน้ากาก

ผ้าชนิดนำกลับมาใช้ใหม่เป็น
ประจำ 

- หน้ากากผ้า ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่
อันตราย 

* หากเป็นพื้นท่ีเสี่ยง
ติดเชื้อสูงสุดควรมี 
การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ขยะอันตรายในทันที 

ประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม เรื่อง 
การ กำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 (รหัสของ
ขยะ 15 02 02 หรือ 
ขยะ 15 02 03) 

กล
ุ่มท

ี่ 4
 พนักงานที่มีหน้าที่ทำความ

สะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ติดเชื้อ 

- ผ้า 
- วัสดุดูดซับ 
- ถุงมือ 
- หน้ากากอนามัย 

ขยะติดเชื้อ กฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อพ.ศ. 2545 ออก
ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

 
มาตรการที่ 9 การฝึกอบรมและการสื่อสาร 
การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ให้แก่พนักงานเป็นสิ่งที่

สำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นอันตรายของโรค วิธีการติดต่อ และวิธีการป้องกันตัวเองจากการ
ระบาด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่าง
เคร่งครัด โดยพนักงานควรได้รับการสื่อสารและอบรมในเรื่องความรู้เรื่องโรคโควิด-19 สาเหตุของการติดเชื้อ
และการป้องกัน ดังต่อไปนี้ 1) การดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 2) พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำความ



สะอาด การซักผ้า และการเก็บขยะ จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และ
อันตรายของสารที่ใช้ในการทำความสะอาดที่ใช้ในสถานที่ทำงาน 3) มีการสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
ป้องกันและปรับข้อมูลให้ทันสมัยและแจ้งเตือนพนักงานถึงมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 4) ทำการฝึกอบรม
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยยังคงมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไว้  5) เตรียมเอกสารให้ความรู้กับพนักงาน
อย่างง่าย เช่น การติดโปสเตอร์รณรงค์ในสถานที่เหมาะสมรอบ ๆ โรงงาน และจัดให้มีหลายภาษาตามสัญชาติ
ของพนักงาน 6) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติของแต่ละบุคคล เช่น การวัดค่าต่าง ๆ  การสังเกตการณ์  
และทำการอบรมให้ใหม ่หากมีความจำเป็น และ 7) เตรียมอบรมบทเรียนออนไลน์หรือทางไกลให้กับพนักงาน 
เพ่ือให้พร้อมกับการทำงานที่บ้าน 

มาตรการที่ 10 การติดตามบันทึก Timeline 
การบันทึกและติดตาม Timeline เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสอบสวนและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการช่วยเตือนความจำของพนักงานที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
พบปะผู้คน ที่อาจจะยังไม่ปรากฎหรือถูกประกาศว่า เป็นสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ หรือมีผู้ติดเชื้อ (ที่เป็น
พาหะ แต่ยังไม่แสดงอาการป่วย) หากไม่มีการบันทึก Timeline จะทำให้ไม่สามารถจดจำได้ว่า เดินทางไปไหน
มาบ้าง (เนื่องจากโรคโควิด-19 ใช้เวลาแสดงอาการ 7-14 วัน ซึ่งค่อนข้างนาน) ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อและเป็นพาหะในการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้ามาในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในครอบครัว โดยไม่ได้
ตั้งใจ ดังนั้น จึงแนะนำให้มีการบันทึกและติดตาม Timelineโดยเคร่งครัด 

มาตรการที่ 11 การแยกการพักอาศัยของหน่วยงานสำคัญ Lockup 
หน่วยงานที่สำคัญ หมายถึง หน่วยงานเฉพาะด้าน ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในโรงงานหรือ

กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดหรือ Work from Home ได้ เช่น หน่วยงานที่ดูแลระบบ
สาธารณูปโภคน้ำ ไฟฟ้าในโรงงาน, หน่วยงานที่ควบคุมกระบวนการผลิตในห้องควบคุม เป็นต้น แนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับการ Lockup ดังภาพที่ 3 , 4 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเตรียมการ 
(ที่มา :สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,2563) 



 
 

ภาพที่ 4 การดูแลผู้ถูกแยกพักอาศัย 
(ที่มา :สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,2563) 

 
มาตรการที่ 12 การกักตัวภายในโรงงาน (Factory Quarantine) 
กรณีที่ความรุนแรงของสถานการณ์อยู่ในระดับ 4 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันในโรงงานมาก แนะนำให้

โรงงานอุตสาหกรรมประสานงานหน่วยงานภาครัฐโดยด่วน ดำเนินการตามแผนการตอบสนองสถานการณ์
ฉุกเฉิน และวางแผนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจต่อไป  ในระหว่างที่รอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และยังไม่มีสถานที่ภายนอกรองรับหรือกักตัวผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อ แนะนำให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการกักตัวภายในโรงงานหรือสถานที่เฉพาะ
เหมาะสมเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดออกสู่ภายนอกในวงกว้าง โดยเริ่มจากการ
แยกกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำออกจากประชากรปคติ เพ่ือลดอัตราการแพร่กระจาย
เชื้อและกำหนดการกักกันตัวภายในโรงงาน โดยมีหัวข้อที่จะต้องคำนึงถึง ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 การกักตัวภายในโรงงาน 
(ที่มา :สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,2563) 

 
 
 



ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคไวรัสโควิด-19 

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (2563) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ไว้ ดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสนี้ ทำให้เกิดผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลล่าสุดจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วย ทั้งสิ้นประมาณ 1,699,595 คน 
และจำนวนผู้เสียชีวิต 106,138 คน 

2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่กระจายสามารถผ่านจากคนสู่คน มีการติดเชื้อเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วมาก ทำให้หลาย ๆ ประเทศ ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้น เช่น การกักตัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้หรือ
สงสัยว่าอาจมีโอกาสติดเชื้อ เป็นระยะเวลา 14 วัน การห้ามเดินทางออกจากพื้นที่ การปิดสถานที่ที่มีคน
จำนวนมากมาร่วมกิจกรรม เช่นสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บริษัท ห้างร้าน และพ่อค้าแม่ค้า
จำนวนมากไม่สามารถทำธุรกิจได้ ส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ และต่อเศรษฐกิจโลก 

3) ผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ เมื่อพิจารณาในระดับสถานประกอบกิจการ พบว่า ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลิตภาพการผลิตที่ลดลงเนื่องจากจำนวนลูกจ้างที่ลดลง หรือ เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานเป็น Work from Home และการลดกำลังการผลิตเนื่องมาจากยอดการสั่งซื้อที่ลดลงเป็นจำนวนมาก 
รวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อการจัดสถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงอาหารให้เอื ้อต่อการป้องกันการ
แพร่กระจายและการสัมผัสกับเชื้อไวรัส ฯลฯ 

 
แนวทางการฟ้ืนฟูธุรกิจตามหลักการ 4 P 

สิ่งที่ผู ้บริหารธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยของธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูธุรกิจตาม
หลักการ 4 P  (สภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563) ดังภาพที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
 



 
ภาพที่ 6 แนวทางการฟ้ืนฟูธุรกิจตามหลักการ 4P 

 
1. การบริหารบุคคล(People) จะพิจารณาเกี่ยวกับ 

1.1 จำนวนพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องมีต่อการปฏิบัติงานที่จำเป็นในธุรกิจ เช่น งานการผลิต 
งานขนส่งสินค้า 

1.2 จำนวนพนักงานที่จำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานบริการ 
1.3 จำนวนพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่จำเป็น 

2.การบริหารการผลิต (Process)  จะพิจารณาเกี่ยวกับ 
2.1 สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น เช่น พ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิต คลังสินค้าที่ใช้ในการ

จัดเก็บสินค้า 
2.2 สถานที่อื่นที่เป็นทางเลือกสำรองในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์

เครื่องมือ ที่จำเป็นต้องมีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีศ (Information Technology: IT) เครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น เช่น ระบบเครือข่ายแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด 
(Local Area Network WIFI Internet- Connectivity :LAN)  

2.3 ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น 
3. การบริหารด้านกำไรและรายได้ (PROFIT)  จะพิจารณาเกี่ยวกับ 

3.1 เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างพนักงาน 
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัตถุดิบในการผลิต  

3.2 ความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในการดำเนินธุรกิจระยะสั้น  
3.3 มีแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศ 



4. การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PARTNERSHIP)จะพิจารณาเก่ียวกับ 
4.1 ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบ หรือคู่ค้าท่ีสำคัญ 
4.2 ผู้ที่องค์การธุรกิจต้องพึงพา เช่น ผู้กระจายสินค้าที่จำเป็นต้องมีใช้ในธุรกิจ 
4.3 ผู้ที ่รับงานขององค์การธุรกิจไปทำที่จำเป็นต้องมีใช้ในธุรกิจมีหลายแห่งที่สามารถทำงาน

ทดแทนกันได ้เช่น รับผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งมอบ หรือผู้กระจายสินค้า 
 

แนวปฏบิัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรม 

คณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2563) ได้
จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานเป็นคู่มือปฏิบัติการสำหรับเจ้าของกิจการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ โดยไดจ้ำแนกเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น
การเฉพาะ สำหรับภาคอุตสาหกรรม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ที่เรียกว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยิ่งยวด ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบการเกษตร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร 

2. อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลิตภัณฑ์ยาง 

3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ 

4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกระดาษ อลูมิเนียม การพิมพ์ 

5. อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน 

6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

8. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา 

 แนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานที่ได้กำหนดขึ้นนี้ ได้อ้างอิงตามหลักการของ The 
Occupational Safety and  Health Administration (OSHA) และ International Labour Organization 
(ILO) โดยมีมาตรการขั้นพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อแบบดั้งเดิม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
มุ่งเน้นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ได้แก่  มาตรการสาธารณสุข การส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การจัดการเชิงพื้นที่ การเหลื่อมเวลาทำงาน และ



การจัดระบบ Work From Home เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถนำแนวทางปฏิบัติพื้นฐานไป
ปรับใช้ได้ทันท ี

สรุป 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า โรคโควิด-19 ทำให้เกิดผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค ไม่สามารถจะดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกอย่าง ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย จึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด 
19 ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อเป็นแนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับองค์การ
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้ความเสี ่ยงของสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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