
ความร่วมมือเพ่ือ
การปรับตัวและ
การฟ้ืนตัวของ
ธุรกิจในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ชุดเคร่ืองมือส ำหรับกำรปรับตวัทำงธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้

กรอบการท างานเพื่อการบรรเทา
ความเส่ียงจากโควดิ-19

ธันวำคม 2564

เวอร์ชัน 1.8



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

สารบัญ: ชุดเคร่ืองมือส าหรับการปรับตัวทางธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2

ภำพรวมของโควิด-19 กำรค ำนึงถึงปัจจยัเส่ียง กำรก  ำกบัดำ้นอำชวีอนำมยั
ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้ม

สถำนท่ีท ำงำน กำรเดินทำง
ระหวำ่งประเทศ

ท่ีพกัอำศยั

หน้ำ 14 ขอ้มลูเบ้ืองตน้
และ ล ำดบัเหตุกำรณ์
กำรเกดิโควดิ-19
หน้ำ 16 ผลกระทบระดบั
ภำคสว่นและระดบัโลก
หน้ำ 22 กำรกลำยพนัธ์ุ
ของไวรัส: สำยพนัธ์ุ
ท่ีนำ่กงัวล
หน้ำ 24 กำรเขำ้ถึง
วคัซีนในภูมภิำค

หน้ำ 33 แนวคิดดำ้นควำม
ปลอดภยั 3Ps: ระเบียบวธีิ
เชิงวเิครำะห์
หน้ำ 34 แผนผงักำร
ประเมนิควำมเส่ียง
หน้ำ 37 ตวัอยำ่งกำร
ปรับเปล่ียนรูปแบบกำร
ด ำเนินธุรกจิ
หน้ำ 39 มำตรกำร
กำรบรรเทำควำมเส่ียง

หน้ำ 42 โครงสร้ำงกำรจดักำร
กบัวกิฤตโควดิ-19 ท่ีแนะน ำ
หน้ำ 46 กำรประเมนิควำมพร้อม
ในกำรท ำงำน กำรตรวจคดักรอง
อุณหภูม ิและกำรติดตำมผูสั้มผัส
ใกลช้ิด
หน้ำ 56 วธีิกำรและกลยุทธ์
กำรตรวจหำเชื้อโควดิ-19
หน้ำ 59 กรณีศึกษำ: แนวปฏิบติั
ส ำหรับอุตสำหกรรมตำ่ง ๆ

หน้ำ 79 แนวทำงกำรปฏิบติั
ส ำหรับสถำนท่ีท ำงำน
หน้ำ 82 กลยุทธ์กำรลด
กำรสัมผสั ให้เป็นศูนย์
หน้ำ 86 อุปกรณ์ป้องกนัสว่น
บุคคล (PPE): กำรจดักำรกลุม่เส่ียง
ท่ีอำจไดรั้บเชื้อ ผูติ้ดเชื้อและ
อุปกรณ์ป้องกนักำรแพรร่ะบำด
หน้ำ 97 ตวัอยำ่งกำรแบง่ทีม
ท ำงำน กำรจดัตำรำงเวลำ และ
รูปแบบกำรท ำงำน
หน้ำ 100 กำรวำงแผนจดัพื้นท่ี
ท ำงำนและกำรจดักำรควำมเส่ียง
หน้ำ 102 รูปแบบกำรท ำงำน
ในยุคหลงัโควดิ-19

หน้ำ 110 กฎระเบียบท่ี
เกีย่วขอ้งในกำรเดินทำง
ระหวำ่งประเทศ
หน้ำ 112 กรณีศึกษำ: 
กำรทอ่งเท่ียวในประเทศไทย
หน้ำ 115 แนวปฏิบติัท่ีดี
ในกำรเดินทำงระหวำ่ง
ประเทศ
หน้ำ 117 กำรสง่ตวัผูป่้วย: 
กำรติดตอ่เพื่อรับควำม
ชว่ยเหลือ

หน้ำ 119 แนวปฏิบติัหลกั
ส ำหรับกำรรับมอืโควดิ-19 
ในท่ีพกัอำศยั
หน้ำ 121 กรณีศึกษำ: 
แนวปฏิบติัท่ีดีจำกหอพกัใน
ประเทศสิงคโปร์
หน้ำ 137 กำรจดักำรดำ้นอำหำร 
กำรซกัเส้ือผำ้ และกำรลำ้งจำน
หน้ำ 142 ทำงเลือกในกำรรักษำ
ท่ีส ำคญั ส ำหรับพื้นท่ีระยะไกล

สว่นท่ี
หน่ึง

สว่นท่ี
สอง

สว่นท่ี
สำม

สว่นท่ี
ส่ี

สว่นท่ี
ห้ำ

สว่นท่ี
หก
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ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรส่ือสำรและกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทลั กำรฉีดวคัซีน กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต

หน้ำ 144 แนวทำงกำร
เดินทำงอยำ่งปลอดภยั
ในวกิฤตโควดิ-19
หน้ำ 145 แนวปฏิบติั
ส ำหรับผูข้บัข่ียำนพำหนะ
หน้ำ 147 แนวปฏิบติั
ส ำหรับกำรขนสง่สินคำ้
และผลิตภณัฑ์
หน้ำ 150 กรณีศึกษำ:
แนวปฏิบติัส ำหรับ
กำรเดินทำง

หน้ำ 152 บทบำทของ
กำรส่ือสำรและกำรเป็นผูน้ ำ
หน้ำ 155 กำรท ำลำยควำมเชื่อ
ท่ีไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัวคัซีน 
และกรณีศึกษำในภูมภิำค
หน้ำ 167 โครงกำรฝึกอบรม
ส ำหรับพนักงำน
หน้ำ 168 กำรจดักำรควำม
เส่ียงดำ้นชื่อเสียงขององค์กร

หน้ำ 181 กำรอบรมเชิง
ปฏิบติักำรดำ้นควำมเป็นอยู ่
ท่ีดีและกำรสนับสนุนทำง
กำรแพทย์
หน้ำ 185 กำรปรับตวัทำงดำ้น
จิตใจและควำมเป็นอยูท่ี่ดี
หน้ำ 187 ขอ้ควรค ำนึงดำ้น
สุขภำพจิต
หน้ำ 189 กรณีศึกษำ: 
ทำงเลือกในกำรรับมอืโควิด-19
ในสถำนท่ีท ำงำน
หน้ำ 191 นโยบำยกำรกลบัสู่
สถำนท่ีท ำงำนและกำรดูแล
สุขภำพจิต

หน้ำ 194 ภำพรวมของ
เคร่ืองมอืดิจิทลั
หน้ำ 200 กำรเปรียบเทียบ
เคร่ืองมอืดิจิทลัภำยในภูมภิำค
อำเซียน
หน้ำ 202 กรณีศึกษำ: ใบรับรอง 
SG workpass ของสิงคโปร์
และใบรับรอง AOK pass
หน้ำ 207 กรณีศึกษำ: 
กำรตรวจสอบพื้นท่ีระยะไกล
โดยใชโ้ดรน

หน้ำ 210 ควำมรู้เบ้ืองตน้ 
ประโยชน์ ควำมทำ้ทำย และ
ประเด็นส ำคญัเกีย่วกบั
วคัซีนโควดิ-19
หน้ำ 214 กำรเปรียบเทียบ
วคัซีนท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
องค์กำรอนำมยัโลก (WHO)
หน้ำ 217 ควำมเชื่อม ัน่และ
ควำมกงัวลใจในกำรเขำ้รับ
วคัซีน
หน้ำ 225 แนวทำงกำรฉีด
วคัซีนส ำหรับพนักงำน
หน้ำ 230 ทำงเลือกในกำร
รักษำโควดิ-19

หน้ำ 237 ยุคหลงัโควดิ-19: 
ภยัคกุคำม ท่ีธุรกจิในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ยงัคงเผชิญ
หน้ำ 238 ภยัธรรมชำติ 
ผลกระทบ และกลยุทธ์ในกำร
บรรเทำควำมเส่ียง
หน้ำ 240 ภยัคกุคำมทำงไซเบอร์
ผลกระทบ และกลยุทธ์ในกำร
บรรเทำควำมเส่ียง
หน้ำ 242 โรคฝีดำษลิง 
ผลกระทบ และกลยุทธ์ในกำร
บรรเทำควำมเส่ียง

สว่นท่ี
แปด

สว่นท่ี
เจ็ด

สว่นท่ี
เกำ้

สว่นท่ี
สิบ

สว่นท่ี
สิบเอ็ด

สว่นท่ี
สิบสอง

สารบัญ: ชุดเคร่ืองมือส าหรับการปรับตัวทางธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (2) 3



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ความร่วมมือเพ่ือการปรับตัวและการฟ้ืนตัวของธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
บริบท
• เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2563 องคก์ำรอนำมัยโลก (WHO) ออกแถลงกำรณ์อยำ่งเป็นทำงกำรวำ่โรคโควิด-19 ไดเ้ขำ้สู่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดทั่วโลก

นับจนถึงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2565 ทั่วโลกมีผูติ้ดเช้ือยืนยนัมำกกวำ่ 577 ลำ้นรำย และเสียชีวิตมำกกวำ่ 6.4 ลำ้นรำย

• หลำยประเทศในภูมิภำคอำเซียนยงัคงพบอตัรำกำรแพร่เช้ือ หรือ อตัรำกำรเสียชีวิตของประชำกรท่ีสูงข้ึนอยำ่งตอ่เน่ือง โดยในไตรมำสแรกของปี 
2565 ประเทศฟิลิปปินส์มีจ ำนวนผูป่้วยสูงสุดนับตั้งแตเ่ร่ิมมีกำรแพร่ระบำด

• Nikkei จัดอนัดบัดชันีกำรฟ้ืนตวัจำกโควิด-19 กวำ่ 120 ประเทศ ในดำ้นกำรจัดกำรกำรแพร่ระบำด กำรกระจำยวคัซีน และควำมคลอ่งตวัในกำร
เดินทำง ประเทศท่ีไดรั้บกำรจัดอนัดบัท่ีดี เป็นประเทศท่ีมีแนวโน้มกำรฟ้ืนตวัท่ีเร็ว ซ่ึงกำรจัดอนัดบัของขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ไดแ้ก ่
กมัพูชำ (อนัดบั 4) เวียดนำม (อนัดบั 8) ไทย (อนัดบั 70) อินโดนีเซีย (อนัดบั 78) ลำว (อนัดบั 89)  และฟิลิปปินส์ (อนัดบั 101)

• ผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกวิกฤตโควิด-19 ปรำกฏทั่วทั้ งภูมิภำคอำเซียนอยำ่งมีนัยส ำคญั เน่ืองจำกมีภำวะพึ่งพำในกำรขบัเคล่ือนจำกภำคส่วนตำ่งๆ 
เชน่ ภำคกำรผลิตและกำรกอ่สร้ำง ซ่ึงในปี 2563 มีผูถู้กเลิกจ้ำงงำนรวมกนัมำกกวำ่ 50%

• แม้วำ่อตัรำกำรฉีดวคัซีนทั่วทั้ งภูมิภำคจะอยูท่ี่ 71% แตเ่ศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ยงัเผชิญกบักำรระบำดระลอกใหม่และกำรลอ็ก
ดำวน์อยำ่งตอ่เน่ือง นโยบำยใหม่ ๆ  มักถูกน ำมำปรับใชเ้พื่อหยุดกำรระบำดของโควิด-19 ซ่ึงท ำให้ภำคธุรกิจทั้ งหมดไดรั้บควำมเสียหำย

4

ทีม่ำ: WHO, ILO, Nikkei COVID-19 Recovery Index (ตลุำคม 2565)

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-19-Recovery-Index
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-19-Recovery-Index/Vietnam-Cambodia-lead-ASEAN-comeback-in-Nikkei-COVID-index
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ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
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สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ความร่วมมือเพ่ือการปรับตัวและการฟ้ืนตัวของธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (2) 5

พนัธกิจและควำมร่วมมือ
• ด้วยกำรสนบัสนุนจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ (DOS) และควำมร่วมมือระหวำ่ง

องค์กำรแฟมิล่ี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI 360) และบริษทั เอดับเบ้ิลยูอำร์ ลอยด์ 
(AWR Lloyd) ในกำรเตรียมกลยุทธ์กำรรับมือวิกฤตโควิด-19 ของ DOS ทั้ง 4 ด้ำนหลัก 
(รำยละเอียดด้ำนล่ำง)

• จำกกำรรวบรวมแนวปฏิบติัท่ีดีและหลักฐำนจำกงำนวิจยัด้ำนสำธำรณสุข 
กำรวิเครำะห์ธุรกิจ และหลกักำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง FHI 360 และ AWR Lloyd 
จะช่วยส่งเสริมและแนะน ำภำคเอกชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สำมำรถ
ปรับตัวทำงธุรกิจได้มำกย่ิงข้ึน โดยมุง่เนน้ท่ีประเทศไทย เวียดนำม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ลำว และกมัพูชำ

FHI 360 เป็นองค์กรไมแ่สวงหำผลก  ำไรและ
เป็นผูริ้เร่ิมในกำรสร้ำงควำมรว่มมือเพ่ือกำร
ปรับตัวและกำรฟ้ืนตัวของธุรกิจในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนจำก
กระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐ (DOS) 
จุดมุง่หมำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้แกธุ่รกิจ
ภำคเอกชนในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ด้วย 'ควำมรู้' ทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็นเพ่ือเรง่กำรฟ้ืน
ตัวจำกวิกฤตอยำ่งตอ่เน่ือง หรือเรง่กำรปรับตัว
ของกำรด ำเนินธุรกิจ

AWR Lloyd เป็นบริษัทให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ท ำธุรกิจท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ ซ่ึงรว่มมือกบั 
FHI 360 ในกำรเตรียมกลยุทธ์กำรรับมือวิกฤต
โควิด-19 ส ำหรับภำคเอกชน และแนะน ำใน
กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรส่ือสำรเกี่ยวกบั
โควิด-19 ตลอดจนควำมเป็นอยูท่ี่ดีของชมุชน
ผำ่นองค์กรภำคเอกชน 

กลยุทธ์กำรรับมือวิกฤตโควิด-19 ของ DOS ทั้ง 4 ด้ำนหลัก: เตรียม
ควำมพร้อม บรรเทำ และจัดกำรกบัผลกระทบของโควิด-19 ในด้ำน
เศรษฐกิจ ควำมมัน่คง เสถียรภำพ และป้องกนักำรพัฒนำท่ีล้ำหลัง 
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บทบาทของ FHI 360 ในการรับมือวกิฤตโควดิ-19 6

FHI 360: ขอ้มูลเบื้องตน้*
FHI 360 เป็นองค์กรไมแ่สวงหำผลก  ำไรระดบันำนำชำติท่ีมุง่เนน้กำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงคุณภำพด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยูท่ี่ดีของผูค้นทัว่โลก 
มีเจ้ำหนำ้ท่ีกว่ำ 4,000 คน และปฏิบติังำนทัว่โลกกว่ำ 60 ประเทศ ด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนกำรวิจัยและวิทยำศำสตร์ ปัจจุบนั FHI 360 มีส่วนในกำรป้องกนั 
ตรวจหำ และรับมือกบัโควิด-19ทัว่ทั้งทวีปเอเชีย โดยมีกรอบกำรด ำเนินงำนดังน้ี:
• กำรสนบัสนุนทำงเทคนิคเพ่ือพฒันำแผนรับมือ เหตุฉุกเฉินและแนวปฏิบติัส ำหรับโรงพยำบำลและรัฐบำล
• กำรประกนัคุณภำพภำยนอก
• กำรจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโควิด-19
• กำรรณรงค์กำรฉีดวัคซีน
• กำรบริกำรช่วยเหลือในกำรขนส่งส่ิงส่งตรวจ
• กำรฝึกอบรมส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีห้องปฏิบติักำรในเร่ืองควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ กำรเกบ็ตวัอยำ่งและกำรจดักำรตัวอยำ่ง กำรบรรจุ กำรควบคุมอุณหภูมิ 

และกำรเกบ็รักษำตัวอยำ่ง
• กำรจัดท  ำแพลตฟอร์มเสมือนจริงเพ่ือส่ือสำรข้อมูลท่ีถูกตอ้งเกีย่วกบัโควิด-19 ให้แกป่ระชำชน ส่งเสริมกำรท  ำงำนร่วมกนัของภำคประชำสงัคม และ

เช่ือมโยงสมำชิกกลุม่ท่ีมีควำมเปรำะบำงในชุมชนท่ีอำจต้องกำรเข้ำถึงกำรบริกำร
• ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในกำรจัดท  ำข้อมูลควำมรู้เกีย่วกบัโควิด-19

*www.fhi360.org



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

บทบาทของ FHI 360 ในการรับมือวกิฤตโควดิ-19 (2) 7

บทบำทของ FHI 360 ในกำรป้องกนั กำรเตรียมควำมพร้อม กำรตรวจหำ และกำรรับมือกบัโควดิ-19
• กำรจ ำแนกและบรรเทำควำมเส่ียงด้ำนพฤติกรรม
• กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทำงสงัคมเพ่ือลดผลกระทบ และควำมรุนแรงจำกกำรแพรร่ะบำด
• คณุภำพและกำรปฏิบัติตำมขอ้ก  ำหนดของอุปกรณ์
• ควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรตลำด
• กำรรณรงค์กำรฉีดวคัซีน

• กำรเฝ้ำระวงัตำมชมุชนและตำมสถำนท่ีตำ่ง ๆ
• กำรเสริมสร้ำงเครือขำ่ยกำรตรวจวินิจฉัย
• ควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ ในห้องปฏิบัติกำรและสถำนพยำบำล

• กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรทำงกำรแพทยด์ำ่นหน้ำ
• กำรส่ือสำรควำมเส่ียง
• กำรรับมือกบัวิกฤต
• กำรพฒันำวคัซีนและยำรักษำโรค

สง่เสริมกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ ำนวย

กำรเสริมสร้ำงระบบสุขภำพ กำรวิเครำะห์
นโยบำยและกฎหมำย กำรพฒันำก  ำลังคน
และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจ กำรให้ควำมรู้เพ่ือรับมือกบั
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เทคโนโลยีกำรส่ือสำร
แบบเคล่ือนท่ี กำรรวมกลุม่ทำงเพศและ
สงัคม กำรใชป้ระโยชน์จำกงำนวิจัย

ศึกษำขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัศกัยภำพของ FHI 360 ในภำวะโรคระบำด

https://www.fhi360.org/expertise/emerging-pandemic-threats
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AWR Lloyd ทีป่รึกษาเกีย่วกบัโควดิ-19 8

AWR LLOYD เสนอกรอบกำรท  ำงำนส ำหรับกำรจดักำรควำมเส่ียงโควดิ-19

กำรประชมุ
วอร์รูม

ค ำนึงถึงสุขภำพ
และควำมปลอดภยั
เป็นอนัดับแรก

ตั้ งสติ ส่ือสำร 
และด ำเนินกำร
ตอ่ไป

กำรลดต้นทุน มำตรกำรเสริม
สภำพคลอ่ง

เชิงรุกและ
ระยะยำว

พ้ืนฐำนควำมต่อเน่ือง

ควำมตอ่เน่ืองของกำร
ด ำเนินโครงกำร

นวตักรรมเชิงกลยุทธ์

บริกำรหลักของ AWR LLOYD

AWR Lloyd รว่มมือกบั FHI 360 จัดท ำแนวปฏิบัติ
ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยัท่ีดี พร้อมทั้ งให้
ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินโครงกำรอยำ่งตอ่เน่ือง 
ส ำหรับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พลังงำน และทรัพยำกร

AWR Lloyd ให้ค ำปรึกษำแกลู่กค้ำด้ำนควำมพร้อม
รับมือทำงกำรเงินขององค์กร และกำรใชแ้รงขบัเคล่ือน
เป็นโอกำสให้เกิดควำมเปล่ียนแปลง เรง่กำรปรับ
โครงสร้ำง และนวตักรรมขององค์กร

1

2

กำรอยูร่อดและเติบโต
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ภาพรวมของโครงการ

กำรจดัท ำ
แผนผงัองค์กร

ชดุเคร่ืองมอืส ำหรับกำรปรับตัว
ทำงธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กำรวเิครำะห์ชอ่งวำ่ง
ควำมเส่ียงดำ้นสุขภำพ

ชดุเคร่ืองมอื
แบบเฉพำะ

กำรฝึกอบรม
และกำรให้ควำมรู้

กำรรับมอืวกิฤตโควิด-19 
ในระดบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กำรระบุองค์กรช ั้นน ำ
ภำคเอกชน ในประเทศไทย 
เวยีดนำม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ลำว และกมัพชูำ 
ท่ีมบีทบำทส ำคญัและ
สำมำรถรับมอืวกิฤต
โควดิ-19 (โดยพิจำรณำ
จำกควำมสำมำรถในกำร
เขำ้ถึงองค์กรเหลำ่นั้น และ
ควำมส ำคญัของภำคธุรกจิ)

เป็นชดุเคร่ืองมอืจ ำเพำะส ำหรับ
ภูมภิำคท่ีใชก้นัอยำ่งแพรห่ลำย ซ่ึง
บริษทัตำ่ง ๆ สำมำรถน ำไปปรับใช ้
เพื่อท ำให้ธุรกจิฟ้ืนตวัไดอ้ยำ่ง
ปลอดภยัและรำบร่ืน 

ชดุเคร่ืองมอืประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัพื้นฐำนดำ้นสุขภำพ ควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (HSE) 
วคัซีน กำรขนสง่ กำรเดินทำงระหวำ่ง
ประเทศ แนวปฏิบติัส ำหรับสถำนท่ี
ท ำงำน บำ้นและชมุชน กำรส่ือสำร 
และกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
เคร่ืองมอืดิจิทลั และสุขภำพจิต

สัมภำษณ์ วเิครำะห์ และให้
ขอ้เสนอแนะน ำทำง ดำ้น
กำรแพทย์ กบับริษทัท่ีคดัเลือก
มำ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจชอ่งวำ่ง
ของกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
จ ำเพำะของแตล่ะประเทศและ
แตล่ะอุตสำหกรรม

จดัท ำแบบส ำรวจ 2 แบบ
ส ำหรับอุตสำหกรรมท่ี
คดัเลือกมำ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจ
ผลกระทบและระดบั
ผลกระทบจำกโควดิ-19
เพิ่มเติม

กำรจดัตั้งคณะกรรมกำร
รว่มดำ้นสุขภำพและควำม
ปลอดภยัเพื่อประเมนิเชิง
ลึกดำ้นควำมเส่ียงและ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิภำพของบริษทัท่ี
เขำ้รว่มกำรประเมนิ

ออกแบบชดุเคร่ืองมอื
เฉพำะพร้อมแนวทำง
ปฏิบติัอยำ่งละเอียดเพื่อ
สง่เสริมควำมตอ่เน่ืองทำง
ธุรกจิอยำ่งปลอดภยั โดยมี
แนวทำงกำรรับมอืท่ี
สอดคลอ้งกบัระดบัควำม
เส่ียง

กำรฝึกอบรมในรูปแบบ
วดีิโอและกำร
ถำ่ยทอดสดเพื่อให้ม ัน่ใจ
วำ่บริษทัท่ีเขำ้รว่มมี
ควำมเขำ้ใจอยำ่งดี
เกีย่วกบักำรใชช้ดุ
เคร่ืองมอืในระดบัตำ่ง ๆ

กำรสง่เสริมกำรให้
ควำมรู้แกบ่ริษทัและ
ชมุชนโดยรอบเพื่อให้
เกดิกำรเปล่ียนแปลงทำง
สังคมและพฤติกรรม
อยำ่งทวคีณู

กำรใชข้อ้มลูทั้งเชิงกวำ้งและเชิง
ลึกท่ีรวบรวมไดร้ะหวำ่งกำร
ด ำเนินโครงกำรเพื่อปรับแตง่ชดุ
เคร่ืองมอืให้จ ำเพำะตอ่ภูมภิำคเพื่อ
ใชง้ำนในภำคอุตสำหกรรมหลกั

ขยำยขอบเขตกำรใชง้ำนชดุ
เคร่ืองมอืท่ีไดรั้บกำรปรับแตง่ ท่ี
เหมำะสม ซ่ึงรวมถึงแนวทำงกำร
รับมอืกบัวกิฤตในอนำคตด้วย

ชดุเคร่ืองมือน้ี

9
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จุดประสงคข์องชุดเคร่ืองมือส ำหรับกำรปรับตวัทำงธุรกิจ
ชุดเคร่ืองมือน้ีอำ้งอิงตำมแนวทำงท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนและไดร้ับกำรยอมรับและตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุ

ชุดเคร่ืองมือน้ีรวบรวม ปรับแต่ง และน ำเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีในระดบัสำกล เพ่ือส่งเสริมควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ
อยำ่งปลอดภยัและรำบร่ืนทัว่ท ั้งภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภมิูภำคอ่ืน ๆ

ชุดเคร่ืองมือน้ีครอบคลุมบทบำทกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัและใหค้ ำแนะน ำดำ้นต่ำง ๆ เช่น โครงสร้ำงทีม 
กระบวนกำรกำรส่ือสำร และกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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กลุ่มเป้ำหมำย
ผูน้  ำธุรกิจ ผูจ้ดักำร หรือบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ในธุรกิจทกุขนำด ภำยในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สำมำรถใช้
ชุดเคร่ืองมือน้ี ในกำรรำยงำนแนวทำงกำรป้องกนัควำมเส่ียง กำรบรรเทำควำมเส่ียง และกำรรับมือควำมเส่ียงจำกโควิด-19

วธีิกำรใชชุ้ดเคร่ืองมือ
ชุดเคร่ืองมือน้ีประกอบดว้ย 12 ส่วน

ผูอ้่ำนสำมำรถเลือกหนำ้ หรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของประเทศหรืออุตสำหกรรมของตนเองมำกท่ีสุด เพ่ือประยกุต์ใชก้บั
แนวทำงท่ีปฏิบติัท่ีมีอยู่

นอกจำกน้ี ผูอ้่ำนควรจดัเรียงเน้ือหำของชุดเคร่ืองมือน้ีตำมควำมเหมำะสมกบัโครงสร้ำงบริษทัและภำยในชุมชน
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ควรใชชุ้ดเคร่ืองมือน้ีเมื่อไหร่ (ต่อ)
ชุดเคร่ืองมือน้ีอำจใชเ้พ่ือลดผลกระทบจำกโควิด-19 ในธุรกิจต่ำงๆ ไมว่ำ่ในธุรกิจนั้นจะมีอตัรำกำรเขำ้รับวคัซีนมำกนอ้ยเพียงใด 
หรือมีควำมเปรำะบำงต่อควำมเส่ียงของโควิด-19 ในระดบัใด

ชุดเคร่ืองมือน้ียงัครอบคลุมถึงกำรลดผลกระทบของโรคติดเช้ือชนิดอ่ืนๆ (แต่ไมจ่  ำเพำะเจำะจง) 

กรุณำใชชุ้ดเคร่ืองมือน้ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศนั้น ๆ



2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง
ภาพรวมของโควดิ-19
3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต

13

ส่วนที่
หน่ึง
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COVID-19: ข้อมูลเบ้ืองต้น

โรคโควดิ-19 คืออะไร
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
เป็นโรคติดเช้ือชนิดหน่ึงท่ีเกิดจำก
ไวรัส SARS-CoV-2 โดยไวรัสชนิดน้ี
สำมำรถแพร่จำกปำกหรือจมูกของผูติ้ด
เช้ือในลักษณะละอองฝอยขนำดใหญ่
ตำมระบบทำงเดินหำยใจไปจนถึง
ลักษณะละอองฝอยขนำดเลก็ในอำกำศ
เม่ือ ไอ จำม พูด ร้องเพลง หรือหำยใจ

อำกำรของโรคโควดิ-19

เป็นได้ท้ังแบบ
แสดงอำกำรและ
ไม่แสดงอำกำร

เป็นไข ้ตำแดง 
หรือระคำยเคอืง
ท่ีดวงตำ

ไอแห้ง

ขำดกำรรับรู้
รสชำติ
หรือกล่ิน

เหน่ือยล้ำ

ท้องเสีย

สูญเสียควำมสำมำรถ
ในกำรพูดกำรเคล่ือนไหว 
หรือมีอำกำรสับสน

ปวดหัว
อำกำรเจ็บ
และปวด

หำยใจถ่ี

อาการที่รุนแรง

เจ็บคอ

มีผืน่ขึ้นท่ีผวิหนัง
น้ิวมือหรือน้ิวเท้ำ
เปล่ียนสี

เจ็บหน้ำอก

ละอองฝอยขนำดใหญ ่(>5-10 ไมครอน ) วตัถุทีเ่ป็นพำหะน ำเชือ้ ละอองฝอยขนำดเล็กในอำกำศ (<5 ไมครอน )
< 6 ฟุต > 6 ฟุต

เชือ้ในลักษณะละอองฝอยสำมำรถอยู่ ในอำกำศได้นำนถึง 3 ชัว่โมง ประมำณ 80% ของผูต้ดิเชือ้ไม่แสดงอำกำร 

ขนำดอนุภำค
c. 0.125 ไมครอน

14

ทีม่ำ: CDC, WHO, FDA, Press
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ระยะเวลำของกำรด  ำเนินโรคโดยทัว่ไป

• ยังไม่มีข้อมูลทีแ่น่ชัด
• อาการโดยทัว่ไป: เหน่ือยล้ำ หำยใจถ่ี กำรรับรู้ผดิปกต ิ

กำรท ำงำนในชวีิตประจ  ำวันบกพร่อง โดยปรำศจำก
กำรวินิจฉัยแยกโรครองรับ

• อำกำรเหล่ำน้ีอำจเป็นลักษณะอำกำรท่ีเกิดขึ้นหลังจำก
กำรฟ้ืนตวัในระยะแรก เป็นลักษณะอำกำรท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกกำรตดิเชือ้ในระยะแรก หรือเป็นอำกำรท่ี
ผนัผวนหรือก ำเริบขึ้นหลังจำกตดิเชือ้แล้วระยะหน่ึง

กำรตดิเชือ้

อาการทีไ่ม่จ าเพาะ: ส่วนมำกมีไข ้ไอแห้ง เหน่ือยล้ำ 
คล่ืนไส้ ท้องเสีย

วัน 0 8 10 15 25

หำยใจถ่ี

ตัวบ่งช้ี: ภำวะทำงเดินหำยใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS)1 หำยใจถ่ี 
(อำกำรหำยใจล ำบำก) หำยใจเร็วกว่ำปกต ิ2 ภำวะออกซเิจนในเลือดต  ำ่

ระยะฟักตัว: ระยะฟักตวัใชเ้วลำ 5 วนัโดยเฉล่ีย และอำจยำวนำนถึง 21 วนั

ระยะเร่ิมแสดงอำกำร

ระยะอาการไม่รุนแรงและปานกลาง รุนแรงและวกิฤต ระยะฟ้ืนตัว

5

เกณฑ์ส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ควำมเขม้ขน้ของออกซเิจนในเลือด (SpO2) ต  ำ่กวำ่ 93% ขณะหำยใจปกติ
• ผูป่้วยทีร่กัษำตวัในโรงพยำบำล3 โดยปกตจิะฟ้ืนตวัหรือเสียชวีติภำยใน 10 วนั
• ประมำณ 5% ของผูป่้วยจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรรกัษำในห้องไอซยีู อตัรำกำรเสียชวีติของผูป่้วย

วกิฤตในห้องไอซยีูลดลงอย่ำงมำกเน่ืองจำกควำมกำ้วหน้ำทำงวทิยำศำสตร์
• กำรฟ้ืนตวัโดยสมบรูณ์อำจใชเ้วลำ 2 – 14 วนัหลงัออกจำกห้องไอซยีู
• ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรยืนยนักำรตดิเชือ้โควดิ-19 มำกถึง 20% อำจตอ้งเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำล

18 20

80% ของผู้ป่วยท่ีฟ้ืนตวัจะใช้เวลาโดย
เฉลีย่ 14 วัน

มักเกิดข้ึน 8 – 11 วันหลงัเร่ิมแสดงอาการและมีแนวโน้มท่ีจะ
เข้ารักษาตัวในห้องไอซียู

ผูป่้วยท่ีฟ้ืนตวัแล้ว อาจไม่มภูีมิคุ้มกนั ท่ี
ป้องกันกำรตดิเชือ้ซ  ำ้หรือกำรกลับมำเป็น
โรคอีก

อาการหลังหายจากโควิด-19

มักเกิดขึ้น 3 เดือนหลังจำกเร่ิมแสดงอำกำร และเกิดขึ้น
นำนอย่ำงน้อย 2 เดือน

ระยะติดเช้ือ
ระยะแสดงอาการ

COVID-19: ระยะเวลาของการด าเนินโรคโดยทัว่ไป 15

ทีม่ำ: WHO, CDC, Press, AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) กลุ่มอำกำรทำงเดินหำยใจลม้เหลวเฉยีบพลนัทีเ่กดิจำกกำรหลัง่สำรกอ่กำรอกัเสบ
โดยร่ำงกำยผำ่นไปยงักระแสเลือด (2) กำรหำยใจเร็วและสั้น (3) ในหอผูป่้วยท ัว่ไป 
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องค์กำรอนำมยัโลกยืนยนัผูป่้วยติดเช้ือ SARS-CoV-2 ทัว่โลกมำกกวำ่ 577 ลำ้นรำย โดยมีผูเ้สียชีวิตจำกโรคโควิด-19 
มำกกวำ่ 6.4 ลำ้นรำย1

อเมริกา
ผูติ้ดเชื้อ 

171 ล้านราย
เสียชีวติ: 2.7 ลำ้นรำย

แอฟริกา
ผูต้ดิเชือ้ 

9.2 ล้านราย
เสียชีวติ: 1.74 แสนรำย

ยุโรป
ผูติ้ดเชื้อ 

241 ล้านราย
เสียชีวติ: 2 ลำ้นรำย

ตะวันออกกลาง  
ผูต้ดิเชือ้ 

39 ล้านราย
เสียชวีติ: 3.61 แสน

รำย

อาเซียน
ผูต้ดิเชือ้ 

27.6 ล้านราย
เสียชีวติ: 3.16 แสนรำย

อาเซียน

พม่า
ผูต้ดิเช ือ้: 6.14 แสนราย
เสียชวีิต: 1.94 หม่ืนราย

เวยีดนาม
ผูต้ดิเช ือ้: 10.79 ล้านราย
เสียชวีิต: 4.3 หม่ืนราย

ลาว
ผูต้ดิเช ือ้: 2.11 แสนราย
เสียชวีิต: 757 ราย

กมัพูชา
ผูต้ดิเช ือ้: 1.36 แสนรำย
เสียชวีิต:  3,056 รำย

มาเลเซีย
ผูต้ดิเช ือ้: 4.46 ล้านราย
เสียชวีิต:  3.5 หม่ืนราย

ไทย
ผูต้ดิเช ือ้: 4.60 ล้านราย 
เสียชวีิต: 3.1 หม่ืนราย

อนิโดนเีซีย
ผูต้ดิเช ือ้: 6.22 ล้านราย
เสียชวีิต: 1.57 แสนราย

สิงคโปร์
ผูต้ดิเช ือ้: 1.73 ล้านราย
เสียชวีิต: 1,528 ราย

บรูไน
ผูต้ดิเช ือ้: 2.11 แสนราย
เสียชวีิต: 225 ราย

ฟิลปิปินส์
ผูต้ดิเช ือ้: 3.79 ล้านราย
เสียชวีิต: 6.0 หม่ืนราย

ทีม่ำ: WHO, OWID | หมำยเหต:ุ (1) ขอ้มูล ณ วนัที ่3 สิงหำคม 2565
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ผลกระทบต่อกำรจำ้งงำนทัว่โลก

ท่ีพกัอำศัยและอำหำร
กำรก่อสร้ำง
บริกำรอ่ืน ๆ
กำรผลิต
กิจกรรมด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจ และกำรบริหำร
กำรคำ้ส่ง กำรคำ้ปลีก และอ่ืน ๆ
สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ แก๊ส และอ่ืน ๆ)
กำรขนส่ง กำรจัดเก็บ และกำรส่ือสำร
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
กำรศึกษำ
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห์
กำรบริหำรงำนภำครัฐและกำรป้องกันประเทศ ประกันสังคมภำคบังคบั
เกษตรกรรม
ธุรกรรมทำงกำรเงนิ

-12.9
-8.8
-8.2
-7.3
-5.9
-5.1
-3.9
-3.5
-3.2
-2.9
-2.7
-0.3
-0.3
-0.3

4.1
7.5
5.6
13.7
4.6
14.8
0.8
6.1

0.6
5.4
4.1
4.3
26.7

1.6

กำรจำ้งงำนในภำคสว่นท่ี
เกีย่วกบัท่ีพกัอำศยัและ
บริกำรดำ้นอำหำรทัว่โลก
ไดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุด
จำกกำรระบำด

ผลกระทบของโควดิ-19 ระดับภาคส่วน
กำรระบำดใหญข่องโควิด-19 นบัเป็นวิกฤตกำรณ์ระดบัโลกท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจทุกภำคส่วน ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั้น ภำคส่วนด้ำนกำร
บริกำร กำรกอ่สร้ำง และกำรผลิตได้รับผลกระทบมำกกว่ำภำคสว่นอ่ืน

การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ้างงานเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ที่ไม่เกดิโรคระบาด ปี 2563 (%) ส่วนแบ่งการจ้างงาน ปี 2562 (%)

17

ทีม่ำ: ILO Flagship Report, AmCham-ERIA Indonesia, AWR Lloyd Analysis



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ผลกระทบของโควดิ-19 ระดับภาคส่วน (2)
ผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน
กำรหยุดชะงักของธุรกิจกำรทอ่งเท่ียวและหว่งโซ่
อุปทำนในกำรผลิตส่งผลกระทบต่อประเทศตำ่ง ๆ 
เช่น มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ท  ำให้ทั้ง 
3 ประเทศดังกล่ำว กลำยเป็นประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบมำกท่ีสุดในภูมิภำค
ประเทศต่ำง ๆ  ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (APAC) 
จ ำเป็นต้องกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำกำร
เติบโตท่ีเนน้กำรส่งออกเป็นหลักและน ำไปสู่กำร
เปล่ียนแปลงท่ียัง่ยืนและครอบคลุม

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งหมด

กิจกรรมและ
การบริการอ่ืน ๆที่พักอาศัยและอาหาร

การค้าส่งและ
การค้าปลีก

การก่อสร้าง
การผลิต21.1%
31.1%

15.5%

7.1%
10.3%

15.9%
ส่วนแบ่งการถูกเลิกจ้างงานสุทธิ
ในปี 2563 เม่ือเทยีบกับสถานการณ์
ทีไ่ม่เกิดโรคระบาดแยกตามภาคส่วน

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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ผลกระทบของโควดิ-19 ระดับภาคส่วน (3)
กำรเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือรำยรับเน่ืองจำกโควดิ-19
ขอ้ค ำถำมในกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2563 โดยหอกำรคำ้อเมริกนัในประเทศอินโดนีเซีย (AMCHAM Indonesia): 
บริษทัของคุณประสบกบักำรเปล่ียนแปลงของผลผลิตและ/ หรือรำยรับและ/หรือยอดขำยอยำ่งมีนยัส ำคญัอนัเน่ืองมำจำกโควิด-19หรือไม่

ผลผลิต/รำยรับลดลง

ไมเ่กิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคัญ

ผลผลิต/รำยรับเพ่ิมข้ึนบริษัทส่วนใหญ่ประสบ
กับการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิต/รายรับอย่างมี
นัยส าคัญอันเน่ืองมาจาก
การแพร่ระบาด
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กำรคำดกำรณ์ผลกระทบของโควดิ-19
ต่อผลผลิตในอนำคต

ผลกระทบของโควดิ-19 ระดับภาคส่วน (4)
ปัจจยัที่ส่งผลให้ผลผลิต/รำยรับลดลง
ผู้ตอบแบบส ารวจ1: บริษทัจ  ำนวน 264 แห่งท่ีด ำเนินธุรกิจใน
ภมิูภำคอำเซียน

ผลเสีย

ผลดี

ผลกระทบ
เล็กนอ้ย

ขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต

ขำดอุปสงค์

ปัญหำด้ำนกำรจัดจ  ำหนำ่ย

ข้อจ  ำกดัของโควิด-19

15.43%

79.26%

18.62%

13.30%
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ผลกระทบของโควดิ-19 ระดับภาคส่วน (5)
ปัจจยัที่ท  ำให้ผลผลิต/รำยรับลดลง1

กำรบิน
เกษตรกรรม

ยำนยนต์
ธนำคำรและกำรเงนิ

ผลิตภัณฑ์จำกนม เนื้อสัตว์
กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เศรษฐกจิดิจิทลั

อิเล็กทรอนิกส์
พลังงำน

สินคำ้อุปโภคบริโภค
กำรดูแลสุขภำพ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน

กำรผลิต ส่ิงทอ
กำรท  ำเหมือง
กำรบริกำร

กำรคำ้และกำรขนส่ง
กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร

น  ้ำและสุขำภิบำล

ขำดแคลนปัจจยักำรผลิตขำดอุปสงค์ปัญหำดำ้นกำรจดัจ ำหนำ่ยขอ้จ ำกดั
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ควำมเสี่ยงในอนำคต

“ผูท้ีต่ดิเชือ้สำยพนัธ์ุเดลตำมคีวำมเส่ียง
ในกำรเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลและ
เกดิภำวะฉกุเฉนิเป็นสองเทำ่เมื่อเทยีบกบั
ผูท้ีต่ดิเชือ้สำยพนัธ์ุแอลฟำ” - Lancet, 
สิงหำคม 2564

การกลายพันธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2: สายพันธ์ุทีน่่ากงัวลในปัจจุบัน

ต้นก าเนิด: อินเดีย

พบคร้ังแรก: เมษำยน 2564

ลักษณะเฉพาะ: 

• สำมำรถแพรก่ระจำยไดม้ำกข้ึน
• ลดควำมสำมำรถในกำรตรวจหำภูมคิุ้มกนั

หลงักำรใชย้ำกลุม่โมโนโคลนอลแอนติบอดี
บำงชนิด ซ่ึงถูกน ำมำใชภ้ำยใตส้ถำนกำรณ์
ฉกุเฉิน (Emergency Use Authorization; EUA)

• ลดควำมสำมำรถในกำรตรวจหำภูมคิุ้มกนั
หลงัฉีดวคัซีน

• อำจท ำให้เกดิอำกำรท่ีรุนแรงกวำ่สำยพนัธ์ุอ่ืน 
อยำ่งไรกต็ำม กำรไดรั้บวคัซีนครบโดสชว่ยลด
โอกำสของกำรติดเชื้อและกำรเจ็บป่วยท่ีรุนแรง

สายพนัธุ์ เดลตา (B.1.617.2 
และสายพนัธุ์ ย่อย AY)

ต้นก าเนิด: สหรำชอำณำจกัร

พบคร้ังแรก: กนัยำยน 2563

ลักษณะเฉพาะ: 

• ไมแ่พรก่ระจำยเร็วเทำ่สำยพนัธ์ุเดลตำ 
ณ เวลำท่ีถูกคน้พบ (ชว่งฤดูใบไมร้ว่ง 
ปี 2563) ทวำ่สำยพนัธ์ุน้ีสำมำรถ
แพรก่ระจำยไดเ้ร็วกวำ่สำยพนัธ์ุอ่ืน
มำก

สายพนัธุ์แอลฟา (B.1.1.7 
และสายพนัธุ์ ย่อย Q)

ต้นก าเนิด: แอฟริกำใต้

พบคร้ังแรก: พฤศจิกำยน 2563

ลักษณะเฉพาะ: 

• สำยพนัธ์ุน้ีมกีำรกลำยพนัธ์ุรว่มกบัสำย
พนัธ์ุท่ีพบในสหรำชอำณำจกัร และมี
แนวโน้มกำรแพรเ่ชื้อมำกกวำ่สำยพนัธ์ุ
กอ่นหน้ำน้ีถึง 50%

• สำยพนัธ์ุน้ีก  ำลงัเป็นท่ีจบัตำมอง เน่ืองจำก
ผลกำรวจิยัทำงคลินิกเปิดเผยวำ่วคัซีนอำจ
ไมม่ปีระสิทธิภำพในกำรป้องกนัสำยพนัธ์ุ
น้ีเมือ่เทียบกบัสำยพนัธ์ุอ่ืน

สายพนัธุ์ เบต้า (B.1.351)

ต้นก าเนิด: บรำซิล

พบคร้ังแรก: มกรำคม 2564

ลักษณะเฉพาะ: 

• นักวจิยัยงัรู้จกัสำยพนัธ์ุน้ีน้อยอยู ่

สายพนัธุ์แกมมา (P.1)
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การกลายพันธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2: สายพันธ์ุทีน่่ากงัวลในปัจจุบัน (2)

ถัดไป ?

• ย่ิงไวรัสแพร่กระจำยและแพร่เช้ือสู่ผูค้นมำกเทำ่ใด 
โอกำสในกำรเกิดกำรกลำยพนัธ์ุกสู็งข้ึนเทำ่นั้น

• คำดกำรณ์ว่ำจะมีสำยพันธ์ุใหมเ่กิดข้ึนอีกในอนำคต 
และมีแนวโนม้ว่ำจะมีสำยพันธ์ุใหมท่ี่นำ่กงัวล
เกิดข้ึนอีกอยำ่งนอ้ย 1สำยพันธ์ุ

• เป็นกำรยำกท่ีจะคำดเดำได้ว่ำ:
– จะแพร่กระจำยได้เร็วแค่ไหน
– สำมำรถหลบหลีกภูมิคุ้มกนัหรือ

กำรตรวจหำได้ดีเพียงใด
– อำกำรของโรคท่ีอำจเกิดข้ึนได้จะมี

ควำมรุนแรงมำกนอ้งเพียงใด ?

สำยพันธ์ุใหมล่่ำสุด สายพนัธ์ุโอมิครอน (B.1.1529) ถูกพบคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2564 ในแอฟริกำใต้ โดยมีกำรกลำยพันธ์ุถึง 32 สำยพันธ์ุยอ่ย

ปัจจุบนัสำยพันธ์ุโอมิครอนพบได้ในทุกทวีปและท  ำให้เกดิกำรติดเช้ือและ
กำรรักษำในโรงพยำบำลมำกเป็นประวติักำรณ์ ซ่ึงมีสำยพันธ์ุยอ่ยมำกมำย 
ได้แก ่BA.1, BA.2,...BA4, BA.5 และอ่ืน ๆ

สำยพันธ์ุโอมิครอนสำมำรถแพร่เช้ือได้งำ่ยกว่ำสำยพนัธ์ุเดลตำมำก แมจ้ะมี
ควำมเส่ียงต่อกำรเกดิอำกำรท่ีรุนแรงนอ้ยกวำ่ แต่สำมำรถแพร่เช้ือในผู้ท่ีเคย
ติดเช้ือโควิด-19มำกอ่นหรือผู้ท่ีได้รับวคัซีนมำแลว้

วัคซีนท่ีได้รับกำรอนุมติัในปัจจุบนัยงัคงช่วยป้องกนัอำกำรรุนแรงและกำร
เสียชีวิตได้ ซ่ึงรวมถึงสำยพันธ์ุโอมิครอนและสำยพันธ์ุยอ่ยต่ำง ๆ
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ไทย Pfizer | AstraZeneca | Sinovac/Sinopharm | Moderna | Johnson & Johnson  

ฟิลิปปินส์

ลาว

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

เวียดนาม Pfizer | AstraZeneca | Moderna | Sinovac/Sinopharm | Sputnik V | Abdala

การเข้าถึงวคัซีนในภูมิภาค
วคัซีนที่ใชใ้นประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

Pfizer | AstraZeneca | Sinovac/Sinopharm | Moderna | Johnson & Johnson | Sputnik V 

Pfizer | AstraZeneca | Sinovac/Sinopharm | Johnson & Johnson | Sputnik V | Sputnik Light

Pfizer | AstraZeneca | Sinovac/Sinopharm | Moderna | Johnson & Johnson | Sputnik V

Pfizer | AstraZeneca | Sinovac/Sinopharm | Moderna | Novavax | Johnson & Johnson 
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การเข้าถึงวคัซีนในภูมิภาค (2) 25
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กัมพูชำ เวียดนำม ไทย ภูมิภำคเอเชยีแปซฟิิก (APAC) ฟิลิปปินส์ ลำว อินโดนีเซยี

อตัรำกำรฉีดวคัซีน อตัรำกำรฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้

ทีม่ำ: WHO, Government data, หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที ่4 สิงหำคม 2565

อตัรำกำรฉีดวคัซีนในภูมิภำค
แผนภำพแสดงอตัรำประชำกรในแต่ละประเทศท่ีไดร้ับวคัซีนครบโดส (ทั้ง 1 หรือ 2 เข็มตำมสูตรเฉพำะของวคัซีน)
และท่ีไดร้ับวคัซีนเข็มกระตุน้

https://covid19.who.int/?msclkid=0cc31040cf4711ecb0846bfa02d4d30e
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

นัยส าคญัของวคัซีน
กำรกระจำยวคัซีนทัว่โลกช่วยใหอ้ตัรำกำรเสียชีวิตและกำรรักษำในโรงพยำบำลลดลง บำงประเทศไดย้กเลิกแนวทำง 'โควิดเป็น
ศนูย'์ และตอนน้ีไดป้รับตวัท่ีจะใชชี้วิตทำ่มกลำงกำรระบำดของโควิด-19 ต่อไป

สิงคโปร์: โควดิ-19 จำกกำรระบำดใหญ่สู่โรคประจ ำถิ่น
พฤษภาคม 2564: รัฐบำลเตรียมแผนปรับเปล่ียนจำกแนวทำง ‘โควิดเป็นศนูย’์ สู่ แนวทาง ‘อยู่ร่วมกับไวรัส’

มิถุนายน – กรกฎาคม 2564: ผ่อนคลำยขอ้จ  ำกดัส ำหรับร้ำนอำหำร สถำนท่ีท ำงำน และสถำนบนัเทิง เน่ืองจำก
ประชาชนท่ัวไปเร่ิมเข้ารับวัคซีนแล้ว มีกำรกระจำยวคัซีนใหแ้ก่บคุลำกรทำงกำรแพทยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำนด่ำน
หนำ้ รวมถึงประชำชนกลุ่มเปรำะบำงตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนธนัวำคม 2563 และช่วงตน้เดือนมกรำคม 2564ตำมล ำดบั

สิงหาคม 2564: ธุรกิจจ  ำนวนมำกไดร้ับอนุญำตใหด้ าเนินธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ

26

ทีม่ำ: Fortune, Strait Times, OWID, AWR Lloyd Analysis



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11 12
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

นัยส าคญัของวคัซีน (2)
สิงคโปร์: โควดิ-19 จำกกำรระบำดใหญ่สู่โรคประจ ำถิ่น (ต่อ)

กันยายน 2564: จ ำนวนกำรติดเช้ือสายพันธ์ุเดลตาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
• จ ำนวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า 100 รายต่อวัน หลงัผ่ำนไปเกือบหน่ึงปีท่ีแทบจะไมมี่กำรติดเช้ือเลย 
• รัฐบำลประกำศใชม้าตรการเพิ่มระยะห่างทางกายภาพอีกคร้ัง โดยลดกำรรวมกลุ่มรับประทำนอำหำร

ในร้ำนอำหำรจำก 5 คนเป็น 2 คน และก ำกบัดูแลบริษทัต่ำง ๆ ใหอ้นุญำตใหพ้นกังำนท ำงำนจำกท่ีบำ้น
• กลยทุธ์โดยรวมของรัฐบำลไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลง และยงัคงมุง่ม ัน่ท่ีจะเปิดเศรษฐกิจและสังคมอีกคร้ังอย่าง
ต่อเน่ือง โดยไมส่ร้ำงควำมกดดนัใหก้บัระบบโรงพยำบำลมำกจนเกินไป

• ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือตั้งแต่เดือนสิงหำคม – กนัยำยน มีจ านวน 52% ได้รับวัคซีนครบแล้ว โดยท่ี 98% ของผู้
ท่ีได้รับวัคซีนครบโดสน้ันไม่แสดงอาการหรือมีอาการท่ีไม่รุนแรง 

พฤศจิกายน 2564: จดัสรรวัคซีนเข็มกระตุ้นใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป
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สิงคโปร์: โควดิ-19 จำกกำรระบำดใหญ่สู่โรคประจ ำถิ่น (ต่อ)
กุมภาพันธ์ 2565: กำรติดเช้ือสำยพนัธ์ุโอมิครอนจ ำนวนมำกท ำใหร้ัฐบำลตอ้งปรับมำตรกำรป้องกนัโควิด-19
• สิงคโปร์มีผูป่้วยมำกถึง 20,000 รำยต่อวนั แมจ้ะมีอตัรำกำรฉีดวคัซีนเกือบ 90% ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของสายพันธ์ุโอมิครอน แมใ้นกลุ่มประชำกรท่ีมีอตัรำกำรฉีดวคัซีนสูงก็ตำม

• ดว้ยเหตุน้ี รัฐบำลจึงไดป้รับมำตรกำรสู่แนวทำงกำรอยูร่่วมกบัสำยพนัธ์ุโอมิครอน มำตรกำรจดักำรควำมปลอดภยั 
(SMMs) ประกอบดว้ยกำรรวมกลุ่มไมเ่กิน 5 คน กำรบงัคบัใหส้วมใส่หนำ้กำกอนำมยัทั้งในท่ีร่มและกลำงแจง้ 
จ ำกดัควำมหนำแน่นของผูค้นไว ้ ท่ี 50% ของพ้ืนท่ีขนำดใหญ่และส ำนกังำน และเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม 1 เมตร 

มีนาคม 2565: สิงคโปร์ได้เปิดพรมแดนอีกคร้ังส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีได้รับวัคซีนครบโดส โดยยกเลิกช่องทำงส ำหรับ
ผูท่ี้ฉีดวคัซีนแลว้ (VTL) ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด และเปิดกำรเดินทำงเขำ้ประเทศรูปแบบเดียวตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน

นัยส าคญัของวคัซีน (3) 28

ทีม่ำ: Fortune, Strait Times, OWID, AWR Lloyd Analysis, Government Data
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นัยส าคญัของวคัซีน (4)
สิงคโปร์: โควดิ-19 จำกกำรระบำดใหญ่สู่โรคประจ ำถิ่น (ต่อ)

เมษายน 2565: จ ำนวนผูติ้ดเช้ือต่อวนัและผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีรักษาในโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเน่ืองในสัปดำห์ท่ี
ผ่ำนมำ รัฐบำลจึงไดป้รับเปล่ียนมำตรกำรใหม ่ซ่ึงประกอบดว้ยกำรไมจ่  ำกดัจ  ำนวนกำรรวมกลุ่ม กำรกลบัไป
ท ำงำนท่ีออฟฟิศ กำรลดระยะห่ำงทำงสังคม กำรบงัคบัใหส้วมใส่หนำ้กำกอนำมยัระหวำ่งกำรท ำกิจกรรมในร่ม
เทำ่นั้น กำรสวมหนำ้กำกอนำมยับริเวณกลำงแจง้ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมสมคัรใจ และไมจ่  ำกดัควำมหนำแน่นของ
กำรรวมกลุ่มในสถำนท่ีใด ๆ

29

ทีม่ำ: Fortune, Strait Times, OWID, AWR Lloyd Analysis, Government Data
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ผลกระทบเชิงบวกของกำรฉีดวคัซีนในสหรัฐอเมริกำ
ข้อมูลแสดงให้เห็นวำ่อตัรำกำรเสียชีวิตของผูป่้วยท่ีไมไ่ด้รับวคัซีนน้ัน สูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วมากถึง 10 เท่าและสูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้นมากถึง 35 เท่า
ซ่ึงเป็นกำรยืนยนัวำ่อตัรำกำรฉีดวคัซีนท่ีสูงข้ึนน้ัน ชว่ยลดควำมรุนแรงของอำกำรป่วยในชำวอเมริกนัท่ีติดเชื้อโควดิ-19 และน ำไปสูอ่ตัรำกำรเสียชีวิตท่ีลดลง

สหรัฐอเมริกำ: อัตรำกำรเสียชีวิตรำยสัปดำหข์องผูป่้วยโควิด-19 ในทุกช่วงอำยุแยกตำมสถำนะกำรได้รับวคัซีน

นัยส าคญัของวคัซีน (5)

ทีม่ำ: OWID, AWR Lloyd Analysis

อตัรำกำรเสียชีวิตค ำนวณจำก
จ ำนวนผูเ้สียชีวิตในแตล่ะกลุม่ 
หำรด้วยจ ำนวนประชำกรในกลุม่
น้ีทั้ งหมด ทั้ งน้ีตอ่ 100,000 คน
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ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี ไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ไดร้บัวคัซนีเข็มกระตุน้แลว้

30

https://ourworldindata.org/grapher/united-states-rates-of-covid-19-deaths-by-vaccination-status?country=~All+ages
https://ourworldindata.org/covid-deaths-by-vaccination
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ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดศึกษำจำกหวัขอ้ในชุดเคร่ืองมือต่อไปน้ีส ำหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั:
วธีิกำรตรวจหำเชื้อโควดิ-19 และกำรใชง้ำนที่เหมำะสม

31



1. ภำพรวมของโควิด-19

การค านึงถึงปัจจัยเส่ียง

32

ส่วนที่
สอง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต
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ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

33

เม่ือเปิดธุรกิจ ด ำเนินกิจกำร หรือขยำยองค์กรอีกครั้ งในช่วงวิกฤตโควิด-19กระบวนกำรประเมิน กำรปรับเปล่ียน และกำรบรรเทำ
ควำมเส่ียง 3 ขั้นตอนจะช่วยส่งเสริมควำมยืดหยุน่ในกำรด ำเนินงำน

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3: การบรรเทาความเส่ียง
แนวทำงกำรลดควำมเส่ียง

เปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
บรรเทำควำมเส่ียง

ขั้นตอนที่ 2: การปรับเปล่ียนขั้นตอนที่ 1: การประเมนิความเส่ียงองค์ประกอบการประเมนิที่ส าคัญ

ท่ีพกัอำศยั

สถำนท่ีท ำงำน

กำรส่ือสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

กำรเดินทำง
ระหวำ่งประเทศ

กำรก  ำกบัดำ้นอำชีวอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

กำรเดินทำง

สุขภำพจิต

กำรไดรั้บวคัซีน

เคร่ืองมอืดิจิทลั

กำรบรรเทำควำม
เส่ียงในอนำคต

แนวทางการจัดการความเส่ียง 3 ขั้นตอน
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12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุ ปรบัจำกศูนย์ควำมมัน่คงทำงสุขภำพประจ ำมหำวทิยำลยัจอนส์ ฮอปกนิส์

34ขั้นตอนที ่1: การประเมินความเส่ียง
กำรประเมินควำมเส่ียงเป็นแบบทดสอบเชิงก่ึงปริมำณท่ีค ำนวณระดบัควำมเส่ียงต่อองค์กร แต่ละอุตสำหกรรม ธุรกิจ และแผนก
งำน ซ่ึงจ  ำเป็นตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงของตนเอง แนวทำงต่อไปน้ีสำมำรถน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงและสำมำรถ
ปรับเปล่ียนได ้ชุดค ำถำมจะประเมินค่ำตวัเลขท่ีสำมำรถจดุลงบนแผนผงัควำมเส่ียงได ้แต่ละองค์กรสำมำรถปรับเทียบกำร
ประเมินควำมเส่ียงและแผนผงักำรประเมินควำมเส่ียงไดต้ำมควำมตอ้งกำรในกำรด ำเนินงำน ผลลพัธ์เชิงพำณิชยท่ี์ตอ้งกำร และ
ตำมควำมเส่ียงท่ียอมรับได้
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ขั้นตอนที ่1: การประเมินความเส่ียง (2)
ตัวอย่างค าถามที่เกีย่วข้องกบัการประเมนิความเสี่ยง ใช่ = 1 เกณฑ์คะแนน

มีควำมหนำแน่นของคนภำยในสถำนประกอบกำร (เชน่ มีพนักงำนจ ำนวนมำกปฏบิตังิำนในพื้นทีปิ่ดในเวลำเดียวกนั) หรือไม่

พนักงำนของคณุเดินทำงไปยงัสถำนทีอ่ื่น ๆ  เพื่อด ำเนินธุรกจิหรือไม่

คณุพึ่งพำกำรเดินทำงระหวำ่งประเทศเพื่อด ำเนินงำนหรือไม่

พนักงำนของคณุสมัผสัลูกคำ้โดยตรงหรือไม่

คณุมีกำรจัดกำรและกำรถ่ำยโอนสินคำ้และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ระหวำ่งพนักงำนและลูกคำ้หรือไม่

พื้นทีก่ำรท  ำงำนมีกำรสมัผสัสูงหรือไม่

จ ำเป็นตอ้งมีกำรตดิตอ่อย่ำงใกลช้ดิระหวำ่งพนักงำนและลูกคำ้หรือไม่ (ใชเ้วลำมำกกวำ่ 10 นำท ีและระยะห่ำงน้อยกวำ่ 6 ฟุต)

พนักงำนมีปฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบัลูกคำ้ ทกุวนัหรือไม่

พนักงำนมีปฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบัลูกคำ้จ ำนวนมำก ในแตล่ะวนัหรือไม่

คณุท  ำงำนกบัประชำกรกลุ่มเปรำะบำง (เชน่ กำรดูแลผูสู้งอำยุ และอ่ืน ๆ) โดยตรงหรือไม่

มีกำรระบำดเกดิขึ้นในชมุชนของคณุหรือไม่

อตัรำกำรไดร้บัวคัซนีของพนักงำนของคณุต  ำ่กว่ำ 50% หรือไม่

คะแนนรวมจากการประเมนิความเสี่ยง (ระหว่าง 0 – 12 คะแนน)

0-3 = ต ่า

4-6 = ปานกลาง

7-9 = สูง

10-12 = สูงมาก

35

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุ ปรบัจำกศูนย์ควำมมัน่คงทำงสุขภำพประจ ำมหำวทิยำลยัจอนส์ ฮอปกนิส์
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แผนผังความเส่ียง ยอมรับได้
มผีลน้อยมำกถึงไมม่ีผล

รุนแรง แต่ยังสามารถรับได้
รู้สึกถึงผลกระทบแตไ่มห่นัก
มำก

รุนแรงมาก
ผลกระทบรุนแรงตอ่ชีวติและ
กำรด ำเนินงำน

รุนแรงมากจนไม่สามารถรับได้
อำจสง่ผลให้เสียชีวติและปิดท ำกำร

อาจไม่เกิดขึ้น
กำรติดเชื้อไมน่ำ่จะเกดิข้ึน

กำรใชม้ำตรกำร
พื้นฐำน

กำรใชม้ำตรกำร
พื้นฐำน

กำรปรับปรุง
มำตรกำรพื้นฐำน

กำรใชม้ำตรกำร
ขอ้จ ำกดัสูงสุด

อาจเกิดขึ้น
กำรติดเชื้ออำจจะเกดิข้ึน

กำรใชม้ำตรกำร
พื้นฐำน

กำรยกระดบั
มำตรกำรพื้นฐำน

กำรใชม้ำตรกำร
ขอ้จ ำกดัสูงสุด

กำรใชม้ำตรกำร
ปิดกำรให้บริกำร

เป็นไปได้ทีจ่ะเกิดขึ้น
กำรติดเชื้อจะเกดิข้ึน

กำรปรับปรุง
มำตรกำรพื้นฐำน

กำรใชม้ำตรกำร
ขอ้จ ำกดัสูงสุด

กำรใชม้ำตรกำร
ปิดกำรให้บริกำร

กำรใชม้ำตรกำร
ปิดกำรให้บริกำร

คว
าม
น่า
จะ
เป็
น

ความรุนแรง

ขั้นตอนที ่1: การประเมินความเส่ียง (3) 36
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ขั้นตอนที ่2: การปรับเปลีย่น
กำรปรับเปล่ียนช่วยใหส้ำมำรถประเมินผลกำรประเมินควำมเส่ียงใหมไ่ด ้ หำกมำตรกำรท่ีน ำมำปรับใช้ สำมำรถลดกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั ตวัอยำ่งไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีสำมำรถปรับกำรด ำเนินงำนทั้งหมดใหอ้ยูใ่นรูปแบบออนไลน์ 
โดยไมจ่  ำเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคำ้หรือเพ่ือนร่วมงำน
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การประเมนิความสามารถในการปรับเปล่ียน

ใช่ / บางส่วน / ก าลัง
ด าเนินการ / ไม่ใช่ /
ไม่เกี่ยวข้อง

เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะเปล่ียนธุรกจิของคุณให้อยูใ่นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะจ ำกดัจ ำนวนคน (เชน่ พนักงำน ลูกคำ้ สมำชิกกลุม่อ่ืนในชมุชน) ท่ีมปีฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวำ่งกำรด ำเนินธุรกจิ
ในแตล่ะวนั

เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะลดหรือจ ำกดักำรเดินทำงอยำ่งมนีัยส ำคัญ (ภำยในประเทศหรือระหวำ่งประเทศ)

สำมำรถบงัคบัใชม้ำตรกำรเพื่อฝึกกำรเวน้ระยะหำ่ง (อยำ่งน้อย 6 ฟุต) ไดห้รือไม ่

ธุรกจิของคณุสำมำรถปรับเปล่ียนเพื่อจ ำกดัหรือยกเลิกกำรประชมุขนำดใหญ ่ กำรแขง่ขนั หรือกจิกรรมรวมกลุม่ขนำดใหญไ่ดห้รือไม ่

ธุรกจิของคณุสำมำรถปรับเปล่ียนเพื่อจ ำกดัหรือลดกำรติดตอ่ทำงกำยภำพระหวำ่งพนักงำนหรือกบัลูกคำ้ หรือสมำชิกกลุม่อ่ืนในชมุชนไดห้รือไม ่

ธุรกจิของคณุสำมำรถปรับเปล่ียนเพื่อจ ำกดัหรือลดกำรสง่ตอ่สินคำ้และผลิตภ ัณฑ์อ่ืน ๆ ระหวำ่งพนักงำนและลูกคำ้ได้หรือไม ่

คะแนนความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ปานกลาง

ต ่า

สูง

สูงมาก

ขั้นตอนที ่2: การปรับเปลีย่น (2) 38
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ขั้นตอนที ่3: การบรรเทาความเส่ียง
ส ำหรับองค์กรท่ีไมส่ำมำรถก ำจดัควำมเส่ียงในกำรแพร่เช้ือได ้จะตอ้งเนน้ท่ีกำรลดควำมเส่ียงผ่ำนล ำดบัมำตรกำรกำรควบคุมท่ี
แสดงในหนำ้ถดัไป

มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดมีประสิทธิภำพนอ้ยท่ีสุด
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ขั้นตอนที ่3: การบรรเทาความเส่ียง (2)

การก าจัด

การลด

การแยก

การ
ควบคุม

อุปกรณ์ PPE

ก าจัดอันตราย
อนัตรำย (COVID-19) ไมส่ำมำรถก  ำจัดออกไปได้ เรำจึงอยูบ่้ำนและหลีกเล่ียงกำรสมัผสักบัอนัตรำย (COVID-19)

หลีกเล่ียงอันตราย
ไมส่ำมำรถเปล่ียนควำมเป็นอนัตรำยได้ เรำจึงแทนท่ีหรือเปล่ียนขั้นตอนกำรท ำงำนดว้ยกำรเวน้ระยะหำ่งทำง
กำยภำพและกำรท ำงำนทำงไกล

ตรวจคัดกรองความเส่ียง
กำรตรวจคัดกรองอุณหภูมิ กำรแยกตัวของผูติ้ดเชื้อ กำรรักษำระยะหำ่งทำงกำยภำพโดยกำรท ำเคร่ืองหมำยและกำร
ใชเ้คร่ืองกีดขวำง กำรคัดกรองระบบ (รวมถึงกำรคัดกรองตนเองด้วยเคร่ืองมือออนไลน์) กำรตรวจอยำ่งรวดเร็วและ
สม ่ำเสมอ

เปล่ียนวิธีการท างานของผู้คน
กำรตรวจสอบระบบระบำยอำกำศผำ่นตัวบง่ชี้  เชน่ กำรติดตำม CO2 ป้ำยประกำศ โปสเตอร์ โครงกำรสร้ำงควำม
ตระหนัก กำรล้ำงมือ กำรฆำ่เชื้อ ข้อมูล ค ำแนะน ำ กำรฝึกอบรม และกำรก  ำกบัดูแล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
กำรบังคับให้สวมใสถุ่งมือและหน้ำกำกอนำมยั พร้อมข้อก  ำกบักำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลอยำ่งเขม้งวด

40
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โครงสร้างการจัดการกบัวกิฤตโควดิ-19 ทีแ่นะน า 42

ในภำวะวิกฤต องค์กรท่ีมีทีมบริหำรจดักำรภำวะวิกฤติ จะช่วยใหส้ำมำรถประสำนงำนและส่ือสำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพไมว่ำ่จะ
เป็นภำยในองค์กรเองและกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภำยนอก ดำ้นล่ำงน้ีเป็นตวัอยำ่งโครงสร้ำงบทบำทและควำมรับผิดชอบท่ีส ำหรับ
วิกฤตกำรณ์โควิด-19

ผูจ้ัดกำรอำวโุส ผูป้ระสำนงำนโครงกำร

ฝ่ำยกำรส่ือสำรองคก์ร • ต  ำรวจ
• กระทรวงสำธำรณะสุข
• รถพยำบำลฝ่ำยอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั

กำรประชมุแบบวอร์รูมวำ่ด้วยเร่ืองโควดิ-19

ฝ่ำยกจิกำรภำยนอก

ฝ่ำยปฏบิตัติกิำร

• กำรปฏบิตัติำมมำตรกำร และกำรตรวจสอบ
• กำรรำยงำน
• กำรประเมินควำมเส่ียง
• กำรตดิตำมผูส้มัผสัใกลช้ดิ
• กำรฝึกอบรม

ฝ่ายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

• กำรส่ือสำร
• กำรดูแลพนักงำนกลุ่มเปรำะบำง
• กำรลงทะเบยีนรบัวคัซนี
• กำรปฏบิตัติำมแนวทำงของภำครฐั
• กำรแยกตวัและกำรตดิตำมกำรกกัตวั

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• กำรประเมินสถำนกำรณ์
• ขอ้กฎหมำย
• กระแสเงินสด

ฝ่ายการเงิน

• กำรตดิตอ่กบัลูกคำ้
• กำรปฏบิตัติำมมำตรกำร 
• กำรรำยงำน
• กำรส่ือสำร

ฝ่ายขาย

• กำรจัดกำรผูร้บัเหมำ
• ปัจจัยกำรผลิตทีส่  ำคญั
• กำรรำยงำน
• กำรส่ือสำร 

ห่วงโซ่อุปทาน

แพทย์ / ผู้ เช่ียวชาญทางการแพทย์ หน่วยงานภายนอก
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บทบาทของผู้ควบคมุโรคระบาด
ในท่ีท ำงำนท่ีมีควำมแออดัสูง เช่น ไซตง์ำนก่อสร้ำง หรือโรงเรียน หน่วยงำนสำมำรถพิจำรณำแต่งตั้งผูท่ี้มีหนำ้ท่ีในกำรควบคุม
โรคระบำดได ้โดยมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควบคุมและดูแลขั้นตอนกำรป้องกนักำรติดเช้ือ กำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
กำรรำยงำน และกำรรับมือกบัปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนดำ้นควำมปลอดภยั

มีใบรับรองจำกมำตรฐำนส ำนักงำน
บริหำรควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั
แหง่ชำติ (OSHA) หรือจำกสถำบันควำม
ปลอดภยั และอำชีวอนำมยั (IOSH)

มีประสบกำรณ์ใน
ไซตง์ำนกอ่สร้ำง

ผำ่นกำรฝึกอบรม
กำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองต้น

สำมำรถส่ือสำรกบั
พนักงำนภำยในไซต์งำนได้

คุณสมบตัิที่ดีของผูค้วบคุมโรคระบำดในไซตง์ำนของอุตสำหกรรมที่มีควำมเส่ียงสูง
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

บทบาทของผู้ควบคมุโรคระบาด (2)
หน้ำที่หลกัของผูค้วบคุมโรคระบำด

เพิม่ความตระหนักรู้ 
เกี่ยวกบัมำตรกำรป้องกนักำรติดเช้ือ
เพ่ือป้องกนัพนกังำนติดเช้ือโควิด-19

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
มำตรกำรกำรเว้นระยะหำ่งทำงกำยภำพ กำร
สวมหนำ้กำกอนำมยั สุขอนำมยัของมือ 
และมำตรกำรพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ส ำหรับบุคลำกร

รายงานและตอบสนอง 
ต่อกำรไมป่ฏิบติัตำมมำตรกำรและกำร
สัมผัสโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ีท่ีใช้
ร่วมกนั

1 2 3
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (HSE)
มำตรกำรกำรจดักำรโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภยั สุขอนำมยั กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่
เช้ือ กำรแพร่เช้ือ กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล กำรจดักำรผูเ้ขำ้
ข่ำยติดเช้ือและผูป่้วยท่ีไดร้ับกำรยืนยนั

ระบบทางการแพทย์
ตระหนกัถึงอำกำรของโรคโควิด-19แบบฟอร์มดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั แนวปฏิบติั
ส ำหรับกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 

บทบาทของผู้ควบคมุโรคระบาด (3)
โครงกำรฝึกอบรมที่แนะน ำส ำหรับผูค้วบคุมโรคระบำด
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การประเมินความพร้อมในการท างาน
แมว้ำ่กำรฉีดวคัซีนจะช่วยลดควำมเส่ียงในกำรเสียชีวิตและอำกำรเจบ็ป่วยหนกัของพนกังำนกลุ่มเปรำะบำงได ้แต่ส่ิงส ำคญัท่ีตอ้ง
พิจำรณำ คือ ควำมพร้อมในกำรท ำงำนของพนกังำน ก่อนท่ีจะมอบหมำยงำนท่ีอำจเพ่ิมควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือมำกข้ึน แนวทำง
ต่อไปน้ีช่วยประเมินควำมเส่ียงของพนกังำนท่ีตอ้งท ำงำนในสภำวะต่ำงๆ

น้อยมำก น้อย เป็นไปได้ อำจจะ มีโอกำสมำก เกดิขึ้นแน่นอน
โอกาสในการติดเช้ือ

การท  างานจากบ้าน การพักอาศยัในแคมป์คนงาน

อนัตรำยทีสุ่ด (เสียชวีติ)

อนัตรำย 
(รกัษำตวัในห้องไอซยีู)

รุนแรงมำก 
(รกัษำตวัในโรงพยำบำล)

รุนแรง (แสดงอำกำร)

ไม่รุนแรง (แสดงอำกำร)

ตรวจพบเชือ้ 
(ผลตรวจเป็นบวก)

อายุ 60 ปี ยังไม่ได้รับวคัซีน
มีสภาวะร่างกายไม่สมบรูณ์มากกว่า 2สภาวะ

อายุน้อยกว่า 30 ปี ได้รับวัคซีนแล้ว
ไม่มีความไม่สมบูรณ์ของสภาพร่างกาย

ความเส่ียงสูง

คว
าม
รุน

แร
งข
อง

ผล
กร
ะท

บด้
าน
สุข

ภา
พ ความเส่ียงปานกลาง

ความเส่ียงต ่า

ภำพประกอบเทำ่นั้น
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การประเมินความพร้อมในการท างาน (2)
นำยจำ้งควรหำรือกบัพนกังำนกลุ่มเปรำะบำงเพ่ือพิจำรณำวำ่จะสำมำรถใชม้ำตรกำรควบคุมควำมเส่ียงใดเพ่ิมเติม
เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่เช้ือ

• พนักงำนกลุม่เปรำะบำงสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีหรือควำมรับผิดชอบอ่ืนท่ีมีควำมเส่ียงตอ่กำรแพรก่ระจำยของโควดิ -19 ต ่ำกวำ่ได้หรือไม ่เชน่:
• เปล่ียนสำยงำนเพ่ือลดปฏิสมัพนัธ์กบัพนักงำนคนอ่ืน ลูกค้ำ หรือผูม้ำพบ
• ยำ้ยออกจำกพ้ืนท่ีท่ีมีปฏิสมัพนัธ์สูงกบัผูป่้วย (ไมว่ำ่ผูป่้วยจะเป็นโรคโควิด-19หรือไมก่ต็ำม)

• สำมำรถปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ของพนักงำนกลุม่เปรำะบำงเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพรเ่ชื้อโควดิ-19
ได้หรือไม ่(เชน่ มำตรกำรเวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพท่ีเข้มงวดข้ึนหรือมำตรกำรด้ำนสุขอนำมยัเพ่ิมเติม)

• สำมำรถจัดหำอุปกรณ์เสริมด้ำนสุขอนำมยัให้กบัพนักงำนกลุม่เปรำะบำงได้หรือไม ่(เชน่ เจลท ำควำมสะอำดมือ)
• สำมำรถจัดหำอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลให้กบัพนักงำนกลุม่เปรำะบำงอยำ่งเหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ีระบุในกำรประเมินควำมเส่ียงได้

หรือไม ่
• สำมำรถลดควำมเส่ียงภำยนอกเพ่ิมเติมได้หรือไม ่(เชน่ ลดกำรมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูม้ำพบหรือกำรใชร้ะบบขนสง่สำธำรณะ)
• พนักงำนกลุม่เปรำะบำงสำมำรถใชว้นัลำพกัผอ่นหรือลำป่วยในชว่งล็อกดำวน์ในระดับตำ่ง ๆ  ได้หรือไม ่
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การพิจารณากลุ่มเปราะบาง
ปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพดงัตอ่ไปน้ีควรถูกน ำไป
พิจำรณำระหว่ำงกำรออกแบบนโยบำยกำร
ประเมินสุขภำพกอ่นกำรท  ำงำนส ำหรับพนกังำน
กลุ่มเปรำะบำง ซ่ึงช่วยใหพ้นกังำนทรำบถึงปัจจัย
ท่ีเพ่ิมควำมเส่ียง และสำมำรถช่วยให้พนกังำนกลุม่
เปรำะบำง สำมำรถน ำมำตรกำรท่ีเหมำะสมมำปรับ
ใช้ ซ่ึงสนบัสนุนกำรท  ำให้เกิดควำมปลอดภยัใน
สถำนท่ีท  ำงำน
หมายเหตุ: นำยจ้ำงควรก  ำหนดวิธีกำรท่ีเหมำะสม
ในกำรตรวจสอบข้อมูล และกำรเกบ็ข้อมูล
พนกังำนเป็นควำมลับ โดยเคำรพกฎเกณฑก์ำรจ้ำง
งำนของภำครัฐ เกี่ยวกบักำรเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล

โรคทำงจิตเวช

ภำวะภูมคิุม้กนั
บกพรอ่ง

โรคตบัเร้ือรัง
ผูท่ี้ใชส้เตียรอยด์หรือ
ยำกดภูมคิุม้กนัอ่ืน ๆ 
เป็นเวลำนำน

โรคอว้น 
(BMI >40)

โรคไตเร้ือรัง
ท่ีมคีำ่ eGFR<60

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

โรคมะเร็ง บุคคลท่ีไดรั้บ
กำรปลูกถำ่ยไขกระดูก 
หรือกำรปลูกถำ่ยอวยัวะ

โรคเบำหวำน
ท่ีคมุไมไ่ด้โรคปอดเร้ือรัง

ผูป่้วยโรคเอดส์/ติดเชื้อ
เอชไอวท่ีีควบคมุยำก

อำยุ 65 ปีข้ึนไป
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การคาดการณ์ความเส่ียง: วนัหยุดทางศาสนาและวนัหยุดประจ าปี พ.ศ. 2565

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน
อำ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อำ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อำ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อำ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อำ จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อำ จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
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กัมพูชำ อินโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ลำว ไทย เวียดนำม

วันหยุด/เทศกาลประจ าปีในภูมิภาคอาเซียน 
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วันเขำ้พรรษำ

วันอำสำฬหบูชำ 
12

17

วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชริเกล้ำ
เจ้ำอยู่ หัว

วันแม่

วันประกำศอิสรภำพ
ของอินโดนีเซยี วันบรรพบุรุษ วันรัฐธรรมนูญ 

วันชำต ิ

วันหยุดชดเชย
วันปิยมหำรำช

วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

วันเกิดของท่ำนศำสดำมูฮัมมดั

วันออกพรรษำ

วันร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จ
พระนโรดม สีหนุ

วนัอีดใหญ่ วันข ึ้นปีใหม่อิสลำม

วันส่งท้ำยปีเก่ำ วันคริสตม์ำส

วันชำต ิ

วันพ่อ

วันหยุดชดเชย
วันรัฐธรรมนูญ

เทศกำลสงกรำนต ์

กำรติดต่อและกำรเดินทำงท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงเทศกำล หรือวนัส ำคญัทำง
วฒันธรรม และทำงศำสนำจะส่งผล
ใหก้ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
สูงข้ึนองค์กรหน่วยงำนต่ำงๆควรให้
ค ำแนะน ำแก่พนกังำนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน ๆ เก่ียวกบัมำตรกำรควำม
ปลอดภยัในช่วงเวลำน้ี
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เทศกำลทำงศำสนำ

การคาดการณ์ความเส่ียง: วนัหยุดทางศาสนาและวนัหยุดประจ าปี (2)

รักษำระยะหำ่งทำงกำยภำพอยำ่งน้อย 2 เมตร 
สวมหน้ำกำกอนำมยัในท่ีสำธำรณะและปฏิบัติตำม
มำตรกำรของรัฐ

พนักงำนสำมำรถปรึกษำและรำยงำนควำมจ ำเป็น
ของกำรเดินทำงสว่นตัวกบัผูจ้ัดกำรลว่งหน้ำได้

งดแจกของขวญั เชน่ กำรให้เงินเด็ก ๆ  ในชว่งน้ี 
และใชท้ำงเลือกทำงอิเล็กทรอนิกสแ์ทน

หลีกเล่ียงกำรไปเย่ียมครอบครัว โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง
หลีกเล่ียงกำรไปพบปะกลุม่เปรำะบำง เชน่ ผูสู้งอำยุ 
สตรีมีครรภ ์และผูป่้วยโรคเร้ือรัง
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การคาดการณ์ความเส่ียง: วนัหยุดทางศาสนาและวนัหยุดประจ าปี (3)
กรณีศึกษำ: วนัอีด วนัเฉลิมฉลองส้ินสุดเทศกำลกำรถือศีลอด

ส้ินสุดเดือนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่ีครอบครัวต่ำงมำรวมตวักนั สวดมนต์ และแบง่ปันอำหำร
รัฐบำลส่ังห้ามประชาชนเดินทางกลับบ้านเกิด ยกเวน้เพ่ือกำรท ำงำนหรือเหตุผลอ่ืน
ประชำชนเพิกเฉยต่อค ำส่ังน้ี ท  ำใหพ้บผู้ติดเชื้อจ านวน 4,123 รำยจำกกำรสุ่มตรวจทั้งหมด 6,742 รำย
พบผู้ป่วยโควิด-19 จ านวน 3,448 ราย ในอินโดนีเซียระหว่างช่วงวันหยุดเทศกาล
ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนเพิกเฉยต่อค ำส่ังหำ้ม และเดินทำงกลบับำ้น
วนัหยดุเทศกำลน้ีจึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอตัรำกำรเติบโตมำกกวำ่ 40% 
และอตัรำกำรตรวจพบผลบวก 20%   

13
พฤษภำคม 
2564
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติส าหรับการตรวจคดักรองอณุหภูมิร่างกาย
กำรตรวจคดักรองอุณหภมิูอำจช่วยจ ำแนกผูท่ี้ร่ำงกำยมีอุณหภมิูสูงซ่ึงเป็นหน่ึงในอำกำรของโรคโควิด-19 ได ้ทั้งน้ีสถำนท่ีท่ีมีกำร
ใชม้ำตรกำรตรวจคดักรองอุณหภมิูควรตระหนกัถึงขอ้จ  ำกดัและควำมเส่ียงต่ำงๆ เช่น กำรวดัอุณหภมิูไมใ่ช่วิธีกำรส ำหรับกำร
ตรวจหำโควิด-19 ท่ีแมน่ย  ำ และอำจท ำใหเ้กิดกำรแออดัของผูค้นท่ีบริเวณทำงเขำ้ 
กำรตรวจคดักรองอุณหภูมิอำจเป็นมำตรกำรควบคุมเพิม่เติมในสถำนที่ท  ำงำนที่มลีกัษณะพื้นที่ดงัต่อไปน้ี:
• เว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพได้ยำก
• จ ำนวนพนกังำนเยอะ
• พนกังำนพักอำศัยอยูร่่วมกนั เน่ืองจำกเป็นกำรท  ำงำนท่ีต้องเดินทำงบินกลบัไปกลับมำ (fly-in fly-out; FIFO) หรืองำนด้ำนเกษตรกรรม
• พนกังำนต้องเดินทำงร่วมกนั และอยูใ่กลชิ้ดกนั 
• งำนท่ีต้องพบปะผูค้นเป็นจ ำนวนมำก (เช่น พนกังำนขำยหรือพนกังำนขับรถสง่ของ)
• ผู้ปฏิบติังำนท่ีเป็นกลุ่มเปรำะบำงซ่ึงเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกโควิด-19มำกกวำ่ เช่น พนกังำนท่ีมีอำยุมำก และ/หรือผูท่ี้มีอำกำรป่วยเร้ือรัง
• ธุรกิจท่ีต้องติดต่อกบัท่ีผูค้น (เช่น ร้ำนค้ำปลีก)
• งำนท่ีเกี่ยวข้องกบักำรสัญจรของผู้คนจ ำนวนมำก (เช่น สถำนีรถไฟ)
• ผู้ต้องขัง (เช่น เรือนจ ำ)
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

หำกมีกำรตรวจคดักรองอุณหภูมิ:

แนวปฏิบัติส าหรับการตรวจคดักรองอณุหภูมิร่างกาย (2)

จัดพ้ืนท่ีในรม่ให้บุคคลน้ันแยกตัวระหวำ่งรอผลตรวจ 
ส ำหรับผูท่ี้ไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศภำยในรถยนต์

พนักงำน
หำกได้รับกำรยืนยนัแล้ววำ่อุณหภูมิสูงกวำ่ 
37.5ºC หลังจำกกำรตรวจวดั 3 คร้ังติดตอ่กนั
โดยมีเวลำตำ่งกนั 15 นำที หรือมีกำรแสดง
อำกำรบง่ชี้วำ่เป็นไข้หวดัใหญห่รือโควิด-19 
ต้องปฏิบัติตามแนวทางการแยกตัว 

พนักงำนสง่ของ/ผูม้ำพบ
หำกได้รับกำรยืนยนัแล้ววำ่อุณหภูมิสูงกวำ่ 
37.5ºC (หลังจำกกำรตรวจวดัคร้ังท่ี 2 โดยมี
เวลำตำ่งกนั 15 นำที) ควรปฏิเสธการอนุญาต
เข้าพ้ืนที่และแนะน าให้ผู้ที่ถูกตรวจติดต่อศูนย์
การแพทย์ที่เหมาะสม เพ่ือตรวจสอบต่อไป

หำกอุณหภูมิสูงกวำ่ 37.5ºC จะต้องด ำเนินกำรตรวจคดักรอง
อีกคร้ังทันทีภำยใน 15 นำที

ควรมีกำรปรับเทียบ บ ำรุงรักษำ 
และท ำควำมสะอำดเทอร์โมมิเตอร์
ตำมข้อก  ำหนด

ผูท่ี้ท ำกำรตรวจต้องได้รับกำร
ฝึกอบรมในกำรใชง้ำนท่ีถูกต้อง 
รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดและกำร
ฆำ่เชื้อเทอร์โมมิเตอร์และกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE)

ผูต้รวจวดัอุณหภูมิควรสวม
หน้ำกำกอนำมยั
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด
‘ผู้สัมผัสใกล้ชิด’ คือบคุคลท่ีอยูใ่นระยะใกล้ชิด (น้อยกว่า 2 เมตร) เป็นระยะเวลำ มากกว่า 15 นาที (ระยะเวลาสะสม) ภำยใน 24 ชัว่โมง
นบัจำกระยะเวลำท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีติดเช้ือตั้งแต่ 2 วนัก่อนเร่ิมแสดงอำกำร (หรือหำกผูป่้วยไมแ่สดงอำกำร ใหน้บัตั้งแต่ 2 วนัก่อน
กำรตรวจพบผลบวก) จนถึงเวลำท่ีผูป่้วยถูกแยกตวั

กลุ่มผูสั้มผสัใกลช้ิด
• ครอบครัวและเพื่อน
• เพื่อนร่วมงำนท่ีใกลชิ้ด
• เพื่อนร่วมห้องพกัอำศัย
• เพื่อนร่วมชั้นเรียน
• พนักงำนกลุม่อื่นท่ีใชส่ิ้งอ  ำนวยควำมสะดวกร่วมกนั เชน่ ห้องน ้ำ ท่ีพกั และห้องอำหำร
• บุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์สัมผสัใกลชิ้ด
• ผูท่ี้ใชข้นส่งสำธำรณะร่วมกนั (เคร่ืองบิน รถยนต ์รถโดยสำร และอ่ืน ๆ)

54

ทีม่ำ: CDC



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (2)
ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

ตรวจพบการติดเช้ือโควิด-19 
เม่ือไม่นานมานี้ (90 วนัยอ้นหลงั)

การตรวจโควิด-19
แมว้ำ่คณุไมม่อีำกำรใด ๆ คณุควร
ตรวจหำเชื้อโควดิ-19 ในวนัท่ี
5 – 7 หลงัสัมผสัผูติ้ดเชื้อ

ตรวจหำเชื้อทนัทีหลงัพบวำ่คณุคือผูสั้มผัสใกลช้ิด
หำกคณุมอีำกำรใด ๆ ควรปรึกษำบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์เพื่อขอค ำแนะน ำส ำหรับกำร
ตรวจหำเชื้อแยกตวั

เป็นเวลำ 5 วนั
ตรวจซ ้ำหลงัผำ่นไป

5 – 7 วนั
ตรวจหลงัเร่ิม
แสดงอำกำร

ติดตามอาการ
ตรวจหำเชื้อทนัทีเมือ่คณุเร่ิมมีอำกำร

การสวมหน้ากากอนามัย
สวมหน้ำกำกอนำมยัเมือ่อยูใ่นตวัอำคำรหรือในท่ีสำธำรณะเป็นเวลำ 10 วนันับจำกวนัท่ีสัมผสัผูติ้ดเชื้อหรือจนกวำ่ผลตรวจหำเชื้อจะเป็นลบ

การกักตัว* ไมจ่ ำเป็นตอ้งกกัตวัหำกคุณไมม่อีำกำร กำรแยกตวัท่ีบำ้นเป็นเวลำอยำ่งน้อย 5 วนั ไมจ่ ำเป็นตอ้งกกัตวั

ค ำแนะน ำเหลำ่น้ี (รวมถึงกำรสวมหน้ำกำกอนำมยัเมือ่อยูใ่นตวัอำคำรหรือในท่ีสำธำรณะ) อำจแตกตำ่งกนัตำมขอ้บงัคับของแตล่ะประเทศ

*ตวัเลือกส ำหรับกำรหยุดกำรกกัตัว
- หลงัวนัท่ี 5 โดยไมม่กีำรตรวจหำเชื้อ   - หลงัวนัท่ี 7 หลงัผลตรวจหำเชื้อออกมำเป็นลบ (ตอ้งตรวจหำเชื้อในวนัท่ี 5 หรือหลงัจำกนั้น)
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ทีม่ำ: CDC
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วธีิการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 และอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 

ประเภท
การตรวจหาเช้ือ การตรวจหาเช้ือระดับโมเลกุล  

หรือกำรตรวจด้วยวิธีปฏิกริิยำลูกโซพ่อลิเมอเรส (PCR)
การตรวจหาภูมคิุ้มกัน 

หรือกำรตรวจแอนติบอดี
การตรวจแอนติเจน 

หรือกำรตรวจหำเช ือ้แบบรวดเร็ว (ART)

จดุประสงค์

• วินิจฉัยกำรติดเช ือ้โคโรนำไวรัสที่เกดิขึ้นอยู่
• เป็นประโยชน์ในกำรยืนยันผ ู้ติดเช ือ้ กำรกกัตัว และกำร

ติดตำมผ ู้สัมผัสใกล้ชดิ

• บอกได้ว่ำผ ู้ป่วยเคยติดเช ือ้มำกอ่นหรือไม่
• เป็นประโยชน์ในกำรระบุว่ำบุคคลนี้มีภูมิค ุม้กนั

• วินิจฉัยกำรติดเช ือ้ที่เกดิขึ้นในระยะกอ่นแสดงอำกำรและระยะแสดง
อำกำรเร่ิมต้น

• เป็นประโยชน์ในกำรแยกตัวผ ู้ป่วยติดเช ือ้และกกัตัวผ ู้สัมผัสใกล้ชดิ
ของผ ู้ป่วย

การเก็บตัวอย่าง
บริเวณโพรงหลังจมูก: เกบ็ตัวอย่ำงโดย
กำรสวอบ (swab) ทำงจมูกหรือปำก

เจาะเลือด: เกบ็ตัวอย่ำงเลือดโดย
เจำะที่ปลำยนิ้วหรือเจำะหลอดเลือดด  ำ

บริเวณโพรงหลังจมูก: เกบ็ตัวอย่ำงโดย
กำรสวอบ (swab) ทำงจมูกหรือปำก

การใช้วธิีการ
ตรวจหาเช้ือ

• ผ ู้ที่แสดงอำกำร
• กำรตรวจหำเช ือ้ทุก ๆ  14 วัน (RRT)

• แยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรติดเช ือ้เฉียบพลันและ
กำรติดเช ือ้เดิมในกรณีที่มีผลตรวจหำเช ือ้โควิด-19 เป็นบวก

• กำรตรวจคดักรองกำรติดเช ือ้ระยะต้น
• กำรตรวจหำเช ือ้ทุก ๆ  14 วัน (RRT)

ระยะเวลา
การแสดงผล

• เร็วสุดภำยใน 24 ช ัว่โมงหลังเกบ็ตัวอย่ำง • 1 – 3 สัปดำห์โดยเฉลี่ย • เร็วสุดภำยใน 30 นำทีหลังเกบ็ตัวอย่ำง

ข้อจ ากัด
• ไม่สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรติดเช ือ้

เฉียบพลันและกำรติดเช ือ้เดิมได้
• ไม่สำมำรถตัดควำมเป็นไปได้ของกำรติดเช ือ้เฉียบพลันหรือ

กำรติดเช ือ้ระยะแรกได้หำกกำรตรวจแอนติบอดีให้ผลลบ
• มีอัตรำกำรเกดิผลลบลวงสูงหำกบุคคลนั้นมีปริมำณไวรัสต  ่ำ
• มีอัตรำกำรเกดิผลบวกลวงสูงกว่ำกำรตรวจหำเช ือ้ด้วยวิธี PCR

56

ทีม่ำ: UK Research & Innovation (UKRI); Tallahassee Memorial Healthcare 
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ความแปรผันของระยะเวลาโดยประมาณในการตรวจวนิิจฉัยโรคโควดิ-19

ท่ีมำ: Falzano et. al
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ระยะก่อนเร่ิมแสดงอาการ ระยะหลังแสดงอาการ

ไม่มีแนวโน้มที่จะตรวจพบเช ือ้ได้ª

เร่ิมแสดงอาการ

แน
วโ
น้ม

กำ
รต
รว
จพ

บเ
ชือ้
เพ
ิ ่มม

ำก
ขึ ้น

กำรตรวจภูมคุม้กันชนิด IgM
กำรตรวจภูมคุม้กันชนิด IgG

กำรตรวจสวอบ (swab) PCR บริเวณโพรงหลังจมูก
กำรตรวจแยกเชือ้ไวรัสภำยในระบบทำงเดินหำยใจ
กำรตรวจ PCR ในบริเวณหลอดลมส่วนปลำย

กำรตรวจ PCR ผ่ำนอุจจำระ
กำรตรวจแอนตเิจน 
กำรตรวจภูมคุม้กันชนิด IgA

สัปดำห์ที่ 3 สัปดำห์ที่ 4 สัปดำห์ที่ 5

ตรวจพบภูมิค ุม้กนั (Antibody)

สัปดำห์ที่ 6สัปดำห์ที่ 2สัปดำห์ที่ 1สัปดำห์ที่ 1สัปดำห์ที่ 2

ผลกำรตรวจแอนติเจนมีแนวโน้มเป็นลบ

ผลกำรตรวจหำเช ือ้ระดับโมเลกลุ (PCR) มีแนวโน้มเป็นบวก ผลกำรตรวจหำเช ือ้ระดับโมเลกลุ (PCR) มีแนวโน้มเป็นลบb

ผลกำรตรวจแอนติเจนมีแนวโน้มเป็นบวก
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การจัดการผู้ป่วย: แผนผังการจัดการผู้เข้าข่ายติดเช้ือและผู้ทีอ่าจจะติดเช้ือ 

ค าจ ากัดความ

การกักตัว ด ำเนินกำรเพ่ือแยกผูท่ี้อำจ
สมัผสัผูติ้ดเชื้อโควิด-19 ออกจำกผูอ่ื้น

การแยกตัว ด ำเนินกำรเพ่ือแยกผูติ้ดเชื้อ
ออกจำกผูอ่ื้นท่ียงัไมมี่ควำมเส่ียงในกำร
ติดเชื้อ ผูป่้วยท่ีได้รับกำรยืนยนัโดยกำร
ตรวจหำเชื้อด้วยวิธี PCR สำมำรถแยกตัว
ในท่ีพกัอำศยัรว่มกบัผูป่้วยรำยอ่ืนท่ี
ได้รับกำรยืนยนั

ผู้ เข้าข่ายติดเช้ือ
หรือผู้ทีแ่สดงอาการ

หน่วยคัดกรองการแพทย์
ณ สถำนพยำบำล

มีอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่

สง่ตอ่ไปยงั
สถำนพยำบำล

รุนแรง

ได้

แยกตวัเป็นเวลำอยำ่งน้อย 14 วนั จนกระทัง่อำกำรไข้
ดีข้ึนโดยไมใ่ชย้ำเป็นเวลำ 24 ช ัว่โมงและอำกำรอ่ืน ๆ
ดีข้ึนอยำ่งตอ่เน่ือง

หากอาการรุนแรงขึ้น

กกัตวัเป็นเวลำอยำ่งน้อย 10 วนั จนกระทัง่อำกำรไขดี้ข้ึนโดย
ไมใ่ชย้ำเป็นเวลำ 24 ช ัว่โมงและอำกำรอ่ืน ๆ ดีข้ึนอยำ่งตอ่เน่ือง

ไม่ได้

กลับไปท างานได้
เม่ือหายเป็นปกติแล้ว

รำยงำนไปยงั

ไม่รุนแรง

แยกตวัและด ำเนินกำรตรวจหำเชื้อดว้ย
วธีิ PCR หรือกำรตรวจแอนติเจน1สามารถตรวจหาเช้ือได้หรือไม่
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ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, CDC, หมำยเหต:ุ หำกผูป่้วยแสดงอำกำรของโรคโควิด-19 แตก่ำรตรวจหำเชือ้ดว้ยวธีิ PCR ครั้งแรกให้ผลเป็นลบ แนวปฏบิตัทิีดี่ทีสุ่ดคอืกำรแยกตวัและท  ำกำรตรวจหำเชือ้ดว้ยวิธี PCR ครั้งทีส่อง
หลงัผำ่นไป 24 ช ัว่โมงเพื่อยืนยนักำรวนิิจฉยั   
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กรณีศึกษา – การใช้ชุดตรวจแอนติเจน (ATK) ในโรงเรียน
โรงเรียนนำนำชำติกรุงเทพ (International School of Bangkok; ISB) ใชชุ้ดตรวจ ATK ของยี่หอ้ Abbott Panbio ส ำหรับนกัเรียน
และบคุลำกรเพ่ือตรวจหำเช้ือท่ีบำ้นดว้ยตนเองก่อนเขำ้พ้ืนท่ีในทกุ ๆ  สัปดำห์
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ทีม่ำ: ISB, AWR Lloyd Analysis
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บุคลำกรและนักเรียน ทั้ งกลุม่ท่ีได้รับวคัซีนแลว้และกลุม่ท่ียงั
ไมไ่ด้รับวคัซีน จ ำเป็นต้องตรวจหำเชื้อที่บ้าน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
กอ่นเข้ำพ้ืนท่ี

นักเรียนและบุคลำกรต้องอปัโหลดผลตรวจผำ่นแบบฟอร์ม
ออนไลน์ซ่ึงเชื่อมกบัระบบกำรรำยงำนและระบบควบคมุกำร
เข้ำออก เพ่ือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่

นักเรียนหรือบุคลำกรท่ีมีผลกำรตรวจหำเชื้อด้วยวธีิ PCR หรือ
ชุดตรวจ ATK เป็นบวก หรือ ไม่ส่งผลตรวจผำ่นแบบฟอร์ม
ออนไลน์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่

ผูท่ี้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จะต้องตรวจหำเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ภำยใน 48 ชัว่โมง

3

2
1 4

5

นักเรียนหรือบุคลำกรที่ไม่อยู่ในวันที่ก าหนดการตรวจหาเช้ือ 
ต้องส่งผลตรวจหาเช้ือที่เป็นลบในวันถัดไปท่ีกลบัมำ โดย
จะต้องตรวจหำเชื้ออีกคร้ังในวนัท่ีก  ำหนดกำรตรวจหำเชื้อ

ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองท่ีต้องกำรเข้ำพ้ืนท่ีโรงเรียนจ ำเป็นต้อง
แสดงผลการตรวจหาเช้ือด้วยวิธี PCR หรือชุดตรวจ ATK
ที่มผีลเป็นลบ และแสดงเอกสารยืนยันการนัดหมาย

กรณีศึกษา – การใช้ชุดตรวจแอนติเจน (ATK) ในโรงเรียน (2) 60

ทีม่ำ: ISB, AWR Lloyd Analysis



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสใบหน้ำโดยไม่ได้ล้ำงมือ

พักในที่พักอำศัยที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีหน้ำต่ำง และไม่มีผ ู้คนหรือสัตว์เลี้ยง

รับ-ส่งอำหำรและน  ้ำที่บริเวณหน้ำประตูด้ำนนอก 

รับ-ส่งผ้ำหรือส่ิงของที่บริเวณหน้ำประตูด้ำนนอก

สังเกตอำกำรตนเอง* รำยงำนหำกอำกำรแย่ลง

ท  ำควำมสะอำดห้องพักและห้องน  ้ำทุกวันด้วยน  ้ำยำฆ่ำเช ือ้หรือน  ้ำยำท  ำควำมสะอำด

ล้ำงมือหรือฆ่ำเช ือ้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและบ่อยคร้ัง **

ใชห้้องน  ้ำและเคร่ืองซกัผ้ำแยกจำกผ ู้อื่น

ขอให้ผ ู้อื่นชว่ยจัดส่งส่ิงของหรือท  ำธุระให้

ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง ออกก  ำลังกำยสม ่ำเสมอ

ไม่ท  ำให้ตัวเองเครียดหรือวิตกกงัวล

ส าหรับผู้ป่วยทีอ่าการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ1 ส าหรับผู้ สัมผัสใกล้ชิดทีไ่ม่มีอาการ หรือ
ผู้ เดินทางทีมี่ผลการตรวจหาเช้ือเป็นลบ หรือผู้ทีไ่ม่แสดง

อาการตามการวินิจฉัยของหน่วยงานด้านสุขภาพ 

ไอจำมใสก่ระดำษช  ำระแลว้ท้ิง
หรือไอจำมใสบ่ริเวณขอ้พบั
ขอ้ศอก

ห้ำมใชส่ิ้งของรว่มกบัผูอ่ื้น

แยกตวัออกจำกผูอ่ื้นและไมเ่ขำ้ไปใน
พื้นท่ีสว่นรวม

สวมหน้ำกำกอนำมยัเมือ่ออกจำกห้อง 
และท้ิงทนัทีหลงัใชค้ร้ังเดียว

ไอจำมใสก่ระดำษช  ำระแลว้ท้ิง หรือไอจำม
ใสบ่ริเวณขอ้พบัขอ้ศอก

เฉพำะบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมี
กำรควบคมุท่ีเหมำะสมเทำ่นั้นท่ี
สำมำรถเขำ้ไปได้ ห้ำมออกจำกห้องในชว่งกกัตวั

ห้ำมออกจำกอำคำรส ำหรับแยกตวั
จนกวำ่จะครบ 10 วนั จนกระทัง่อำกำร
ไขดี้ข้ึนโดยไมใ่ชย้ำเป็นเวลำ 24 ช ัว่โมง
และอำกำรอ่ืน ๆ ดีข้ึนอยำ่งตอ่เน่ือง

เขำ้รับกำรแยกตวัและตรวจหำเชื้อดว้ย 
ATK ทุก 3 วนั หรือเมือ่มอีำกำร

รายการตรวจสอบส าหรับการแยกตัวเองและการกกัตัวเอง

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) ค  ำแนะน ำอำจแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะประเทศ ขึ้นอยู่กบัสถำนะกำรไดร้บัวคัซนี อำยุ และควำมรุนแรงของอำกำร 
*ควำมถ่ีในกำรบนัทกึ **เชน่ กอ่นรบัประทำนอำหำร หลงัเขำ้ห้องน ้ ำ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่มงานก่อสร้าง
แนวทำงดำ้นสุขภำพ ส ำหรับกลุ่มงำนก่อสร้ำง

การวางแผน
• ก  ำหนดกำรเขำ้งำนเป็นกะเพือ่หลีกเล่ียงกำรรวมกลุม่ขนำดใหญแ่ละ

กำรท ำงำนทบัซ้อนกนัของคนงำน
• จดัเตรียมถุงมือ แวน่ตำ และหน้ำกำกอนำมัยท่ีใชซ้ ้ ำได ้จ ำนวน 2 ชิน้

หรือมำกกวำ่
• ติดตั้งจุดลำ้งมือดว้ยน ้ ำสะอำด สบู ่และผลิตภัณฑฆ์ำ่เชือ้โรคเพิ่มเติม
• หำกเป็นไปไดค้วร จดัหำเคร่ืองมือกอ่สร้ำงพืน้ฐำนให้กบัคนงำน เพื่อ

หลีกเล่ียงกำรใชเ้คร่ืองมือรว่มกนั (ท ำกำรฆำ่เชือ้เคร่ืองมือเป็นประจ ำ
หำกมีกำรใชเ้คร่ืองมือรว่มกนั)

• จดัจำ้งคนงำนท่ีมำจำกพืน้ท่ีใกลเ้คียงไซตง์ำน แทนกำรจำ้งคนงำนจำก
แคมป์อ่ืนหรือหมูบ่ำ้นอ่ืน

• เสริมสร้ำงกำรก  ำกบัดูแลให้ครอบคลุมหลกักำรป้องกนัโรคโควิด-19

การเตรียมความพร้อมก าลังคน
• กำรปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้มูลเกีย่วกบัโรคโควิด-19 แกผู่ป้ฏิบติังำนทุก

คน รวมถึงค ำอธิบำยเกีย่วกบัโรค อำกำร กำรแพรเ่ชือ้ ควำมรุนแรง 
และแนวทำงป้องกนัท่ีส ำคัญซ่ึงก  ำหนดโดยองค์กำรอนำมยัโลก

• ผูป้ฏิบติังำนตอ้งรักษำระยะหำ่งทำงกำยภำพอยำ่งน้อย 6 ฟุต และ
ปฏิบติัตำมแนวทำงส ำหรับกำรป้องกนัและควบคุมกำรติดเชือ้ท่ี
แนะน ำ

• ผูป้ฏิบติังำนไมค่วรทกัทำยกนัดว้ยกำรจบัมือหรือโอบกอดในชว่งเวลำ
ใดกต็ำม

• ผูป้ฏิบติังำนตอ้งสวมหน้ำกำกอนำมัยและถุงมือเสมอ
• ผูป้ฏิบติังำนควรซักเส้ือผำ้บอ่ย ๆ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่มงานก่อสร้าง (2)
แนวทำงดำ้นสุขภำพ ส ำหรับกลุ่มงำนก่อสร้ำง

การเข้าพืน้ท่ีไซต์งาน
• เฉพำะผูป้ฏิบติังำน หัวหน้ำงำน และผูจ้ดักำรเทำ่นั้นท่ีไดร้ับอนุญำตให้

เขำ้ไปในไซตง์ำน
• ควรลดกำรเขำ้พื้นท่ีเพื่อตรวจงำนให้นอ้ยท่ีสุดและวำงแผนกำรเขำ้

พื้นท่ีเพื่อตรวจงำนในชว่งเวลำพกัของคนงำน (พกักลำงวนั/เวลำ
ละหมำด)

• ก ั้นรั้ วในบริเวณสถำนท่ีกอ่สร้ำงเพื่อใหม้ั่นใจวำ่บุคคลภำยนอกไม่
สำมำรถเขำ้พื้นท่ีไดโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญำต

• ก ั้นประตูทำงเขำ้-ออกอยำ่งชดัเจน
• ตรวจวดัอุณหภูมิรำ่งกำยของทุกคนท่ีเขำ้มำในพื้นท่ี
• ควรสง่เสริมให้ผูป้ฏิบติังำนเดินทำงมำยงัไซตง์ำนดว้ยรถสว่นตวัและ

หลีกเล่ียงกำรขนสง่สำธำรณะ

ระหว่างการก่อสร้าง
• ทีมงำนกอ่สร้ำงควรแยกออกและมีกำรจดัสรรงำนเพือ่ไมใ่ห้

งำนทบัซ้อนกนั
• ท ำเคร่ืองหมำยระยะปลอดภัยให้หำ่งกนัอยำ่งน้อย 6 ฟุตบนพืน้

หรือรำวบนัไดในบริเวณท่ีอำจมีกำรตอ่คิว
• ควรให้ค ำแนะน ำแกผู่ป้ฏิบติังำนในบริเวณพื้นท่ีเปิดโลง่
• จดัให้มีกำรระบำยอำกำศในไซตง์ำนให้มำกท่ีสุด เชน่ เปิดประตู

และหน้ำตำ่งท้ิงไว้
• รักษำระยะหำ่งจำกพนักงำนขบัรถเม่ือรบัและขนถำ่ยวสัดุกอ่สร้ำง
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่มงานก่อสร้าง (3)
แนวทำงดำ้นสุขภำพ ส ำหรับกลุ่มงำนก่อสร้ำง

ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต่อไปนีเ้ข้าพืน้ท่ีไซต์งาน:
• สมำชิกในครอบครัวเข้ำขำ่ยติดเช้ือโควิด-19 และพักอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังเดียวกนัหรืออยูร่ะหวำ่งแยกตัวเอง หรือสัมผสัใกลชิ้ดกบั

ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรยืนยนัภำยใน 2 สัปดำห์กอ่นหนำ้
• ผู้ท่ีแสดงอำกำรท่ีเกี่ยวข้องกบัโควิด-19อยำ่งนอ้ย 1อำกำรหรือมำกกวำ่
• ผู้ท่ีมีควำมเส่ียงสูง (พิจำรณำจำกอำยุ สุขภำพ หรือกำรตั้ งครรภ)์
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่มงานก่อสร้าง (4)
กำรรับมือกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 (เวยีดนำม)
• ด ำเนินกำรฆำ่เช้ือในบริเวณพ้ืนท่ีกอ่สร้ำง พ้ืนผิว อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร
• ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเม่ือเร่ิมกะและส้ินสุดกะ
• มีคนงำนไมเ่กิน 30 คนอยูใ่นพ้ืนท่ีท  ำงำนระหว่ำงกะเดียวกนั
• จ ำกดักำรสัมผัสโดยตรงระหวำ่งคนงำนในระยะไมเ่กิน 2 เมตร

ความพร้อมและการรับมือกับ
สถานการณ์ โควิด-19 ของ
ประเทศได้รับการยอมรับจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
และช่วยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น
กลุ่มงานก่อสร้าง สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้อย่าง
ปลอดภัย

จอห์น แคมป์เบลล์ ผู้อ านวยการ
ระดับประเทศ บริษัท Mace
ประเทศเวียดนาม
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

โรงเรียนวฒันธรรมจำกำร์ตำ้ (JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL)
กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา

หลักการปฏบัิติทีส่ าคัญ
• สุขภำพและควำมปลอดภยัของนักเรียน คณำจำรย์ 

เจำ้หน้ำท่ี และสมำชิกในชมุชนเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุด
• หลกัสูตรกำรศึกษำท่ีเข้มแข็งซ่ึงเป็นไปตำม พนัธกจิ 

(mission) และ คำ่นิยม (values) ของ JIS ตำมหลกั
ปฏิบติัดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัท่ีดีท่ีสุด

• ขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติัท่ีก  ำหนดโดย
กระทรวงศึกษำธิกำรและวฒันธรรมและรัฐบำล
อินโดนีเซีย

• ขอ้มลูและค ำแนะน ำจำกหนว่ยงำนสำธำรณสุข องค์กร
ทำงกำรแพทย์ท่ีเชื่อถือได ้ และกำรปรึกษำหำรือ
รว่มกบัโรงเรียนนำนำชำติทัว่โลกและภำยในภูมภิำค

• ขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรของชมุชน

นักเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่หรือสมาชิกในครอบครัว
มีผลการตรวจหาเช้ือเป็นบวกหรือไม่
• รำยงำนผลกำรวนิิจฉัยไปยงัส ำนักพยำบำล JIS เพื่อ

ติดตำมผูสั้มผสัใกลช้ิด
• ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจะตอ้งกกัตวัเป็นเวลำ 14 วนั และ

สง่เอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกแพทย์หรือ
โรงพยำบำลท่ีมใีบอนุญำตเพื่อยืนยนัวำ่สำมำรถกลับเขำ้
ปฏิบติังำนในพื้นท่ีไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

• ผูท่ี้สัมผสัใกลช้ิดทำงกำยภำพ (อยูใ่นระยะ 2 เมตร/6
ฟุต) และสัมผสัใกลเ้คียง (อยูใ่นห้องเดียวกนั) จะไดรั้บ
แจง้จำกส ำนักพยำบำลและตอ้งเขำ้รับกำรตรวจหำเชื้อ

• บุคคลนั้นตอ้งเขำ้รับกำรตรวจหำเชื้อและกกัตัวเป็นเวลำ 
14 วนั

นักเรียนหรือคณาจารย์แสดงอาการเม่ืออยู่ในพ้ืนที่
โรงเรียนหรือไม่
• สง่ตวัไปท่ีห้องพกัส ำหรับแยกตวัโดยรับกำรดูแลจำกทีม

สุขภำพ JIS แลว้สง่กลบับำ้น
• ตอ้งไปพบแพทย์เพื่อท ำกำรตรวจหำเชื้อด้วยวิธี PCR และ

รำยงำนผลไปยงัส ำนักพยำบำล
• ส ำนักพยำบำลจะเร่ิมติดตำมผูสั้มผสัใกลช้ิดและแจง้ทุกคนท่ีมี

กำรสัมผสักบันักเรียนหรืออำจำรย์ผูติ้ดเชื้อให้รับทรำบ
• บุคคลนั้นตอ้งเขำ้รับกำรตรวจหำเชื้อด้วยวธีิ PCR และกกัตวั

เป็นเวลำ 14 วนั
• ท ำควำมสะอำดและฆำ่เชื้อพื้นท่ีทั้งหมดในโรงเรียนตำม

มำตรฐำนท่ีก  ำหนดโดย CDC 
• นักเรียน/คณำจำรย์ตอ้งสง่ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยแพทย์/

โรงพยำบำลท่ีมใีบอนุญำตเพื่อยืนยนัวำ่ไมม่เีชื้อไวรัสและไม ่
อยูใ่นระยะแพรก่ระจำยเชื้อ กอ่นกลบัเขำ้สูพ่ื้นท่ีโรงเรียน 
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา (2)
แผนด ำเนินงำน 5 ระยะ

ระยะที่ 1: พักอาศัยอยู่บ้านและเรียนออนไลน์

• กำรเขำ้เรียนในช ัน้เรียนเป็นเวลำ 3 – 4 ช ัว่โมงในชว่งเชำ้
• จัดกลุ่มนักเรียนทีต่อ้งอยู่ดว้ยกนั

• มีนักเรียนไม่เกนิ 18 คนตอ่กลุ่มในระดบัช ัน้อ่ืน ๆ
• มีนักเรียนไม่เกนิ 5คนตอ่กลุ่มในช ัน้เรียนระดบัตน้

• กำรจัดกลุ่มน้ีจะเป็นตวัก  ำหนดวนัทีต่อ้งเขำ้หรือไม่เขำ้ช ัน้เรียน

• กำรเรียนวชิำเฉพำะและวชิำเลือกยงัคงเรียนในรูปแบบออนไลน์
• สำมำรถเดินทำงดว้ยรถรบั-ส่งไดโ้ดยใชม้ำตรกำรดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวดขึ้น
• ไม่มีกจิกรรมหลงัเลิกเรียน กำรรวมกลุ่ม หรือกำรรวมตวัของนักเรียนจ ำนวนมำก รวมถึงอำหำร

กลำงวนั
• ห้ำมใชโ้รงอำหำรและห้องสมุด – สำมำรถสัง่หนังสือออนไลน์และมำรบัเองหรือมีบริกำรจัดส่ง

ระยะที่ 2: การเรียนแบบผสมผสาน 

• กำรเขำ้เรียนในช ัน้เรียนเป็นเวลำ 5 – 6 ช ัว่โมงในชว่งเชำ้
• จัดกลุ่มนักเรียนทีต่อ้งอยู่ดว้ยกนั

• มีนักเรียนไม่เกนิ 18คนตอ่กลุ่มในระดบัช ัน้อ่ืน ๆ
• มีนักเรียนไม่เกนิ 5คนตอ่กลุ่มในช ัน้เรียนระดบัตน้
• จัดกลุ่มส ำหรบันักเรียนมธัยมอย่ำงเตม็รูปแบบ

• กำรจัดกลุ่มน้ีจะเป็นตวัก  ำหนดวนัทีต่อ้งเขำ้หรือไม่เขำ้ช ัน้เรียน
• กำรเรียนวชิำเฉพำะและวชิำเลือกยงัคงเรียนในรูปแบบออนไลน์

• สำมำรถเดินทำงดว้ยรถรบั-ส่งไดโ้ดยใชม้ำตรกำรดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวดขึ้น
• น ำอำหำรกลำงวนัมำจำกบำ้นหรือสัง่ Sodexo Box (บริกำรส่งถึงห้องเรียนหรือสัง่กลบับำ้น)
• โรงอำหำรไม่เปิดให้บริกำร มีบริกำรส่งอำหำรกลำงวนัจำกรำ้นคำ้ด้ำนนอก กำรส่งของ มีกจิกรรม

หลงัเลิกเรียนแบบตวัตอ่ตวั กำรรวมกลุ่ม หรือ กำรรวมตวัของนักเรียนจ ำนวนมำก รวมถึงอำหำร
กลำงวนั

• กำรเขำ้ใชห้้องสมุดเป็นไปตำมแนวทำงและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ระยะที่ 3: การเรียนแบบผสมผสานโดยเพิ่มระยะเวลาส าหรับการเรียนในช้ันเรียน 
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
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สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา (3)
แผนด ำเนินงำน 5 ระยะ

• กำรเรียนกำรสอนแบบเขำ้ช ัน้เรียนจริง 1 วนัเตม็
• จัดกลุ่มนักเรียนและมีกำรตรวจหำเชือ้ดว้ยชดุตรวจจำก Panbio

• มีนักเรียนไม่เกนิ 18คนตอ่กลุ่มในระดบัช ัน้อ่ืน ๆ
• มีนักเรียนไม่เกนิ 5คนตอ่กลุ่มในช ัน้เรียนระดบัตน้
• จัดกลุ่มส ำหรบันักเรียนมธัยมอย่ำงเตม็รูปแบบ

• กำรจัดกลุ่มน้ีจะเป็นตวัก  ำหนดวนัทีต่อ้งเขำ้หรือไม่เขำ้ช ัน้เรียน

• กำรเรียนวชิำเฉพำะและวชิำเลือกจะเรียนแบบตวัตอ่ตวั ขณะทีก่จิกรรมหลงัเลิกเรียนบำงกจิกรรม
อำจเกดิขึ้นแบบตวัตอ่ตวัไดโ้ดยขึ้นอยู่กบัแผนก

• สำมำรถเดินทำงดว้ยรถรบั-ส่งไดโ้ดยใชม้ำตรกำรดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวดขึ้น
• น ำอำหำรกลำงวนัมำจำกบำ้นหรือสัง่ Sodexo Box (บริกำรส่งถึงห้องเรียนหรือสัง่กลบับำ้น)
• โรงอำหำรไม่เปิดให้บริกำร มีบริกำรส่งอำหำรกลำงวนัจำกรำ้นคำ้ด้ำนนอก กำรส่งของ กำร

รวมกลุ่ม หรือกำรรวมตวัของนักเรียนจ ำนวนมำก
• กำรเขำ้ใชห้้องสมุดเป็นไปตำม แนวทำงและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ระยะที่ 4: การเรียนแบบผสมผสานโดยเพิ่มระยะเวลาและจ านวนวันส าหรับการเรียนในช้ันเรียน 

• นักเรียนทกุคนสำมำรถกลบัเขำ้มำเรียนในช ัน้เรียนไดเ้หมือนกอ่นเกดิกำรระบำดใหญข่องโควดิ-19
• ด ำเนินกำรตำมแนวปฏบิตั ิ “ควำมปกตใิหม”่ (new normal) เพื่อยกระดบัดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั

ระยะที่ 5: นักเรียนทุกคนมาเรียนในช้ันเรียนได้
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กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับการโรงแรม

แนวปฏิบัติบางประการที่จัดท าโดย IHG Way of Clean สามารถสรุปได้ดังนี้ : 

• แผนกต้อนรับ: ลดกำรสมัผสัเม่ือเชก็อิน กำรท ำธุรกรรมผำ่นระบบไร้กำรสมัผสั แสดงรำยละเอียดบน
หน้ำจอ มีจุดบริกำรฆำ่เชื้อ คียก์ำร์ดผำ่นกำรฆำ่เชื้อ เชก็เอำต์ผำ่นระบบไร้เอกสำร

• พ้ืนที่ส่วนกลางและส่ิงอ านวยความสะดวก: กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวท่ีมีกำรสมัผสัสูง กำรเวน้
ระยะหำ่งทำงสงัคม กำรจัดท ำแผนผงั 'กำรท ำควำมสะอำดลำ่สุด' และแนวปฏิบัติท่ีดีส ำหรับ
สระวำ่ยน ้ำ ห้องฟิตเนส และห้องรับรอง

• ห้องพัก: กำรลดของตกแตง่ภำยในห้องพกัหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีต้องมีกำรสมัผสัสูง แนว
ปฏิบัติใหมส่ ำหรับกำรสง่ซักรีด กำรใชเ้คร่ืองฟอกอำกำศระบบเทคโนโลยีไฟฟ้ำสถิต (ท่ีโรงแรมบำง
แหง่) และกำรเพ่ิมสญัลักษณ์ IHG Clean Promise ในห้องพกัพร้อมระบุถึงขั้ นตอนกำรท ำควำมสะอำด

• อาหารและเคร่ืองด่ืม: มำตรฐำนและแนวทำงใหมใ่นกำรบริกำรส ำหรับไลน์อำหำรบุฟเฟ่ต์ โต๊ะจีน 
บริกำรรูมเซอร์วิส และกำรจัดเล้ียง
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กำรจดักำรผูเ้ขำ้ข่ำยติดเชื้อหรือผูป่้วยที่ไดรั้บกำรยืนยนัติดเชื้อโควดิ-19
Mr & Mrs Smith เป็นเครือโรงแรมบูติกระดับโลก เอกสำรแผนกำรด ำเนินงำนของโรงแรมประกอบดว้ยกระบวนกำรจัดกำรในกรณีท่ีมีผู้เข้ำขำ่ยติดเช้ือหรือ
ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรยืนยนัว่ำติดเช้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำ นโยบำย และขั้นตอนท่ีก  ำหนดโดยหนว่ยงำนด้ำนสำธำรณสุขในทอ้งท่ีและระดับประเทศ

• ผูป่้วย (ผูเ้ข้ำพกัหรือพนักงำน) ถูกแยกตัวออกจำกผูเ้ข้ำพกัและพนักงำนคนอ่ืน ๆ  โดยท่ีโรงแรมมีกำรจัดเตรียมห้องน ้ำแยกส ำหรับผูท่ี้
สมัผสัใกล้ชิดกบัผูป่้วย

• ห้องพกัท่ีได้รับผลกระทบจะถูกงดให้บริกำรและมีกำรกกัพ้ืนท่ี:

• จะงดให้บริกำรห้องพกัจนกวำ่กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เชือ้ขั้ นสูงจะเสร็จส้ิน โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผำ่นกำรรับรองและได้รับ
กำรอนุมติัให้ใชฆ้ำ่เชื้อไวรัสได้ 

• มีกำรจัดหำหน้ำกำกอนำมยัและกระดำษช ำระแบบใชแ้ล้วท้ิงให้แกผู่ป่้วย และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรสุขอนำมยัเม่ือ
ไอและจำม

• เม่ือต้องพบผูป่้วยหรือเข้ำไปในบริเวณท่ีมีผูป่้วยแสดงอำกำร จะต้องสวมใส ่ถอด และก  ำจัดอุปกรณ์ป้องกนัเพ่ิมเติมตำมกระบวนกำรท่ี
องค์กำรอนำมยัโลกก  ำหนด

• มีกระบวนกำรส ำหรับกำรจัดกำรผำ้ปูท่ีนอน ผำ้เชด็ตัว เส้ือผำ้ท่ีอำจปนเป้ือนเชื้อ ซ่ึงรวมถึงกำรใสล่งในถุงซักผำ้พิเศษท่ีมีกำรท ำ
เคร่ืองหมำยไวข้ณะอยูใ่นห้อง เพ่ือลดกำรแพรก่ระจำยของเชื้อในอำกำศ และซักผำ้ท่ีอุณหภูมิ 70°C ข้ึนไปตำมแนวปฏิบัติท่ีก  ำหนด

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับการโรงแรม (2) 70

ทีม่ำ: Company data
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แนวทำงกำรรับมือโควดิ-19 ส ำหรับพนักงำนในเครือเซ็นทรัลพฒันำ (CPN)
เซ็นทรัลพัฒนำ (CPN) เป็นผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรค้ำปลีกรำยใหญท่ี่สุดของประเทศไทย โดยเป็นเจ้ำของและบริหำรจัดกำรศูนยก์ำรคำ้
ระดับพรีเมียม 32 แห่งทัว่ประเทศ

• พนักงำนของศูนยก์ำรค้ำต้องมีหลักฐำนกำรฉีดวคัซีนโดยต้องได้รับวคัซีนอยำ่งน้อย 1 เข็ม

• พนักงำนท่ีติดเชื้อและหำยจำกโรคโควดิ-19 จะต้องแสดงใบรับรองแพทยท่ี์ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน
• พนักงำนท่ีอยูร่ะหวำ่งรอรับกำรฉีดวคัซีนจะต้องท ำกำรตรวจหำเชือ้ด้วย ATK ในวนัแรกของสปัดำห์ และท ำกำรตรวจหำเชื้อด้วย ATK 

เป็นระยะ ๆ  ในทุกสปัดำห์

• ในวนัแรกของกำรเปิดท ำกำรใหมอี่กคร้ัง พนักงำนทุกคนตอ้งท ำกำรตรวจหำเชื้อด้วย ATK และมีกำรสุม่ตรวจทุกสปัดำห์
• พนักงำนท่ีมีอำกำรบง่ชี้ถึงโรคโควิด-19 จะต้องหยุดงำนและท ำกำรตรวจหำเชื้อด้วย ATK ทันที
• ผลตรวจ ATK ของพนักงำนต้องได้รับกำรรับรองจำกนำยจำ้ง กำรรับรองมีอำยุ 3 วนันับจำกวนัท่ีท ำกำรตรวจหำเชื้อ
• ชดุตรวจ ATK ต้องเป็นย่ีห้อท่ีได้รับอนุมติัจำกองค์กำรอำหำรและยำ (FDA) เทำ่น้ัน

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับธุรกจิค้าปลกี 71

ทีม่ำ: Press
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กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับธุรกจิค้าปลกี (2)
แนวทำงกำรรับมือของ NTUC FAIRPRICE ส ำหรับพนักงำนผูต้ิดเชื้อโควดิ 
NTUC FairPrice เป็นร้ำนค้ำปลีกชั้นน  ำของสิงคโปร์ท่ีให้บริกำรแกผู่้ซ้ือมำกกวำ่ 5 แสนรำยต่อวันผ่ำนเครือข่ำยร้ำนค้ำกว่ำ 370 แห่งทัว่เกำะ

• พนักงำนท่ีติดเชื้อต้องกกัตัวท่ีสถำนพยำบำล โดยทำงบริษัทจะให้ควำมชว่ยเหลือท่ีจ ำเป็นแกค่รอบครัวของผูป่้วย
• พนักงำนในศูนยก์ำรค้ำทุกคนต้องหยุดงำนและเขำ้รับกำรตรวจหำเชื้อโดยวิธีกำรสวอบ (swab)

• ศูนยก์ำรค้ำปิดท ำกำรเป็นเวลำ 2 วนัเพ่ือด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เชื้อตำมแนวทำงขององคก์รด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
แหง่ชำติ (NEA)
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กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับภาคการผลติ
นำยจ้ำงควรประเมินสถำนท่ีท  ำงำนเพ่ือหำปัจจยัท่ีอำจเพ่ิมควำมเส่ียงในกำรแพร่กระจำยของโควิด-19 และจดัท  ำแผนด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพและควำม
ปลอดภยัโดยค ำนึงถึงค ำแนะน ำในกำรป้องกนัต่อไปน้ี:

กำรจดัต ำแหน่งพ้ืนท่ีท ำงำนในกระบวนกำรผลิต

ผูป้ฏิบติังำนอยูห่ำ่งกนัไมเ่กนิ 6 ฟุต ทั้งใน
ต ำแหนง่ท่ีอยูติ่ดกนัและท่ีอยูต่รงขำ้มกนั

ผูป้ฏิบติังำนอยูห่ำ่งกนัอยำ่งน้อย 6 ฟุต
โดยไมห่ันหน้ำเขำ้หำกนั อำจจดัต ำแหนง่
กำรท ำงำนรูปแบบอ่ืนเพื่อให้มรีะยะหำ่ง
ตำมท่ีก  ำหนด ระหวำ่งผูป้ฏิบติังำน 

จดัวำงส่ิงกดีขวำงทำงกำยภำพ เชน่ 
ฉำกก ัน้ เพื่อก ัน้ผูป้ฏิบติังำน 

จดัวำง ส่ิงกดีขวำงทำงกำยภำพ เชน่ ฉำกก ัน้ 
เพื่อก ัน้ผูป้ฏิบติังำน รวมถึงบริเวณท่ีมีกำร
ปฏิบติังำนตรงขำ้มกนั

ปรึกษำกบัวศิวกรเกี่ยวกบัระบบท ำควำมร้อน กำรระบำยอำกำศ และกำรปรับอำกำศส ำหรับกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอในพื้นท่ีท ำงำน เพื่อป้องกนักำรแพรก่ระจำยของเชื้อและ
ละอองฝอยของไวรัสในอำกำศ

ไม่แนะน  า แนะน  า

น้อยกว่ำ
6 ฟตุ

น้อยกว่ำ 6
ฟตุ

น้อยกว่ำ 
6 ฟตุ

อำจจ ำเป็นต้องปรับฉำกก้ันตำม
ควำมเหมำะสม กับสำยกำรผลิต
และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ในกำร
ผลิต

ฉำกก ั้น

ฉำกกั้น

ส ำหรับงำนท่ีต้องท ำไปพร้อม ๆ กับ
ผูป้ฏิบัติงำนท่ีอยู่ในต ำแหน่งตรงกัน
ข้ำม สำมำรถจัดวำงฉำกก้ันเพื่อ
ปกป้องผูป้ฏิบัติงำนโดยปล่อยให้
สนิค้ำหรือวัสดุเลื่อนผ่ำนฉำกก้ันไป
ได้
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ทีม่ำ: ปรบัจำกแนวทำงกำรจัดต  ำแหน่งพื้นทีท่  ำงำนในกระบวนกำรผลิตของ CDC
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กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับภาคการผลติ (2)
จดัให้มีแนวทำงกำรท  ำงำนรูปแบบดิจิทลัทั้งเชิงพลงังำนและเชิงอตัโนมตัิเพือ่ประสิทธิภำพและควำมยัง่ยืน
ให้ควำมส ำคัญกบัสุขภำพและควำมปลอดภยัของผูป้ฏิบติังำนในโรงงำนผลิตทั้งหมด ตลอดจนลูกค้ำและพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจ:

• กำรควบคมุกำรเข้ำถึงไซต์งำน เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทำงกำรเวน้ระยะหำ่งทำงสงัคม
• กำรใชช้ดุอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) รวมถึงเพ่ิมควำมเขม้งวดของมำตรกำรดำ้นสุขอนำมยัและกำรฆำ่เชื้อตำมควำมจ ำเป็น

• ประสำนงำนกบัซัพพลำยเออร์และพำร์ทเนอร์ทำงธุรกิจเพ่ือจัดหำแหลง่ปัจจยักำรผลิตทำงเลือกตำมควำมจ ำเป็น

• อ ำนวยควำมสะดวกแกฝ่่ำยขนสง่ปลำยทำง
• ปรับสมดุลสินค้ำคงคลังทั่วโลกท่ีสง่ผลกระทบ

• บริหำรงำนบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกบัสินค้ำคงคลังและกำรจดัสง่

74

ทีม่ำ: Schneider Electric, AWR Lloyd Analysis
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กรณีศึกษา: การรับมือของภาคส่วนงานบริการ
กำรร่วมมือกบัองคก์รและบุคลำกรทำงกำรแพทยด์่ำนหน้ำ 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ดว้ยควำมรว่มมอืระหวำ่งกระทรวงสาธารณสุขของ
อินโดนีเซียและ Good Doctor เพื่อจดัตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน
ผ่านบริการไดรฟ์ทรู (Drive-through) และวอล์คอิน
(Walk-in) แอปพลิเคชนัของ Good Doctor เป็นหน่ึง
แพลตฟอร์มท่ีให้บริกำรลงทะเบียนรับวคัซีนเพื่อลด
ระยะเวลำคอย ณ ศูนย์ฉีดวคัซีน และเพื่อรักษำระยะหำ่ง
ตำมมำตรกำรควำมปลอดภยั

วคัซีนมำกกวำ่ 100,000 โดส ถูกกระจำยไปยงัศูนย์ฉีด
วคัซีนทัว่ประเทศทั้ง 11 แหง่ตั้งแตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ 2564

ส่งเสริมการช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล
GrabPay เป็นหน่ึงแพลตฟอร์มกระเป๋ำเงินดิจิทลัท่ี
ไดรั้บเลือกภำยใตโ้ครงการ e-Penjana ของรัฐบาล
มาเลเซีย เพื่อกระตุน้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ส้ันและสง่เสริมให้ประชำชนใชร้ะบบการช าระเงินแบบ
ไร้การสัมผัส โดยรัฐบำลอุดหนุนเงินจ ำนวน 750 ลำ้นริง
กติ (180 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ผำ่นบริกำรของ GrabPay
เขำ้ไปยงักระเป๋ำเงินดิจิทลัของประชำชน

นอกจำกน้ี GrabPay ไดร้ว่มอุดหนุนเงินจ ำนวน 62.5 
ลำ้นริงกติ โดยเงินจ ำนวนน้ีชว่ยให้ร้ำนคำ้ในทอ้งถ่ินได้
จบัจำ่ยซ้ือสินคำ้ อำหำร และส่ิงจ ำเป็นอ่ืน ๆ ใน
ชีวติประจ ำวนั

ก้าวสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล
สร้ำงรูปแบบผสมผสานทีแ่ปลกใหม่ส ำหรับชำวสิงคโปร์
ในกำรส่ังอำหำรจำกร้ำนคำ้ท่ีหลำกหลำยในศูนย์อาหาร
ฮอว์เกอร์เซนเตอร์ (Hawker Centre) โดยมคีำ่จดัสง่
รำคำเดียว เพื่อสนับสนุนร้ำนคำ้กวำ่ 400 รำยในศูนย์
อาหาร 50 แห่ง ตั้งแตเ่ดือนพฤษภำคม 2563

สนับสนุนควำมคิดริเร่ิมของรัฐบำลฟิลิปปินส์ใน
กำรฝึกอบรม และ เชิญชวนประชาชนให้เป็นพาร์ทเนอร์
ผู้บริการจัดส่งบนแพลตฟอร์ม โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลู ณ 
เดือนเมษำยน 2564 พบว่าผู้ขายอาหารริมถนน คนขับรถ 
และผู้ได้รับผลกระทบกว่า 4,321 ราย เขำ้รว่ม Grab
แพลตฟอร์ม
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ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กรณีศึกษา: การรับมือของภาคส่วนงานบริการ (2)
กำรรับมือกบัโควดิ-19 และควำมพยำยำมของกลุ่ม GRAB

GrabFood & GrabExpress
• ให้บริกำรจดัสง่แบบไร้กำรสัมผสั
• มพีำร์ทเนอร์ร้ำนคำ้และผูบ้ริกำรจัดสง่ ท่ีผำ่นกำรให้ควำมรู้ดำ้น

สุขอนำมยัของอำหำร
• มพีำร์ทเนอร์ท่ีผำ่นกำรให้ควำมรู้ดำ้นกำรเวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพ
• รว่มมอืกบักรมอนำมยัเพื่อสง่เสริมร้ำนอำหำรท่ีมีสุขอนำมยัท่ีดี

พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และผู้บริการจัดส่ง
• เงินชว่ยเหลือคำ่บริกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19
• เงินชดเชยและประกนัภยัคุม้ครองรำยไดส้ ำหรับพำร์ทเนอร์ผูข้ับข่ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจำกโควดิ-19
• กำรปรับลดอตัรำดอกเบ้ีย และกำรเขำ้ถึงสินเชื่อเงินสดฉกุเฉิน 
• กำรสนับสนุนพิเศษส ำหรับพำร์ทเนอร์ผูข้ับข่ี โดยอำจมกีำรจดัสง่อำหำร

และพสัดุไปให้

Grab Rides
• เพิ่มมำตรฐำนสุขอนำมยัของรถยนต์
• รว่มมอืกบั Lifebuoy ในกำรแจกเจลลำ้งมอืกวำ่ 150,000 ขวด
• รว่มมอืกบัเซ็นทรัลพฒันำในกำรมอบสว่นลดพิเศษส ำหรับ

กำรเดินทำงไปยงัศูนย์ฉีดวคัซีนทั้ง 23 แหง่ท่ีอยูภ่ำยใน
ศูนย์กำรคำ้เซ็นทรัล

ศูนย์บริการความช่วยเหลือของ Grab
ระงับกำรใชง้ำนบญัชีของพำร์ทเนอร์ช ัว่ครำวหำกตรวจพบวำ่ติดเชื้อและ
จะด ำเนินกำรอปัเดตสถำนะโดยอิงตำมใบรับรองแพทย์

พาร์ทเนอร์ร้านค้า
• GrabFood ปรับคำ่คอมมชิช ัน่เป็น 0% ส ำหรับรำยกำรส่ังซ้ือท่ีผูส่ั้ง

เดินทำงไปรับดว้ยตนเอง
• สนับสนุนพำร์ทเนอร์ร้ำนคำ้รำยยอ่ยผำ่นส่ือตำ่ง ๆ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดศึกษำจำกหวัขอ้ชุดเคร่ืองมือต่อไปน้ีส ำหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั:
แนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงที่ไดรั้บกำรยอมรับ
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แนวปฏิบัติโดยทัว่ไปส าหรับการรับมือกบัโควดิ-19 ในสถานทีท่ างาน 79

ส ำหรับพนกังำนส่วนใหญ่ท่ีเดินทำงจำกบำ้นไปท่ีท ำงำนในทกุวนั มำตรกำรต่อไปน้ีจะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงทำ่มกลำง 
“ชีวิตวิถีใหม”่

สวมหน้ำกำกอนำมยั
ตลอดเวลำ

พกเจลล้ำงมือไปในทุกท่ี

สวมแวน่ตำแทนกำรใสค่อนแทคเลนส์
เพ่ือหลีกเล่ียงกำรสมัผสัดวงตำ

พกชอ้นสอ้มสว่นตัวเพ่ือหลีกเล่ียง
กำรใชข้องรว่มกนัท่ีท ำงำน

สวมเส้ือผำ้ท่ีมิดชิด เพ่ือปกป้อง
ผิวจำกควำมเส่ียงตอ่กำรติดเชือ้

อยูห่ำ่งจำกผูอ่ื้น 1 เมตรฉีดวคัซีน

ทีม่ำ: Innov8, CDC, AWR Lloyd Analysis

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250442/9789241511391-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/index.html
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แนวปฏิบัติโดยทัว่ไปส าหรับการรับมือกบัโควดิ-19 ในสถานทีท่ างาน (2) 80

ทีม่ำ: Innov8, CDC, AWR Lloyd Analysis

เมื่อออกจากบ้าน เมื่ออยู่นอกบ้าน เมื่อกลับถงึบ้านแล้ว
• จัดเตรียมอำหำรเองเพ่ือน ำ

ไปรับประทำนในท่ีท ำงำน

• พกหน้ำกำกอนำมยัและเจล
แอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ
ติดตัว

• หำกรู้สึกไมส่บำย ให้อยูบ่้ำน 
งดออกไปข้ำงนอก งดกำร
เข้ำสงัคม

• สวมหน้ำกำกอนำมยัในท่ีสำธำรณะเพ่ือปกป้องตนเองและผูอ่ื้น

• ทักทำยผูอ่ื้นด้วยกำรย้ิม พยกัหน้ำ หรือกลำ่วสวสัดี แทนกำรจับมือ

• เวน้ระยะหำ่งจำกผูอ่ื้นอยำ่งน้อย 1 เมตร

• ล้ำงมือ หรือใชเ้จลแอลกอฮอล์ล้ำงมืออยำ่งสม ่ำเสมอ

• จำมและไอใสข่้อศอก หรือใชก้ระดำษช ำระ และท้ิงลงถังขยะทันที

• ท ำควำมสะอำดและฆำ่เชื้อบริเวณพ้ืนผิวสมัผสับอ่ยๆ เชน่ ลูกบิดประตู โทรศพัท์ คียบ์อร์ด
ปุ่มกดลิฟต์ และรำวบันได

• ลดกำรรวมกลุม่ในท่ีสำธำรณะ จ ำกดัจ ำนวนคนเข้ำรว่มกำรประชมุในสถำนท่ีจริง หรือ
จัดประชมุออนไลน์ หรือผำ่นทำงโทรศพัท์

• ถอดรองเท้ำไวน้อกบ้ำน

• อำบน ้ำและเปล่ียนเส้ือผำ้
ทันทีกอ่นจะกอด หอม หรือ
สมัผสัสมำชิกในครอบครัว

• ซักเส้ือผำ้ หรือใสเ่ส้ือผำ้ลง
ในตะกร้ำผำ้เตรียมซักหำกไม ่
สำมำรถซักผำ้ได้ในทันที

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250442/9789241511391-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/index.html
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การจัดพื้นทีใ่นส านักงาน 81

กำรควบคุมดำ้นวิศวกรรม เช่น กำรจดัผงัพ้ืนท่ีกำรท ำงำนใหม ่สำมำรถลดโอกำสในกำรแพร่กระจำยของเช้ือในสถำนท่ีท ำงำนได้

• ด ำเนินกำรแบง่โซน/จัดพ้ืนท่ีท  ำงำนเพ่ือจ  ำกดักำรปนเป้ือนของเช้ือ
• ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำพนกังำนปฏิบติังำนอยูท่ี่ชั้น/พ้ืนท่ี/สถำนท่ี ตำมท่ีก  ำหนด
• ใช้เส้นทำงเข้ำ-ออกส ำนกังำนและพ้ืนท่ีท  ำงำนเส้นทำงเดียว
• ให้ควำมรู้ผ่ำนส่ือโปสเตอร์และเอกสำรโดยจัดท  ำในหลำยภำษำ ทั้งในรูปแบบ

ของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และกระดำษ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัรู้โดยทัว่กนั
• จ ำกดับริเวณพ้ืนท่ีกำรท  ำงำนท่ีแนน่อน ส ำหรับผู้ปฏิบติังำนและผูรั้บเหมำ
• หำกเป็นไปได้ สมำชิกหรือผู้ปฏิบติังำนของทีมหน่ึงไมค่วรมีปฏิสมัพันธ์กบั

สมำชิกหรือผู้ปฏิบติังำนทีมอ่ืน
• กำรเข้ำพ้ืนท่ีควรพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน และอำจตอ้งขออนุมติั

ล่วงหนำ้
• จ ำกดัพ้ืนท่ีท  ำงำนของผู้รับเหมำให้อยูท่ี่ชั้นใดชั้นหน่ึง

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

กำรจดัพ้ืนท่ีท ำงำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กลยุทธ์การลดการสัมผัสให้เป็นศูนย์ 82

ส ำหรับสถำนท่ีท ำงำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง เช่น ในไซต์งำนก่อสร้ำง อำจจ ำเป็นตอ้งน ำกลยทุธ์กำรลดกำรสัมผสัใหเ้ป็นศนูยม์ำปรับใช้

ตัวอยำ่งของมำตรกำรแนวปฏิบติัเพ่ือลดกำรสัมผสัให้เป็นศูนย์
• รักษำระยะหำ่งทำงกำยภำพท่ีปลอดภยัไมน่้อยกวำ่ 2 เมตรเสมอ
• สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) และเส้ือก ัก๊สีสะท้อนแสงเพ่ือให้ง่ำยตอ่กำรมองเห็น
• ก  ำหนดให้มีเสน้ทำงเข้ำ-ออกพ้ืนท่ีเสน้ทำงเดียว
• ลดระยะเวลำกำรติดตอ่: ไมอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนันำนกวำ่ 15นำที
• งดกำรรวมกลุม่ในบริเวณพ้ืนท่ีสว่นกลำง (เชน่ ห้องน ้ำ ห้องอำหำร กำรเดินทำง ท่ีพกั และอ่ืน ๆ )
• หำกเป็นไปได้ ควรลดกำรสมัผสัส่ิงของหรือบริเวณพ้ืนผิวท่ีมีกำรสมัผสัรว่มกนับอ่ยคร้ัง (เชน่ กระดำษ เคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ และอ่ืน ๆ) โดยตรวจสอบ

ให้มัน่ใจวำ่พ้ืนผิวและจุดสมัผสัเหลำ่น้ีได้รับกำรฆำ่เชื้ออยำ่งสม ่ำเสมอ
• งดกำรสมัผสักบัผูท่ี้ไมเ่กี่ยวข้องโดยตรงในสถำนท่ีท ำงำน (เชน่ พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนสง่เอกสำร พนักงำนขับรถ พนักงำนจดัเล้ียง และอ่ืนๆ)
• หำกเป็นไปได้ ควรสง่เสริมให้มีกระบวนกำรสง่มอบงำนผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
• อนุญำตให้มีทีมผูป้ฏิบัติงำนเพียงหน่ึงทีมตอ่รอบเทำ่น้ันท่ีสำมำรถเข้ำพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบกำรเตรียมกำรกอ่นสง่มอบ

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กลยุทธ์การลดการสัมผัสให้เป็นศูนย์ (2) 83

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

ก าหนดกิจกรรมที่จ  ำเป็น ตอ้งใชม้ำตรกำรลดกำรสัมผสัให้เป็นศูนย์

แยกตัวผูป้ฏิบตัิงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมดงักล่ำวซ่ึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวำ่งกนั
ก าหนดแนวปฏิบตัิเพิม่เติมเพือ่ด  ำเนินกิจกรรมเหล่ำน้ีและป้องกนั
ผูป้ฏิบตัิงำนที่เกี่ยวขอ้ง

จ ากัดการท ากิจกรรมท่ี
ไม่สามารถเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพได้

วตัถุประสงค์
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ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยของมือ

ทีม่ำ: ปรบัจำกค  ำแนะน ำส ำหรบักำรลำ้งมือและน ้ ำยำฆำ่เชือ้บนพื้นผวิซึ่งก  ำหนดโดย UAE

84

วธีิกำรลำ้งมือ
ลำ้งมือดว้ยสบูแ่ละน ้ ำ หรือหำกไมมี่ สำมำรถใชเ้จลลำ้งมือได้
ระยะเวลาท่ีใช้ในการล้างมือ: อย่างน้อย 20 วินาที

เร่ิมล้ำงมือด้วยน ้ำ
สะอำด

1 3

6

9

4

75 8

กดสบูล่งให้ทั่วฝ่ำมือ

ใชห้ลังน้ิวมือถูฝ่ำมืออีก
ข้ำงหน่ึงโดยก  ำมือไว ้

ใชฝ่้ำมือถูฝ่ำมือโดย
วำงน้ิวประสำน

วำงฝ่ำมือขวำบนหลังมือซ้ำย
โดยวำงน้ิวประสำนแล้วถู
บริเวณหลังมือ และสลับด้ำน  

ใชฝ่้ำมือขวำถูน้ิวหัวแมม่ือซ้ำย
โดยรอบ และสลับด้ำน

ใชป้ลำยน้ิวมือขวำถูฝ่ำมือซ้ำย
โดยรอบไปมำ และสลับด้ำน

ล้ำงมือด้วยน ้ำสะอำด มือของคุณสะอาด
ปราศจากเช้ือโรค

เชด็มือให้ทั่วโดยใชผ้ำ้ขนหนู
ชนิดใชค้ร้ังเดียว

ใชผ้ำ้ขนหนูปิดก๊อกน ้ำ

ใชฝ่้ำมือถูกนั
2

10 11 12
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กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยของมือ (2)

ทีม่ำ: ปรบัจำกค  ำแนะน ำส ำหรบักำรลำ้งมือและน ้ ำยำฆำ่เชือ้บนพื้นผวิซึ่งก  ำหนดโดย UAE

85

วธีิกำรใชเ้จลลำ้งมือ
ใชเ้จลลำ้งมือเพ่ือสุขอนำมยัของมือ ลำ้งมือเม่ือมือสกปรกอยำ่งเห็นไดช้ดั
ระยะเวลาท่ีใช้ในการล้างมือ: 20 – 30 วินาที

บีบเจลล้ำงมือใสใ่นอุง้มอื ใชฝ่้ำมือถูกนั

ใชฝ่้ำมือถูฝ่ำมือโดยวำง
น้ิวประสำน 

วำงฝ่ำมือขวำบนหลังมือซ้ำยโดยวำงน้ิว
ประสำนแล้วถูบริเวณหลังมือ และสลับด้ำน

เม่ือเจลแห้งสนิท มือของคณุ
ก็สะอาดปราศจากเช้ือโรค

ใชป้ลำยน้ิวมือขวำถูฝ่ำมือซ้ำยโดยรอบ
ไปมำ และสลับด้ำน

ใชฝ่้ำมือขวำถูน้ิวหัวแมมื่อซ้ำย
โดยรอบ และสลับด้ำน

ใชห้ลังน้ิวมือถูฝ่ำมืออีกข้ำง
หน่ึงโดยก  ำมือไว ้

1ก

6

31ข 2

4 5

7 8
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อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE): ส าหรับกลุ่มเส่ียงทีอ่าจติดเช้ือ 86

อุปกรณ์ PPE ช่วยปกป้องผู้ใช้และคนรอบข้ำงจำกอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน แนวทำงปฏิบติัส ำหรับกำรใช้ PPE ส ำหรับผู้ปฏิบติังำนท่ีต้องสวมใส่ในกำรท  ำงำน
บำงประเภทมีดังต่อไปน้ี:
การใช้ PPE โดยจ าแนกตามกลุ่มความเสี่ยง
ในการติดเช้ือของผู้ปฏบิตัิงาน

หน้ากากกรอง
อากาศ 
FFP2/3 หรือ N95

หน้ากากอนามยั
ทางการแพทย์

อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจเฉพาะทาง (RPE)

ถงุมือยางทาง
การแพทย์

ถงุมือยาง
ชนิดใช้ซ ้าได้

อปุกรณ์ปกป้อง
ดวงตา

เส้ือกาวน์ ผ้าคลมุพลาสติก
ชนิดใช้แล้วทิง้

ชุดป้องกนัเช้ือโรค
คลมุทัง้ตัวชนิดใช้
แล้วทิง้

สูงมาก บุคลำกรทำงกำรแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน X X X X X X X

สูง

ผูป้ฏิบัตงิำนในพืน้ท่ีแออัด (เช่น ผูต้รวจงำน) โดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจเฉพำะทำง (RPE) X X

พนักงำนขนส่ง X

พนักงำนท ำควำมสะอำด (แผนกฆ่ำเชือ้) X X X X X

ทีมตรวจคดักรองโควิด-19 ท่ีตอ้งลงพืน้ท่ี X X X X

ปานกลาง
ผูป้ฏิบัตงิำนในสถำนท่ีท่ีมีมลพษิทำงอำกำศสูง X X X

พนักงำนท ำควำมสะอำด (ท่ัวไป) X X X

เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย (ท่ัวไป) X

ต ่า
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร X

ผูใ้ชบ้ริกำร/พนักงำนส่งของ X

1) กำรใช ้PPE ควรเป็นไปตำมขอ้แนะน ำ และกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกนัส ำหรบัหน้ำกำกอนำมยัประเภทตำ่ง ๆ  2) หำกใชห้น้ำกำกผำ้ ควรสวมหน้ำกำกผำ้ทบัหน้ำกำกอนำมยัทำงกำรแพทย์

ทีม่ำ: กรมทรพัยำกรแร่และพลงังำน แอฟริกำใต ้
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อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE): การควบคมุการติดเช้ือและการจัดหาอปุกรณ์

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

87

กำรจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลควรไดร้ับกำรจดักำรอยำ่งรอบคอบ โดยเฉพำะกำรจดัหำใหก้บัผูป้ฏิบติังำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง
ต่อกำรติดเช้ือโควิด-19

อุปกรณ์ปกป้อง
ดวงตำ (แวน่ตำ
นิรภยั)

เจลล้ำงมือหน้ำกำก
อนำมยั

ถุงมือชนิดใช้
แล้วท้ิง

ชดุป้องกนัเชื้อโรคชนิดใชแ้ล้ว
ท้ิงและ/หรือชดุป้องกนัเชื้อโรค
แบบคลุมทั้ งตัวชนิดใชค้ร้ังเดียว
หรือใชแ้ล้วท้ิง

บุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนด่านหน้า

ผูป้ฏิบัติงำนท่ีมีโรคเร้ือรังและ
ผูท่ี้มีอำกำรของไข้หวดัใหญ่

ทีมติดตำมผูส้มัผสั
ใกล้ชิด

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสนับสนุน: เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยั 
พนักงำนต้อนรับ พนักงำนจัดกำรด้ำนอำหำร แมบ่้ำน
และพนักงำนท ำควำมสะอำด ชำ่งตดัผม และอ่ืน ๆ

กำรจัดล ำดับควำมส ำคญัในกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกนัโควิด-19 เป็นไปดังต่อไปน้ี

อุปกรณ์ป้องกนัโควิด-19 ท่ีส ำคัญท่ีตอ้งจัดหำ ประกอบดว้ย
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ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE): ลกัษณะการท างานในไซต์งานอตุสาหกรรม

ทีม่ำ: FHI 360, AWR Lloyd Analysis
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ในกลุ่มอุตสำหกรรม อำจจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลส ำหรับโรคโควิด-19 ร่วมกบัอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลอ่ืน ๆ  
ท่ีเฉพำะเจำะจงกบัลกัษณะงำน

• ควรมีกำรจัดเตรียมหนำ้กำกอนำมยัให้กบัผูป้ฏิบติังำนเพ่ือใช้ในสถำนท่ีท  ำงำน

• ควรใช้หนำ้กำกกรองอำกำศชนิด N95 หรือ FFP2 ส ำหรับผู้ปฏิบติังำนในสถำนพยำบำล

• อยำ่งไรกต็ำม ผู้ปฏิบติังำนจ ำเป็นต้องระวังกำรร่ัวของวำลว์หนำ้กำก ซ่ึงอำจเป็นกำรเพ่ิมควำมเส่ียงใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่ี
ไมไ่ด้สวมหนำ้กำกกรองอำกำศ

• วิธีน้ีจะช่วยลดควำมร้อนท่ีสะสมอยูภ่ำยในหนำ้กำกกรองอำกำศและท  ำใหผู้้สวมใส่รู้สึกสบำยข้ึน

• ถุงมือแบบใช้ซ ้ำควรมีกำรฆำ่เช้ือกอ่นและหลงัใช้งำนเสมอ รวมถึงระหวำ่งกำรเข้ำท่ีพกัและห้องน  ้ำ

• สเปรยฆ์ำ่เช้ือแบบใช้เทำ้เหยียบมีประโยชนอ์ยำ่งย่ิงส ำหรับสถำนท่ีปฏิบติังำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE): ลกัษณะการท างานในไซต์งานอตุสาหกรรม (2)

ทีม่ำ: FHI 360, AWR Lloyd Analysis
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อุปกรณ์ปกป้องดวงตา
กรอบพลำสติกพอดีกบั

รูปหนำ้ หน้ากากกรองอากาศท่ีเหมาะสม
จัดเตรียมหนำ้กำกส ำรองส ำหรับผู้ปฏิบติังำน 
เผ่ือในกรณีท่ีหนำ้กำกช ำรุดหรือหมดประสิทธิภำพ
กำรใช้งำน (เช่น เปียกระหว่ำงกำรท  ำงำน)

ท่ีอุดหู
หำกจ ำเป็น

ถุงมือนิรภัยชนิดเคลือบยาง
ส ำหรับกำรตรวจในไซตง์ำน

ชุดป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมท้ังตัว
จัดเตรียมให้ 3 ชุด 

ส ำหรับกำรซักบอ่ยคร้ัง  

หมวกกันน็อก (ท่ีมีสายรัดคาง)

รองเท้านิรภัย
รองเทำ้นิรภยั พ้ืนกนัล่ืน หำกจ ำเป็น
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ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ระบบท าความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC)

ทีม่ำ: ศูนย์ควบคมุโรคตดิตอ่สหรฐั (CDC), AWR Lloyd Analysis
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ศนูยค์วบคุมโรคติดต่อสหรัฐ (CDC) ใหแ้นวทำงเพ่ือลดกำรติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ซ่ึงรวมถึงกำรปรับปรุงกำรระบำยอำกำศ
ภำยในอำคำร วิศวกรรมดำ้นกำรระบำยอำกำศเพ่ือกำรป้องกนั และสำมำรถช่วยลดควำมเขม้ขน้ของละอองฝอยในอำกำศและช่วย
ลดปริมำณไวรัสโดยรวมส ำหรับผูอ้ยูอ่ำศยัในอำคำร

เคร่ืองมือส ำหรับกำรปรับปรุงกำรระบำยอำกำศ

เพ่ิมกำรน  ำเข้ำอำกำศภำยนอกโดย:
1) กำรเปิดวำล์วปรับปริมำณลมในระบบทอ่ลมเพ่ือกำรหมุนเวียนอำกำศ
2) กำรเปิดหนำ้ต่ำงและประตู (หำกเป็นไปได้) เพ่ือเพ่ิมกำรไหลเวียนของอำกำศ

กำรใช้พัดลมเพ่ือช่วยระบำยอำกำศออกทำงหนำ้ต่ำงท่ีเปิดอยู ่โดยวำงพัดลมในลักษณะท่ีจะไมท่  ำให้อำกำศท่ีปนเป้ือนพดัจำกบุคคลหน่ึงไปยงัอีก
บุคคลหน่ึงโดยตรง

ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำระบบระบำยอำกำศสำมำรถควบคุมคุณภำพอำกำศในระดับท่ียอมรับได้ส ำหรับควำมหนำแนน่ของกำรอยูอ่ำศยัในแต่ละพ้ืนท่ี
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ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ระบบการปรับอากาศ HVAC 

ทีม่ำ: ศูนย์ควบคมุโรคตดิตอ่สหรฐั (CDC), AWR Lloyd Analysis
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เคร่ืองมือส ำหรับกำรปรับปรุงกำรระบำยอำกำศ (ต่อ)
ปิดกำรควบคุมระบบกำรระบำยอำกำศแบบ DCV ซ่ึงท  ำให้กำรไหลเวียนของอำกำศไมต่่อเน่ือง

ปรับปรุงระบบกำรกรองอำกำศสว่นกลำงและปรับให้สำมำรถกรองอำกำศได้สูงท่ีสุด

ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำพดัลมดูดอำกำศในห้องน  ้ำสำมำรถใช้งำนได้และท  ำงำนได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพ

ใช้ระบบพัดลมกรองอำกำศประสิทธิภำพสูง (HEPA) ชนิดพกพำ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพอำกำศ

ใช้กำรฉำยรังสีอัลตรำไวโอเลตเพ่ือฆำ่เช้ือโรค (UVGI) ซ่ึงเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงส ำหรับกำรยบัยั้งเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 เม่ือมีวิธีกำรปรับปรุงกำร
ระบำยอำกำศท่ีจ  ำกดั

เพ่ิมกำรไหลเวียนของอำกำศสะอำดไปยงับริเวณท่ีคุณภำพอำกำศแยก่ว่ำโดยมีกำรประเมินและปรับต ำแหนง่กำรติดตั้ งวำล์วปรับปริมำณลมใน
ระบบทอ่ลม ช่องระบำยอำกำศ และหนำ้กำกระบำยอำกำศตำมควำมจ ำเป็น



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
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กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ระบบการปรับอากาศ HVAC (2)

ทีม่ำ: ศูนย์ควบคมุโรคตดิตอ่สหรฐั (CDC), AWR Lloyd Analysis
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• ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญดำ้นระบบท ำควำมร้อน กำรระบำยอำกำศ และกำรปรับอำกำศส ำหรับกำรปรับปรุงระบบ 
HVAC ท่ีจ  ำเป็น

• อำคำรท่ีมีคุณภำพอำกำศภำยในตวัอำคำรอยูใ่นระดบัท่ีดีอยูแ่ลว้ สำมำรถปรับปรุงระบบโดยใชชุ้ดเคร่ืองมือ
ท่ีมีอยูแ่ลว้  ซ่ึงจะเกิดค่ำใชจ้ำ่ยท่ีนอ้ยกวำ่ 

• สำมำรถใชเ้คร่ืองมือหลำยชนิดพร้อมกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพโดยรวมของกำรระบำยอำกำศและลดควำม
เส่ียงของกำรติดเช้ือไวรัสและกำรแพร่กระจำยของโรค

• กำรปรับปรุงน้ีข้ึนอยูก่บัเจำ้ของอำคำรหรือผูด้  ำเนินงำน โดยสำมำรถขอรับค ำปรึกษำไดจ้ำกผูเ้ช่ียวชำญเพ่ือ
ระบเุคร่ืองมือท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น

• กำรปรับปรุงกำรระบำยอำกำศสำมำรถน ำไปประยกุต์ใชก้บักำรขนส่งสำธำรณะ รวมทั้งกำรลดควำมเส่ียง
ในกำรสัมผสัและกำรแพร่กระจำยของไวรัส
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กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

สรุปแนวปฏิบัติส าหรับสถานทีท่ างาน

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ส ำหรับไซต์งำนท่ีมีพนกังำนจ ำนวนมำก มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี

การส่ือสารและการสร้าง
ความตระหนัก

การตรวจหาเชื้อและ
การฉีดวัคซีน

การจัดส่งสินค้าและพสัดุ การแยกตัวและการกักตัว

• จัดท ำส่ือหรือเอกสำรเพ่ือให้ควำมรู้ 
โดยจัดท ำในหลายภาษา

• ที่พักอาศัย (เชน่ กำรตระหนักถึง
มำตรกำร อตัรำกำรพกัอำศยั)

• การฝึกอบรมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยสนับสนุนชว่ยเหลือ

• ตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบัติ
ตำมมาตรการที่ก าหนด

• ก  ำหนดใชท้ำงเข้ำ-ออกเส้นทาง
เดียว (เชน่ ทำงเข้ำและทำงออก)

• สวมหน้ากากอนามยัสม ่ำเสมอ
• ล้างมือบอ่ย ๆ และพกเจลล้างมือ

ติดตัว
• ฉีดวัคซีน

• จัดสง่ในบริเวณที่ก าหนดเทำ่น้ัน
• ฆ่าเช้ือพสัดุทุกชิ้นท่ีจัดสง่
• ฆ่าเช้ือพ้ืนท่ีขนถำ่ยสินค้ำเป็น

ประจ ำ
• ลดงำนเอกสำร

• จ ำแนกและจัดท ำระเบียบการแยกตัวและ
กักตัว

• จัดท ำแผนการสง่ตัวและกำรแยกตัวส ำหรับผู้
เข้ำขำ่ยติดเชื้อ

• กกัตัวผูส้มัผสัใกล้ชิดผูป่้วยติดเชื้อท่ีได้รับกำร
ยืนยนั

• กำรแยกตัวผูป่้วยติดเชื้อท่ีได้รับกำรยืนยัน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

สรุปแนวปฏิบัติส าหรับสถานทีท่ างาน (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

94

ส ำหรับไซต์งำนท่ีมีพนกังำนจ ำนวนมำก มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ)

มาตรการเว้นระยะห่างเพือ่ความ
ปลอดภัย

การจัดการความแออัด สุขอนามัยและความสะอาด การบันทึกและการติดตาม

• เวน้ระยะหำ่งจำกผูอ่ื้น 2 เมตร ใน
สถำนท่ีท ำงำน (เชน่ ในห้องประชมุ 
กำรประชมุตำ่งๆ)

• แตง่ตั้ งผู้ควบคุมโรคโควิด-19

• ลดจ ำนวนผูป้ฏิบัติงำนในแต่ละกะ 
• วำงแผนควบคมุกำรเดินทำงใน

บางพ้ืนท่ี
• จ ำกดัจ ำนวนผูเ้ข้ำรว่มประชมุใน

สถำนท่ีจริง

• จัดเตรียมอาหารส าเร็จรูปพร้อม
รับประทำน 

• จัดชดุอุปกรณ์ PPE ตำมมำตรฐำน
• จัดให้มีเจลล้ำงมืออยำ่งเพียงพอในพ้ืนท่ี

สว่นกลำง
• ฆ่าเช้ือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

พ้ืนผิวสมัผสัรว่มเป็นประจ า

• ท าความสะอาดและฆำ่เชื้อทุกวนั
• ตรวจวดัอุณหภูมทุิกวนั
• ติดตามและบันทึกผูเ้ข้ำขำ่ยติดเชื้อ

และผูป่้วยติดเชื้อท่ีได้รับกำรยืนยนั



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การเว้นระยะห่างทางกายภาพในสถานทีท่ างาน1 

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ 1 ประเทศในภูมิภำคอำเซยีนตำ่งกม็ีมำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพทีแ่ตกตำ่งกนัตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั
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ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
โดยเฉพาะในเหตุการณ์ต่อไปนี:้

• กำรประชุมประจ ำวัน 

• ในห้องพัก 
• กำรฝึกอบรมโดยบุคคลภำยนอก

• กำรเข้ำคิวเพ่ือรับอำหำร
• กำรประชุมธุรกิจในสถำนท่ีจริง

• กำรเข้ำคิวเพ่ือออกเดินทำงหรือตรวจคดักรอง

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ
ค าจ ากัดความของการเว้นระยะห่างทางกายภาพ: 
• ระยะปลอดภยัในขณะท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งบคุคล เพ่ือ

ลดควำมเส่ียงของกำรแพร่เช้ือจำกละอองฝอยท่ีลอยใน
อำกำศ (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส) ใหต้ ่ำท่ีสุดเทำ่ท่ีจะปฏิบติัได้

• ระยะห่ำงระหวำ่งตวัคุณกบัผูอ่ื้น: 2 เมตร
• แนะน ำใหใ้ชก้ำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพเป็นมำตรกำร

ส ำหรับองค์กร



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การเว้นระยะห่างทางกายภาพในสถานทีท่ างาน (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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การก าหนดใช้มาตรการฉีดวัคซีนและ
มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
(เช่น การหลีกเลี่ยงฝูงชน/ท่ีแคบและ
สถานท่ีสัมผัสใกล้ชิด) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความส าคัญต่อการก้าวไปสู่อนาคต 
โดยท่ีโรคโควิด-19 จะกลายเป็นโรค
ประจ าถิ่นท่ีเราสามารถเรียนรู้ท่ีจะอยู่
ร่วมกับโรคนีแ้ละควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์แห่งเอเชียแปซิฟิกส าหรับ
โรคอบุัติใหม่ (APSED)

วธีิกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ
• ผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเขำ้หอ้งพกั
• ก ำหนดบทบำทของผูค้วบคุมโรคโควิด-19
• จดัหอ้งประชุม หอ้งสัมมนำ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ ใหส้ำมำรถ

เวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพได ้(เช่น ลดจ ำนวนเกำ้อ้ี)
• งดกำรทกัทำยแบบกำรจบัมือ
• แบง่กลุ่มท ำงำนเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีสำมำรถจดักำรได้
• ลดจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมในสถำนท่ีจริง โดยใหเ้ขำ้ไดไ้มเ่กิน 10 คน
• ใชโ้ทรศพัทแ์ละกำรประชุมทำงไกลส ำหรับกำรส่ือสำรระหวำ่งลูกคำ้และ

ผูร้ับเหมำ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ตัวอย่างของการแบ่งทมีท างาน การจัดตารางเวลา และรูปแบบการท างาน

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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โครงกำรขนำดใหญ่ โดยเฉพำะโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท  ำงำนที่ตอ้งเดินทำงไปกลบัดว้ยเคร่ืองบินหลำย
คร้ัง (fly-in fly-out) อำจไดรั้บประโยชน์จำกกำรแบ่งกลุ่มผูป้ฏิบตัิงำนตำมรูปแบบกำรท  ำงำนทีแ่ตกต่ำงกนั

• แบง่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพืน้ท่ี และผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล หรือ ผู้ท่ีไม่จ าเป็นต้องมาท างานในส านักงาน

• ใชดุ้ลยพินิจในกำรส่ังกำรใหผู้ร้ับเหมำและผูป้ฏิบติังำนท ำงำนจำกระยะไกล หำกยงัสำมำรถท ำใหธุ้รกิจด ำเนินต่อไปได้

• ผูป้ฏิบติังำนในพ้ืนท่ีสำมำรถแบง่เป็นทีม โดยทีมหน่ึงท ำงำนท่ีบำ้นและอีกทีมหน่ึงมำท ำงำนในสถำนท่ี/ส ำนกังำน

• หำกเป็นไปได ้ควรจดัใหมี้กำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือระหวำ่งกำรสับเปล่ียนกะระหวำ่งสัปดำห์ 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ตัวอย่างของการแบ่งทมีท างาน การจัดตารางเวลา และรูปแบบการท างาน (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ผู้ปฏิบัติงานในพืน้ท่ี ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็นต้องมาท างานในส านักงาน
• ผูป้ฏิบติังำนท่ีจ  ำเป็นตอ้งปฏิบติังำนในสถำนท่ีจริงเพ่ือใหเ้กิด
ควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินธุรกิจ

• สำมำรถแบง่กลุ่มเป็นทีม ก และทีม ข ส ำหรับผูป้ฏิบติังำนท่ี
ไมไ่ดท้  ำงำนเป็นกะ

• รอบกำรสับเปล่ียนกะทกุ 2 สัปดำห์ (สลบัเวียนทกุ 14 วนั)

• ผูป้ฏิบติังำนท่ีไมจ่  ำเป็นตอ้งปฏิบติังำนใน
สถำนท่ีจริง (“ผูป้ฏิบติังำนจำกระยะไกล”)

แบ่งกลุ่มผูป้ฏิบตัิงำนในพื้นที่ และผูป้ฏิบตัิงำนจำกระยะไกลหรือผูท้ี่ไม่จ  ำเป็นตอ้งมำท  ำงำนในส ำนักงำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ตัวอย่างของการแบ่งทมีท างาน การจัดตารางเวลา และรูปแบบการท างาน (3)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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นอกจำกน้ี ส ำหรับผูป้ฏิบตัิงำนฝ่ำยสนับสนุนปฏิบตัิกำร (กำรปฏิบตัิงำนในพื้นที่)
• กำรเขำ้กะและกำรเปลี่ยนกะ หมำยถึง กำรจดักะกลำงวนัและกลำงคืน เช่น สลบัเวยีนทุก 8 ชัว่โมง

หรือ 12 ชัว่โมง แทนที่จะเป็น 2 สัปดำห์เขำ้ท  ำงำน / 2 สัปดำห์หยุดท  ำงำน
• รูปแบบกำรสลบัและกำรสับเปลี่ยนทีมเขำ้ท  ำงำน: กำรแบ่งทีมท  ำงำนเป็นทีมสีน ้ำเงินและทีมสีขำว

อำจน ำมำปรับใชเ้ป็นรูปแบบกำรสลบั/กำรสับเปลี่ยนทีมเขำ้ท  ำงำนไดเ้ช่นกนั เมื่อสมำชิกทีมสีน ้ำ
เงินเขำ้มำท  ำงำน สมำชิกทีมสีขำวก็หยุดงำน

• ส ำหรับสถำนที่ท  ำงำนที่มีหลำยกะใน 1 วนั ทีมสีน ้ำเงินและทีมสีขำวอำจประกอบดว้ยผูป้ฏิบตัิงำน
ที่จ  ำเป็นส ำหรับแต่ละกะ ซ่ึงควรเป็นไปตำมรูปแบบกำรสับเปลี่ยนในปัจจุบนั
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กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การวางแผนจัดพื้นทีท่ างานและการจัดการความเส่ียง

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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โครงกำรที่มีควำมซบัซอ้นในกำรด  ำเนินงำนและไซตง์ำนก่อสร้ำงที่วำ่จำ้งผูรั้บเหมำ สำมำรถพจิำรณำแบ่งพื้นที่
ท ำงำนออกเป็นโซนได ้เพือ่ให้สำมำรถควบคุมกำรเขำ้ถึงโซนพื้นที่ท  ำงำนและปกป้องผูป้ฏิบตัิงำนในพื้นที่
ท  ำงำนหน่ึง จำกกลุ่มผูป้ฏิบตัิงำนจำกพื้นที่ท  ำงำนอื่นที่อำจมีควำมเส่ียงต่อกำรติดเชื้อโควดิ-19 สูงกวำ่ กำรแบ่ง
โซนรับประทำนอำหำร กำรนอน กำรขนส่ง และสภำพแวดลอ้มกำรท  ำงำน กำรแบ่งคนงำนเป็นกลุ่มและ
สลบักนัเขำ้ท  ำงำนเพือ่สร้ำงควำมยืดหยุ่นระหวำ่งกลุ่มผูป้ฏิบตัิงำน
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การวางแผนจัดพื้นทีท่ างานและการจัดการความเส่ียง (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุ รูปภำพเป็นเพียงตวัอย่ำงภำพประกอบเทำ่นั้น

101

ระดับความเส่ียง ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

สูง 

ต ่า 

• จ ำกดัผูใ้ชบ้ริกำร หำกเป็นไปได้

• วดีิโอคอล

• จ ำกดัพื้นท่ีท ำงำน 
(เชน่ พื้นท่ีจดัสง่สินคำ้)

• วดีิโอคอล หำกเป็นไปได้

• จ ำกดัพื้นท่ีท ำงำน

• เล่ือนกำรประชมุหรือกำรฝึกอบรม

• วดีิโอคอล หำกเป็นไปได้

• ท่ีพกัอำศยัในสถำนท่ี โดยมกีำรจดักำร
กลุม่คนงำนอยำ่งมปีระสิทธิภำพ

• แยกกลุม่ผูรั้บเหมำภำยในไซต์งำน

• จ ำกดักำรเขำ้ถึงพื้นท่ี

มาตรการบรรเทาความเส่ียงทีใ่ช้

ผู้ ใช้บริการทีไ่ม่เกี่ยวข้องหรือไม่
ได้มาทีไ่ซต์งานบ่อยคร้ัง ซึง่อาศัย
และท างานในบริเวณนั้น (พนักงาน
ส่งของ พนักงานขับรถ ผู้ใช้บริการ 
พ่อค้าแม่ค้า)

ผู้ใช้บริการทีม่าไซต์งาน
บ่อยคร้ัง

ผู้ปฏบัิติงานทีเ่กี่ยวข้อง
และอาศัยอยู่ในสถานที่
ท างาน

หมายเลขกะ วันที:่

ช่ือผู้ปฏบัิติงาน การจัดแบ่งโซน โซนทีเ่ข้าไป
ท างานมา

ระยะเวลา
การเข้างาน

ชื่อ A ? 00h00

ชื่อ B ? 00h00

ชื่อ C ? 00h00

ชื่อ D ? 00h00

ชื่อ E ? 00h00

การจัดพ้ืนทีส่ าหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

Aโซนท างาน B C

D E
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ทีม่ำ: Microsoft Work Trend Index, Gensler U.S. Workplace Survey Winter 2021, AWR Lloyd Analysis 

19%

47%

7%

5%

11%

23%

19%

12%

15%

5%

29%

8%

ควำมคำดหวงัของ
พนักงำน 

นโยบำยของบริษัท 

ปฏบิตังิำนในส ำนักงำนเตม็เวลำ ปฏบิตังิำนในส ำนักงำน 4 วนั ปฏบิตังิำนในส ำนักงำน 3 วนั ปฏบิตังิำนในส ำนักงำน 2 วนั ปฏบิตังิำนในส ำนักงำน 1 วนั ท  ำงำนจำกระยะไกลเตม็รูปแบบ

รูปแบบการท างานผสมผสาน 52%

รูปแบบการท างานผสมผสาน 45%

จ ำนวนวันต่อสัปดำห์ท่ีพนกังำนต้องเข้ำส ำนกังำน

กำรท  ำงำนแบบผสมผสำนนั้นมีอัตรำเพ่ิมสูงข้ึน
ในแต่ละปี โดย 53% ของพนกังำนต้องกำรให้มี
กำรเปล่ียนรูปแบบสู่กำรท  ำงำนแบบผสมผสำน
มำกข้ึน แต่แนวโนม้น้ีไมส่อดคล้องกบันโยบำย
ของบริษทั ท่ีก  ำหนดให้พนกังำนส่วนใหญต่อ้ง
กลับมำปฏิบติังำนในส ำนกังำนเตม็เวลำ

บริษัทตำ่งๆ ต้องกำรให้พนักงำนเข้ำ
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนมำกกวำ่ท่ี
พนักงำนคำดหวงัไวถึ้ง 1.5 เทำ่

จ ำนวนพนักงำนท่ีต้องกำรรูปแบบ
กำรท ำงำนแบบผสมผสำนมีมำกกวำ่
ควำมคำดหวงัของบริษัทถึง 15%

จ ำนวนพนักงำนท่ีคำดหวงัวำ่จะท ำงำน
จำกระยะไกลแบบเต็มเวลำมีมำกกวำ่
ควำมคำดหมำยของบริษัทถึง 2.6 เทำ่

36% ของพนักงำนท่ีเลือกรูปแบบกำร
ท ำงำนแบบผสมผสำนได้เลือกให้ 
จ ำนวน 2 วนัเป็นจ ำนวนวนัท่ีเหมำะสม
ท่ีสุดส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำน

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
https://www.gensler.com/doc/research-u-s-workplace-survey-winter-2021
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57%

59%

61%

65%

65%

74%

76%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ควำมตอ้งกำรกำรตรวจหำเชื้อ 

กำรบงัคบัให้สวมหน้ำกำกอนำมยั 

พื้นท่ีท ำงำนกลำงแจง้ 

หน้ำตำ่งท่ีใชง้ำนได ้

กำรตอ้งกำรกำรฉีดวคัซีน 

กำรมพีื้นท่ีสว่นตวัมำกข้ึน 

กำรปรับปรุงแนวปฏิบติักำรท ำควำมสะอำด 

ระบบกรองอำกำศภำยในอำคำร 

วธีิท าให้การท างานแบบผสมผสานได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 103

จำกกำรให้พนักงำนมอิีสระในกำรจดัตำรำงเวลำมำกข้ึน สองในสำมของพนักงำน
คำดหวงัวำ่จะปฏิบติังำนในส ำนักงำนเต็มเวลำ อยำ่งไรกต็ำม กลุม่พนักงำนท่ีอำยุ
น้อยกวำ่มตีอ้งกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนแบบไมเ่ต็มเวลำ

ควำมเป็นสว่นตวัและควำมปลอดภยัดำ้นสุขภำพเป็นขอ้กงัวลหลกัส ำหรับกำรท ำงำนหลงัเกดิโรคระบำด -
มากกว่าหนึ่งในสามของพนักงานมีความคดิว่าสถานทีท่ างานของบริษทัยังไม่พร้อมส าหรับการท างานแบบ
ผสมผสาน และเมือ่ถำมวำ่อะไรคือส่ิง ท่ีจะท ำให้พวกเขำอยำกจะกลับมำท ำงำนในส ำนักงำนอยำ่งสบำยใจ กำร
มพีื้นท่ีสว่นตวั เป็นค ำตอบจำกสำมในส่ีของพนักงำน ถดัจำกกำรปรับปรุงแนวปฏิบัติกำรท ำ ควำมสะอำดและ
กำรปรับปรุงระบบกรองอำกำศเทำ่นั้น

0% 20% 40% 60% 80% 100%

กลุ่มเจน Z

กลุ่มเจน X

ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนแบบเต็มเวลำ แบบไม่เต็มเวลำ 
เพื่อกำรประชุมเท่ำนั้น ระยะเวลำมำกขึ้น 

ควำมปลอดภยั
ควำมเป็นส่วนตวั

เข้าส านักงานเพ่ือการ
ประชุมเท่านั้น 

18%

ปฏิบัติงานในส านักงาน
แบบไม่เต็มเวลา 

16%ปฏิบัติงานใน
ส านักงานแบบ
เต็มเวลา 

66%

ทีม่ำ: Gensler U.S. Workplace Survey Winter 2021

https://www.gensler.com/doc/research-u-s-workplace-survey-winter-2021
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ระดับของการท างานจากระยะไกล

รูปแบบผสมผสาน 

ท างานจากระยะไกล 

90-95

พนักงำนเข้ำปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำน 3 ชัว่โมง เดือนละ 
1 คร้ังเพ่ือเข้ำรว่มประชมุหรือ

วตัถุประสงค์อ่ืน 

% การท างานระยะไกล

ท างานในส านักงานตาม
ความต้องการ

พนักงำนเข้ำปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเฉพำะวนัท่ีมีกำร

ปฏิบัติงำนรว่มกนั

50-75

สลับเข้าท างาน
ในส านักงาน

พนักงำนสำมำรถสลับวนั
หรือสปัดำห์เข้ำมำ

ปฏิบัติงำนรว่มกนัภำยใน
และ/หรือระหวำ่งแผนก 

25-50

ท างานในส านักงาน
เต็มรูปแบบ 

พนักงำนปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำน เต็มเวลำ 100%

0

ท างานจากที่ไหนก็ได้

พนักงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนจำกท่ีไหน
กไ็ด้และไมจ่ ำเป็นต้อง
เข้ำท ำงำนในส ำนักงำน 

100

ทีม่ำ: BCG, PWC

https://www.bcg.com/publications/2020/remote-work-works-so-where-do-we-go-from-here
https://www.pwc.com/us/remotework?WT.mc_id=CT10-PL102-DM2-TR1-LS3-ND30-PR4-CN_ViewpointHighlights-
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ผูบ้ริหำรในสหรัฐฯ วำงแผนกำรลงทุนใหม่เพือ่รองรับกำรท  ำงำนแบบผสมผสำน

ทีม่ำ: PWC

72% 
จัดหำอุปกรณ์ส ำหรับกำร
ท  ำงำนร่วมกนัแบบเสมือนจริง

70% 
ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนไอทีส ำหรับกำรเช่ือมต่อ
เสมือนจริง

57% 
จัดท  ำห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์
โดยปรับปรุงระบบกำรเช่ือมต่อ
เสมือนจริง

50% 
จัดท  ำแอปพลิเคชันกำรจองโต๊ะ
ท  ำงำนในพ้ืนท่ีส่วนกลำงลว่งหนำ้

64% 
จัดกำรฝึกอบรมส ำหรับ
ผู้ปฏิบติังำนระดับผูจ้ดักำร
ในกำรท  ำงำนเสมือนจริง

48% 
จัดสรรพ้ืนท่ีส่วนกลำง
ในส ำนกังำน

https://www.pwc.com/us/remotework?WT.mc_id=CT10-PL102-DM2-TR1-LS3-ND30-PR4-CN_ViewpointHighlights-
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ทีม่ำ: Harvard Business Review

ผสำนประสบกำรณ์ทำงดิจิทัลและทำงกำยภำพ
• ควำมเทำ่เทียม: ผูเ้ข้ำรว่มแตล่ะคนเข้ำรว่มกำรประชมุผำ่นหน้ำจอและฉำยข้ึนจอภำพ

ในห้องประชมุสถำนท่ีจริง โดยติดตั้ งจอภำพไวบ้นฉำกล้อเล่ือนท่ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ย
ไปมำได้อยำ่งง่ำยดำย เพ่ือนรว่มงำนท่ีไมไ่ด้เข้ำส ำนักงำนสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุ
กลุม่ยอ่ยหรือในห้องประชมุแบบเสมือนจริงได้ 

• กำรมีสว่นรว่ม: เพ่ือให้เกิดกำรมีสว่นรว่มอยำ่งเต็มท่ี ทุกคนจ ำเป็นต้องมีควำมเขำ้ใจท่ี
ชดัเจนในเน้ืองำนและขอบเขตกำรท ำงำนของกนัและกนั

• ควำมสะดวกสบำย: อุปกรณ์จำ่ยไฟท่ีเพียงพอ กระดำนไวท์บอร์ด และซอฟต์แวร์ท่ี
หลำกหลำยจะชว่ยให้เกิดประสบกำรณ์กำรท ำงำนรว่มกนัแบบผสมผสำนท่ีง่ำยและ
รำบร่ืนส ำหรับทุกคน

กำรเปิดพ้ืนท่ีให้อภิปรำย
• แนวคิดส ำนักงำนแบบเปิดกวำ้ง: มีกำรประชมุในรูปแบบท่ีเปิด

กวำ้งและมีขอบเขตท่ียืดหยุน่บอ่ยคร้ังข้ึน
• งำนท่ีโฟกสัเฉพำะบุคคลจะเกดิข้ึนภำยในกลุม่ยอ่ยหรือกำรล้อม

วงพูดคยุกนัเทำ่น้ัน เพ่ือให้ควำมเป็นสว่นตัวตำมท่ีผูค้นท่ีท ำงำน
จำกท่ีบ้ำนคำดหวงัไว ้
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วธีิท าให้การท างานแบบผสมผสานได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ (5) 

ปรับเปล่ียนจำกกำรยึดติดเป็นควำมคลอ่งตัว
• กำรท ำงำนแบบผสมผสำนจะชว่ยพฒันำสถำนท่ีท ำงำนให้มีควำมยืดหยุน่และ

มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมควำมจ ำเป็นในอนำคต
• ไมเ่พียงแตเ่รง่ให้เกิดนวตักรรมและสร้ำงวฒันธรรมองค์กรเทำ่น้ัน แตย่งัชว่ย

ให้มัน่ใจได้วำ่พ้ืนท่ีอสงัหำริมทรัพยจ์ะถูกใชส้อยอยำ่งมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมอยูเ่สมอ

• ตัวอยำ่งเชน่ องค์กรสำมำรถออกแบบพ้ืนท่ีเปิดท่ีรองรับ
กำรประชมุแบบผสมผสำนในชว่งเชำ้ เปล่ียนเป็นร้ำนกำแฟในชว่งกลำงวนั 
จัดกำรประชมุใหญใ่นตอนบำ่ย และสำมำรถเปิดให้เชำ่สถำนท่ีส ำหรับจัด
งำนในชว่งเยน็ได้

สมดุลกำรท ำงำนระหวำ่ง “พวกเรำ” และ “ฉัน”
• กำรท ำงำนรว่มกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพเกิดข้ึนเม่ือมีกำรรวมตัวกนัเพ่ือท ำงำนเป็น

ทีมและแยกยำ้ยกนัไปจัดกำรงำนสว่นตัวท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ือให้แตล่ะคน
ประมวลผลควำมคิดของตนเอง และติดตำมงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

• กำรใชเ้วลำรว่มกนัมำกเกนิไปโดยไมมี่เวลำสว่นตวัในกำรโฟกสังำนของตนเอง
อำจสง่ผลให้เกิดกำรคิดแบบติดกลุม่ (Groupthink) ซ่ึงมีอิทธิพลจำกควำมคิดของ
ผูน้ ำในกลุม่

• ส่ิงส ำคัญคือไมค่วรสร้ำงโมเมนตัมในกำรท ำงำนมำกจนเกินไป ซ่ึงสำมำรถจดักำร
ได้โดยสร้ำงบรรยำกำศในท่ีท ำงำนให้เอ้ืออ ำนวยส ำหรับ "พวกเรำ" ทั้ งหมด และไม ่
เอนเอียงไปกบัควำมต้องกำรของ "ฉัน" เทำ่น้ัน

ท่ีมำ: Harvard Business Review
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ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดศึกษำจำกหวัขอ้ชุดเคร่ืองมือต่อไปน้ีส ำหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั:
• กำรก ำกบัดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษำรำยสำขำ
• ทำงเลือกกำรรักษำในสถำนท่ีส ำหรับไซต์งำนของโครงกำรอุตสำหกรรม
• กำรส่ือสำรและกำรเป็นผูน้  ำสำมำรถต่อสู้กบั 'กำรระบำดของขอ้มลูข่ำวสำรท่ีไมถู่กตอ้ง'
• เคร่ืองมือดิจิทลั: กำรประเมินตนเอง
• กำรตรวจสอบพ้ืนท่ีระยะไกลโดยใชโ้ดรน
• ควำมเช่ือมัน่และควำมกงัวลใจในกำรเขำ้รับวคัซีน
• แนวทำงกำรฉีดวคัซีนส ำหรับพนกังำน
• โครงกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ แรงจงูใจ และกำรปฏิบติัตำม
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การเดินทาง
ระหว่างประเทศ การกกัตัว สถานที่กกัตัว การตรวจหาเช้ือด้วยวิธี PCR

การแสดงหลักฐาน
การรับวัคซีน ใบรับรองแพทย์/ประกนั

แอปพลิเคชัน
บงัคับการติดตาม
ผู้สัมผัสใกล้ชิด

อิน
โด
นเี
ซีย

เดินทำงได ้ • ไดร้บัวคัซนีแลว้: 
ไม่ตอ้งกกัตวั

• ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี/ไดร้บั
วคัซนีไม่ครบโดส: 
บงัคบักกัตวั (5 วนั)

สถำนทีก่กัตวัทีก่  ำหนด 48 ช ัว่โมงกอ่นออกเดินทำง จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี

จ ำเป็นตอ้งใชใ้บรบัรองแพทย์ 
(ผูเ้ดินทำงระหวำ่งประเทศทกุคนตอ้ง
กรอก e-HAC ผำ่นแอปพลิเคชนั Peduli
Lindungi กอ่นออกเดินทำง) จ ำเป็นตอ้งมี
ประกนัภยัสุขภำพ (ผูเ้ดินทำงตอ้งมี
ประกนัภยัคุม้ครองกำรตดิเชือ้โควดิ-19) 

แอปพลิเคชนั 
Peduli Lindungi

ฟิล
ิปปิ

นส์

เดินทำงไดเ้ฉพำะ
ผูเ้ดินทำงทีไ่ดร้บั
วคัซนีแลว้เทำ่นั้น 

• ไดร้บัวคัซนีแลว้: 
ไม่ตอ้งกกัตวั

• ผูเ้ดินทำงทีไ่ม่สำมำรถ
แสดงหลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี: บงัคบักกัตวั 
(14 วนั)

สถำนทีก่กัตวัทีก่  ำหนด 
(จนกวำ่จะมีผลตรวจหำเชือ้
ดว้ยวธีิ PCR) กกัตวัที่
บำ้น (จนครบ 14 วนัส ำหรบั
ผูท้ีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนี)

48 ช ัว่โมงกอ่นออกเดินทำง จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี

จ ำเป็นตอ้งใชใ้บรบัรองแพทย์ 
(ผูเ้ดินทำงทกุคนตอ้งกรอก e-HDC 
กอ่นออกเดินทำง)

แอปพลิเคชนั 
Traze Mobile

กมั
พูช

า

เดินทำงได้ • ไดร้บัวคัซนีแลว้:
ไม่ตอ้งกกัตวั

• ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี/ไดร้บั
วคัซนีไม่ครบโดส: 
บงัคบักกัตวั (7 วนั)

สถำนทีก่กัตวัทีก่  ำหนด • ไดร้บัวคัซนีแลว้: ไม่จ ำเป็น
• ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี: 

แสดงผลตรวจหำเชือ้ดว้ย
วธีิ PCR เมื่อเดินทำงถึง 

จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี 

ตอ้งวำงเงินมดัจ ำจ ำนวน 2,000 ดอลลำร์
สหรฐัให้กบัรฐับำลกมัพูชำเพื่อครอบคลุม
บริกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิส ำหรบัผู ้
เดินทำงทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนี 

ไม่บงัคบั

ทีม่ำ: Visit ASEAN | หมำยเหต:ุ อปัเดตล่ำสุด ณ วนัที ่4 สิงหำคม 2565

https://www.visitsoutheastasia.travel/about/news/covid-19-travel-restrictions/


1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การเดินทางระหว่างประเทศ: กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องในการเดินทางขาเข้า (2) 111

การเดินทาง
ระหว่างประเทศ การกกัตัว สถานที่กกัตัว การตรวจหาเช้ือด้วยวิธี PCR

การแสดงหลักฐาน
การรับวัคซีน ใบรับรองแพทย์/ประกนั

แอปพลิเคชัน
บงัคับการติดตาม
ผู้สัมผัสใกล้ชิด

ไท
ย

เดินทำงใด้ • ไดร้บัวคัซนีแลว้: 
ไม่ตอ้งกกัตวั)

• ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี/
ไดร้บัวคัซนีไม่ครบ
โดส: บงัคบักกัตวั 
5 วนั

สถำนทีก่กัตวัทีก่  ำหนด ไม่จ ำเป็นส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี
ครบโดสแลว้ แตจ่ ำเป็นตอ้งมีผล
ตรวจหำเชือ้ภำยใน 72 ช ัว่โมงกอ่น
เดินทำงถึงส ำหรบัผูท้ีย่งัไม่ไดร้บั
วคัซนี

จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี (อย่ำงน้อย 14
วนักอ่นเดินทำง)

จ ำเป็นตอ้งใชใ้บรบัรองแพทย์ (ผูเ้ดินทำงทกุ
คนตอ้งลงทะเบยีนเพื่อขอใบรบัรองกำรเขำ้
ประเทศ “Thailand Pass”)จ ำเป็นตอ้งมี
ประกนัภยัสุขภำพ (ผูเ้ดินทำงตอ้งซือ้
ประกนัภยัคุม้ครองกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ทีม่ีทนุ
ประกนัข ั้นต  ำ่ 10,000 ดอลลำร์สหรฐั)

ไม่บงัคบั

เวีย
ดน

าม

เดินทำงใด้ ไม่จ ำเป็นตอ้งกกัตวั ไม่จ ำเป็นตอ้งกกัตวั 72 ช ัว่โมงกอ่นเดินทำงถึง และผล
ตรวจเป็นลบภำยใน 24 ช ัว่โมงกอ่น
ออกเดินทำง

ไม่จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกั

จ ำเป็นตอ้งใชแ้บบแสดงขอ้มูลสุขภำพ
(ตอ้งกรอกแบบแสดงขอ้มูลสุขภำพเมื่อ
เดินทำงถึง) จ ำเป็นตอ้งมีประกนัภยัสุขภำพ (ผู ้
เดินทำงตอ้งซือ้ประกนัภยัคุม้ครองกำรตดิเชือ้
โควดิ-19 ทีม่ีทนุประกนัข ั้นต  ำ่ 10,000
ดอลลำร์สหรฐั)

ไม่บงัคบั

ลา
ว

เดินทำงใด้ ไม่จ ำเป็นตอ้งกกัตวั สถำนทีก่กัตวัทีก่  ำหนด 72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดินทำงและเมื่อ
เดินทำงถึง

จ ำเป็นตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรไดร้บั
วคัซนี

จ ำเป็นตอ้งใชแ้บบแสดงขอ้มูลสุขภำพ 
(กรอกแบบแสดงขอ้มูลสุขภำพเมื่อเดินทำงถึง)
จ ำเป็นตอ้งมีประกนัภยัสุขภำพ

แอปพลิเคชนั 
LaoKYC

ทีม่ำ: Visit ASEAN | หมำยเหต:ุ อปัเดตล่ำสุด ณ วนัที ่4 สิงหำคม 2565

https://www.visitsoutheastasia.travel/about/news/covid-19-travel-restrictions/
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SHA และ SHA+ คืออะไร
ใบรับรองท่ีกำรทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยมอบให้แกโ่รงแรมและบริกำรท่ีเป็นไปตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและสุขภำพส ำหรับระดับกำรระบำดใหญ่

ขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำนส ำหรับใบรับรอง SHA+
• พนกังำนมำกกว่ำ 70% ได้รับวัคซีนครบโดสแลว้
• พนกังำนท่ียงัไมไ่ด้รับวัคซีนไมส่ำมำรถติดต่อกบัผูเ้ขำ้พกัได้อยำ่งใกลชิ้ด
• พนกังำนทุกคนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกบั สถำนกำรณ์ฉุกเฉินโควิด-19
• เฉพำะสถำนประกอบกำรเหล่ำน้ีเทำ่นั้นท่ีสำมำรถออกใบรับรอง SHABA (เพ่ือยืนยนั

กำรจองท่ีพักส ำหรับผู้ท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทยภำยใต้เง่ือนไขของรัฐบำลโดยไมต่้อง
กกัตัว) ซ่ึงสำมำรถใช้ในกำรลงทะเบียน 'Thailand Pass' ได้

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มำตรฐำนควำมปลอดภยัด้ำนสุขอนำมยั (SHA)

เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภยัด้านสุขอนามยั 

(SHA)

นกัท่องเทีย่ว

แนวทางการควบคุม
โรคโควิด-19

สถานประกอบการ
และการบริการด้าน
การท่องเที่ยวที่ได้
ใบรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภยัด้าน
สุขอนามยั (SHA)
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กรณีศึกษา: การท่องเทีย่วในประเทศไทย (2) 113

บุคคลท่ีสำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศไทยและขอ้ปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้ง
ไม่ต้องกักตัว AQ (สถานทีก่ักตัวทางเลือก)

ประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต เฉพำะประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตเทำ่นั้น ทุกประเทศ

การกักตัว ไมต่อ้งกกัตวั กกัตวัท่ีโรงแรมท่ีเป็นสถำนท่ีกกัตวัทำงเลือกเป็นเวลำ 5 คืน

การฉีดวัคซีน ไดรั้บวคัซีนครบโดสแล้ว 
ยงัไมไ่ดรั้บวคัซีน 

ไมจ่ ำเป็น

ข้อก าหนดด้านทีพ่กั ไมม่ขีอ้ก  ำหนด จองท่ีพกั 5 คืนกบัท่ีพกัท่ีไดรั้บกำรรับรองโดยรัฐบำล เชน่ 
โรงแรมท่ีมใีบรับรอง SHA Extra Plus (SHA ++) 

ประกันภัยสุขภาพ ประกนัภยัสุขภำพท่ีครอบคลุมกำรรักษำโควิด-19 
ดว้ยควำมคุม้ครองขั้นต ่ำ 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ (ยกเวน้
ชำวไทยและชำวตำ่งชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทยและ
อยูภ่ำยใตก้ำรคุม้ครองสุขภำพแหง่ชำติ)

ประกนัภยัสุขภำพท่ีครอบคลุมกำรรักษำโควิด-19 
ดว้ยควำมคุม้ครองขั้นต ่ำ 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ

ผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง ไดรั้บวคัซีนแลว้: ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชผ้ลตรวจ RT-PCR 
ยงัไมไ่ดรั้บวคัซีน: ตอ้งใชผ้ลตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ช ัว่โมง
กอ่นวนัเดินทำง แทนใบรับรองกำรฉีดวคัซีน

ตอ้งใชผ้ลตรวจหำเชื้อโควดิ-19 ดว้ยวธีิ RT-PCR ภำยใน 
72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดินทำง

การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในประเทศไทย ไมจ่ ำเป็น 1 คร้ังในวนัท่ี 4 – 5

ทีม่ำ: กำรทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย, สถำนเอกอคัรรำชทตูไทย, หมำยเหต:ุ อปัเดตล่ำสุด ณ พฤษภำคม พ.ศ. 2565)

https://www.tatnews.org/2022/04/thailands-latest-entry-requirements-from-1-may-2022/
https://www.thaiembassy.com/weekly-updates/thailand-travel-updates-for-may-1-2022-new-entry-requirements-for-thailand-updated-step-by-step-thailand-pass-application
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ขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำน SHA+

จัดให้มีทำงเข้ำ-ออกทำงเดียว
หรือมีจุดคัดกรองทุกเส้นทำง

จ  ำกดักำรเข้ำพ้ืนท่ีของผูท่ี้มีอุณหภูมิ
สูงกว่ำ 37.5˚C ท่ีจุดคัดกรอง

บนัทึกประวัติกำรเดินทำงและ
รำยละเอียดกำรเดินทำงของ
พนกังำนและลูกค้ำ

อนุญำตให้เฉพำะลูกค้ำท่ี
สวมหนำ้กำกอนำมยัมำใช้
บริกำรเทำ่นั้น

ท ำควำมสะอำดส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ในพ้ืนท่ีส่วนกลำงทุก ๆ  
2 ชั่วโมง

พัฒนำเทคโนโลยีใหมเ่พ่ือลด
ควำมเส่ียงในกำรสัมผัสเช้ือ

ทีม่ำ: กำรทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย, AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุขอ้มูล ณ พฤษภำคม พ.ศ. 2565

https://www.tatnews.org/2022/04/thailands-latest-entry-requirements-from-1-may-2022/
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แนวปฏิบัติทีด่ีส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ทีม่ำ: International SOS
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เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งเดินทำงระหวำ่งประเทศ แนวปฏิบติัต่อไปน้ีสำมำรถส่งเสริมสุขภำพและท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยัของ
พนกังำนได้

หลีกเล่ียงกำรมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีไมจ่  ำเป็น

ออกก ำลงักำย รักษำระยะห่ำง 2 เมตร

หลีกเล่ียงกำรขนส่ง
สำธำรณะในชัว่โมง
เร่งด่วน

หลีกเล่ียงกำรสัมผสั
ใบหนำ้ หลีกเล่ียงกำรสัมผสัผูอ่ื้น

ฉีดวคัซีน

เช็กอินผ่ำนระบบ
ออนไลน์

ช ำระเงินแบบไร้กำร
สัมผสั
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แนวปฏิบัติทีด่ีส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (2) 116

เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งเดินทำงระหวำ่งประเทศ แนวปฏิบติัต่อไปน้ีสำมำรถส่งเสริมสุขภำพและท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยัของ
พนกังำนได้

เคร่ืองใช้เพือ่
สุขอนามัย เจลล้ำงมือ กระดำษช ำระ

ชนิดเปียกฆำ่เช้ือ
หนำ้กำก
อนำมยั ถุงมือ

ลูกบิดประตู รำวบนัได ปุ่มกดหรือ
สวิตช์ต่ำงๆ

ท่ีวำงพักแขน ถำดวำงอำหำร กระเป๋ำ

หลีกเล่ียงการ
สัมผัส

บริเวณท่ีต้อง
ฆ่าเชื้อ

ของใช้ส่วนตัว
ของผู้อ่ืน

ทีม่ำ: International SOS
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การส่งตัวผู้ป่วย: การติดต่อเพ่ือรับความช่วยเหลือ

ทีม่ำ: International SOS
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หลังจำกกำรมีกำรผอ่นคลำยมำตรกำรกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ องค์กรต่ำง ๆ ควรตระหนกัและวำงแผนรับมือกบัควำมทำ้ทำยในกำรช่วยเหลือพนักงำน
ท่ีอยูต่่ำงประเทศ ตัวอยำ่งเช่น International SOS ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือพนกังำนให้เดินทำงกลับได้อยำ่งปลอดภยัในขณะท่ีมีข้อจ  ำกดัในกำรข้ำมพรมแดน
ยงัคงถูกบงัคบัใช้

ตวัอยำ่งกำรส่งตวัผูป่้วยฉุกเฉินในต่ำงประเทศ

พ ำนักตอ่เพื่อรับกำรรักษำ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ติดตอ่กบัศูนย์บริกำร
ควำมชว่ยเหลือของ International 
SOS เพื่อรับค ำปรึกษำทำงกำรแพทย์

หำกจ ำเป็น ให้สง่ตวัผูป่้วย
ไปยงัโรงพยำบำลในทอ้งท่ี
ตำมค ำแนะน ำของ ISOS

รำยงำนและหำรือสถำนะ
ผูป่้วยระหวำ่งแพทย์ในทอ้งท่ี
กบัแพทย์จำก ISOS

กำรก  ำหนดประเทศ
ปลำยทำงและวธีิกำร
สง่ตวัผูป่้วย

สง่ตวั
กำรรักษำและกำรประคอง
อำกำรผูป่้วย (กำรตรวจติดตำม
ทำงกำรแพทย์)

การส่งตัวผู้ป่วยระหว่างประเทศจ าเป็น

ไม่จ าเป็น

พ ำนักตอ่ในประเทศ
เพื่อรับกำรรักษำ

การรักษาระยะยาว จ าเป็น

ไม่จ าเป็น

ส่งตัวผู้ป่วย
กลับประเทศ



ทีพ่ักอาศัย

1. ภำพรวมของโควิด-19
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ส่วนที่
หก 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติหลกัส าหรับการรับมือโควดิ-19 ในทีพ่ักอาศัย

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ท่ีพักอำศัยสำมำรถกลำยเป็นจุดแพร่กระจำยเช้ือโควิด-19 ได้อยำ่งรวดเร็ว ดังนั้นแนวปฏิบติัเหลำ่น้ีจะสำมำรถช่วยลดกำรแพร่กระจำยของเช้ือใน
สภำพแวดล้อมท่ีมีควำมเส่ียงสูงได้

มาตรการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ความแออัดและการอยู่ ร่วมกัน สุขอนามยัและความสะอาด

• รักษำระยะหำ่ง 2 เมตร 
ระหวำ่งบุคคล

• รักษำระยะหำ่ง 1 เมตรระหวำ่งโต๊ะ
กินข้ำว และภำยในสถำนี

• ห้ำมหรือจ ำกดักำรรวมกลุม่ขนำดใหญ ่
(สูงสุด 5-10 คน)

• ลดควำมหนำแนน่ในห้องรับประทำนอำหำร                              
เหลือเพียง 50% - 75%

• จัดท ำส่ือให้ควำมรู้ในหลำยภำษำ เพ่ือสร้ำง
ควำมตระหนัก

• จ ำกดักำรเดินทำงของพนักงำน 
รวมถึงระหวำ่งวนัหยุด

• จ ำกดักำรมีปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งกนั
• จัดตำรำงเวลำกำรใชง้ำนส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกหรือพ้ืนท่ีสว่นกลำง 
• มอบหมำยให้มีผูดู้แลเร่ืองกำรจัดเตรียมอำหำร

โดยเฉพำะ
• ใชช้อ้นสอ้ม อุปกรณ์กำรรับประทำนอำหำร 

ภำชนะ และอ่ืน ๆ ชนิดใชค้ร้ังเดียว

• ฆำ่เชื้อบริเวณพ้ืนผิวสมัผสัท่ีมีกำร
สมัผสัสูง อยำ่งน้อยวนัละคร้ัง

• ใชก้ำรจัดกำรท่ีปลอดภยัส ำหรับกำรซักผำ้
ท่ีปนเป้ือน

• จัดกำรอุปกรณ์ควบคมุกำรติดเชือ้ท่ีอยูใ่นคลัง 
• จัดให้มีช ัว่โมงท ำควำมสะอำดหรือฆำ่เชื้อ
• จัดเตรียมระบบกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ

ในทุกพ้ืนท่ี



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติหลกัส าหรับการรับมือโควดิ-19 ในทีพ่ักอาศัย (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กำรปิดพ้ืนท่ีส่วนกลำง

จัดหำกิจกรรมสันทนำกำรและ
บริกำรกำรส่ือสำร

จัดพ้ืนท่ีประมำณ 20% ของท่ีพัก
อำศัยให้เป็นสถำนท่ีส ำหรับกำร
แยกตัว

ด ำเนินกำรติดตำมผู้สัมผสัใกลชิ้ด

กำรตรวจคัดกรองสุขภำพ
บริเวณทำงเข้ำ-ออก

กำรปฐมนิเทศให้ข้อมูลด้ำน
สุขอนำมยัส ำหรับผู้มำใช้บริกำร

กำรเกบ็บนัทึกประวัติของ
ผู้ท่ีกกัตัวและแยกตัว

ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและ
สันทนาการ

การกักตัวและ
การแยกตัว

การตรวจ
คัดกรองสุขภาพ การบันทึกประวัติ



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติทีด่ีจากหอพักในประเทศสิงคโปร์

ทีม่ำ: กระทรวงกำรพฒันำแห่งชำตขิองสิงคโปร์, AWR Lloyd analysis | หมำยเหต:ุ (1) ชดุประกอบดว้ยห้องอำบน ้ ำ ห้องซกัลำ้ง และห้องสุขำ

121

สิงคโปร์ได้ปรับแกไ้ขมำตรฐำนของหอพักเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่เช้ือ และบุคลำกรทุกคนควรกกัตัวอยูใ่นหอพกัท่ีมีกำรตรวจหำเช้ือโควิด-19 ทุกวัน 
โดยไมอ่นุญำตให้ผู้มำเย่ียมเยือนเข้ำไปในพ้ืนท่ี

มาตรฐานหอพักปัจจุบัน มาตรฐานหอพักใหม่

พ้ืนที่พักอาศัย ≥ 3.5 ตร.ม./คน 
ไมร่วมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสว่นกลำง

≥ 4.2 ตร.ม./คน 
ไมร่วมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสว่นกลำง

อัตราผู้อยู่อาศัย • ไมก่  ำหนดจ ำนวนเตียงสูงสุด
• ในทำงปฏิบัติ 12-26 เตียง
• ไมก่  ำหนดระยะหำ่งระหวำ่งเตียง
• สว่นมำกเป็นเตียงสองช้ัน

• ≤ 12 เตียง 
• ระยะหำ่งระหวำ่งเตียง ≥ 1 เมตร
• สำมำรถใชเ้ตียงสองชั้นได้

ห้องสุขา ห้องอาบน ้า และ
ห้องซักล้าง

≥ 1 ชดุ1 ตอ่ 15 คน 1 ชดุ1 ตอ่ 6 คน

ห้องพยาบาลและ
การแยกตัว

≥ 1 เตียงผูป่้วยตอ่พ้ืนท่ี 1,000 เตียง ≥ 10 เตียงผูป่้วยตอ่พ้ืนท่ี 1,000 เตียง

ลดกำรปะปนกนัระหวำ่ง
ผูพ้กัอำศยัในหอพกั โดย
ปรับเปล่ียนท่ีพกัอำศยัใน
หอพกัให้แยกเป็น
สดัสว่นและมีกำรแบง่
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
บริเวณพ้ืนท่ีสว่นกลำง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

122

แนวทำง
แนวทำงต่อไปน้ีกล่ำวรวมถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีไมใ่ช่สถำนพยำบำล: ท่ีพกัอำศยั ส ำนกังำน พ้ืนท่ีท่ีไมใ่ช่ส ำนกังำน (รำวบนัได 
บนัได พ้ืนท่ีรับส่งสินคำ้ จดุตรวจรักษำควำมปลอดภยั และอ่ืนๆ) พ้ืนท่ีส่วนกลำงและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรพกัผ่อน
หยอ่นใจ หอ้งควบคุม หอ้งจดักำรอบรมเชิงปฏิบติักำร และยำนพำหนะขนส่ง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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แนวทำง

• ให้ควำมใส่ใจเป็นพิเศษส ำหรับพ้ืนผิวท่ีผูค้นสัมผสับอ่ยคร้ัง
• ท  ำควำมสะอำดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและยำนพำหนะขนส่ง

เป็นประจ า
• กำรท  ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เช้ือบริเวณพืน้ผิวที่มีการสัมผัสสูง

เช่น ปุ่มกดลิฟต์ สวิตช์ไฟ รำวบนัได และลูกบิดประตู
• ปัดกวำดฝุ่นและถูพ้ืนด้วยผ้ำเปียก
• กำรท  ำควำมสะอำดหอ้งน  ้ำ 
• เช็ดท  ำควำมสะอำดบริเวณช่องแอร์และช่องระบำยควำมร้อน
• ท ำควำมสะอำดผนงัและพรม

• ท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือพืน้ผิวท่ีมีการสัมผัสสูง อยำ่งนอ้ยวันละคร้ัง 
ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถท  ำควำมสะอำดได้ในทุกกำรเปล่ียนกะกำรท  ำงำน

• เพ่ิมควำมถ่ีในกำรท  ำควำมสะอำดพ้ืนผิวท่ีมีกำรใช้งำนบอ่ยคร้ัง
• พนกังำนท  ำควำมสะอำดภำยในหรือภำยนอกรับผิดชอบกำรท  ำ

ควำมสะอำดพ้ืนท่ีส่วนกลำงเป็นประจ ำ
• จัดเตรียมผ้ำเช็ดท  ำควำมสะอำดแบบใช้แลว้ท้ิงและผลิตภณัฑท์  ำควำม

สะอำดอ่ืน ๆ  ไว้ในพ้ืนท่ีส่วนกลำงเพ่ือให้พนกังำนสำมำรถท  ำควำม
สะอำดพ้ืนผิวกอ่นกำรใช้งำนได้

• พ้ืนผิวท่ีมีกำรใช้งำนบอ่ยคร้ัง ได้แก ่พ้ืนท่ีท  ำงำนท่ีใช้ร่วมกนั 
คอมพิวเตอร์ ห้องน  ้ำ และส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ

แนวทางการท าความสะอาดโดยทั่วไป ความถ่ีในการท าความสะอาด



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (3) 124

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

แนวทำง

• กำรใช้สำรประกอบควอเทอร์นำรีแอมโมเนียมส ำหรับกำรฆำ่
เช้ือและกำรดูแลท  ำควำมสะอำด 

• ใช้แอลกอฮอล์ (ไอโซโพรพิล 70% หรือเอทิลแอลกอฮอล ์
70%) ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถใช้น  ้ำยำฟอกขำวได้

• ข้อควรระวังพิเศษและกำรประเมินควำมเส่ียงเป็นไปตำม
คุณสมบติัของน ้ำยำฆำ่เช้ือและวิธีกำรใช้งำน

• กำรจัดเตรียมและเปล่ียนน ้ำยำฆำ่เช้ือเป็นประจ ำ

• พนกังำนท  ำควำมสะอำดจะได้รับกำรฝึกอบรม และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกบั
อำกำรของโรคโควิด-19 และค ำแนะน ำหำกตนเองเร่ิมมีอำกำร รวมถึงกำร
ใช้งำนอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล กอ่นเร่ิมต้นกำรท  ำควำมสะอำด

• พนกังำนท  ำควำมสะอำดต้องสวมใส่ถุงมือกนัซึมและหนำ้กำกกรอง
อำกำศชนิดN95

• พนกังำนท  ำควำมสะอำดจะต้องรายงานควำมผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล

• พนกังำนท  ำควำมสะอำดจะต้องลำ้งมือเป็นเวลำ 20 วินำที กอ่นและหลัง
กำรท  ำงำน

พนักงานท าความสะอาด: การฝึกอบรม 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสุขอนามัย 

ประเภทและการใช้น า้ยาฆ่าเชื้อ
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (4)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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แนวทำง

• ท้ิงชุดตรวจท่ีใช้แล้วลงในถังขยะของเสีย
• แยกชุดตรวจรวมถึงบรรจุภณัฑ ์ท่ีวำงหลอดตรวจ หรือคู่มือกำรใช้ชุดตรวจออกจำกขยะท่ีสำมำรถรีไซเคิลได้ 
• ท้ิงผ้ำหรือกระดำษช ำระชนิดเปียกท่ีใช้แล้วลงในถุงขยะของเสีย
• มีถังขยะท่ีมีฝำปิดส ำหรับท้ิงอุปกรณ์ PPE ท่ีปนเป้ือนโดยเฉพำะ พร้อมติดป้ำยสัญลักษณ์ท่ีชัดเจนส ำหรับให้พนกังำนท้ิงอุปกรณ์ PPE 

ลงในถังขยะท่ีถูกต้อง ล้ำงมืออยำ่งนอ้ย 20 วินำทีหลังท้ิงอุปกรณ์ PPE
• ควรตัดสำยหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบตอ่สตัว์ป่ำ

การก าจัดของเสีย
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (5)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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แนวทำงส ำหรับผูเ้ขำ้ข่ำยติดเช้ือและผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 ที่ไดร้ับกำรยนืยนั
แนวทำงส ำหรับกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เช้ือในบริเวณท่ียงัไมมี่กำรรำยงำนวำ่พบผูเ้ขำ้ข่ำยติดเช้ือและ
ผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีไดร้ับกำรยืนยนั
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (6)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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แนวทำงส ำหรับผูเ้ขำ้ข่ำยติดเช้ือและผูติ้ดเช้ือโควดิ-19ที่ไดร้ับกำรยนืยนั

• ใช้น  ้ำยำท  ำควำมสะอำดเช็ดจำกพ้ืนท่ีท่ีสะอำดกว่ำไปยงัพ้ืนท่ีท่ีสกปรก
กว่ำเพ่ือหลีกเล่ียงกำรกระจำยของเช้ือโรค

• เปิดหนำ้ต่ำงไว้เพ่ือระบายอากาศ
• หลีกเล่ียงกำรใช้ชุดสเปรยฉี์ดพ่นน ้ำยำฆำ่เช้ือในบริเวณท่ีอำจปนเป้ือน 

เน่ืองจำกอำจท  ำใหมี้กำรกระจำยของไวรัสจำกละอองสเปรยไ์ด้ 
• ท  ำควำมสะอำดหอ้งน  ้ำโดยใช้อุปกรณ์แยกชุดต่ำงหำก
• เกบ็แยกขยะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโควิด-19ออกจำกขยะทัว่ไป และติดฉลำก

ว่ำเป็นขยะของเสียจำกโควิด-19 เพ่ือน  ำไปก  ำจัดโดยหนว่ยงำนบ  ำบดั
และก  ำจัดของเสียทำงชีวภำพ

• พ้ืนผิว ได้แก ่สแตนเลส พ้ืนบำ้น/อำคำร พ้ืนผิวห้องครัว เคำนเ์ตอร์ โต๊ะและ
เกำ้อ้ี อ่ำงล้ำงมือ ห้องน  ้ำ รำวบนัได แผงสวิตชไ์ฟ ลูกบิดประตู ของเลน่ 
คียบ์อร์ด รีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์สันทนำกำร

• ท  ำควำมสะอำดพ้ืนผิวด้วยสบูแ่ละน ้ำ
• ชะล้ำงพ้ืนผิวด้วยน ้ำและเช็ดดว้ยผ้ำสะอำด
• ใช้น  ้ำยำฆำ่เช้ือ
• ชะล้ำงพ้ืนผิวด้วยน ้ำและปลอ่ยให้แหง้

แนวทางการท าความสะอาดโดยทั่วไป ความถ่ีในการท าความสะอาด
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (7)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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แนวทำงส ำหรับผูเ้ขำ้ข่ำยติดเช้ือและผูติ้ดเช้ือโควดิ-19ที่ไดร้ับกำรยนืยนั

• ประกอบด้วยพรม พรมเช็ดเทำ้ เบำะท่ีนัง่โดยสำร ผ้ำเช็ดตัว เส้ือผำ้ โซฟำ เกำ้อ้ี และท่ีนอน
• ท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือเป็นประจ ำ
• ก  ำจัดส่ิงปนเป้ือนท่ีมองเห็นได้โดยใช้น  ้ำยำท  ำควำมสะอำดท่ีเหมำะสม
• ซักด้วยน  ้ำร้อน
• อบให้แห้งโดยใช้ควำมร้อนสูง

การท าความสะอาดพื้นผิวอ่อนนุ่มและไม่เรียบ
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (8)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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วธีิท ำควำมสะอำดพื้นผิวที่ถูกสัมผสับ่อยครั้ง
พืน้ท่ีท างาน เคาน์เตอร์ ลูกบิดประตู คีย์บอร์ด รีโมทคอนโทรล โต๊ะท างาน

• จัดเตรียมผ้ำเปียกส ำหรับเชด็ท  ำควำมสะอำดฆำ่เช้ือชนิดใช้แลว้ท้ิง เพ่ือให้พนกังำนสำมำรถเช็ดพ้ืนผิวกอ่นใช้งำนทุกคร้ังได้
ด้วยตนเอง

• พนกังำนท  ำควำมสะอำดสวมถุงมือแบบใช้แลว้ท้ิงเม่ือท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือบริเวณพ้ืนผิว ควรท้ิงถุงมือหลังกำรท  ำ
ควำมสะอำดแต่ละคร้ัง หำกใช้ถุงมือชนิดใช้ซ ้ำได้ ควรเป็นถุงมือเฉพำะส ำหรับกำรท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือพ้ืนผิวส ำหรับ
โควิด-19 เทำ่นั้น ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของกำรใช้ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือและล้ำงมือทนัทีหลังถอดถุงมือ

• หำกพ้ืนผิวมีควำมสกปรก ให้ท  ำควำมสะอำดโดยใช้ผงซกัฟอกหรือสบูแ่ละน ้ำกอ่นท  ำกำรฆำ่เช้ือ
• ส ำหรับกำรฆำ่เช้ือ ให้ใช้สำรละลำยน ้ำยำฟอกขำวแบบเจือจำงท่ีใช้ในครัวเรือน สำรละลำยแอลกอฮอล์ควำมเขม้ข้น 70% 

และน ้ำยำฆำ่เช้ือในครัวเรือนโดยทัว่ไป
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (9)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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• ควรใช้สำรละลำยน ้ำยำฟอกขำวแบบเจือจำงท่ีใช้ในครัวเรือนตำมควำมเหมำะสมส ำหรับพ้ืนผิว ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตท่ีเกีย่วข้องกบั
กำรผสม กำรใช้งำน และกำรระบำยอำกำศอยำ่งเคร่งครัด ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ำผลิตภณัฑย์งัไมห่มดอำยุ ห้ำมผสมสำรฟอกขำวในครัวเรือนกบั
แอมโมเนียหรือน ้ำยำท  ำควำมสะอำดอ่ืน ๆ  สำรฟอกขำวในครัวเรือนท่ียงัไมห่มดอำยุสำมำรถฆำ่เช้ือไวรัสโคโรนำได้เม่ือถูกเจือจำงอยำ่งเหมำะสม 

• ส ำหรับพ้ืนผิวท่ีอ่อนนุม่และไมเ่รียบ เช่น พ้ืนพรม พรมเช็ดเทำ้ และผ้ำมำ่น หำกพบว่ำมีส่ิงสกปรกท่ีมองเห็นได้ ให้ก  ำจดัออกและท  ำควำมสะอำด
ด้วยน  ้ำยำท  ำควำมสะอำดท่ีได้รับกำรระบุวำ่สำมำรถใช้กบัพ้ืนผิวเหลำ่น้ีได้

• หลังกำรท  ำควำมสะอำด ให้ซักวัสดุประเภทพรมหรือผ้ำอยำ่งเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต หำกเป็นไปได้ ให้ซักด้วยน  ้ำอุน่และปลอ่ยให้
แห้งสนิท หรือใช้ผลิตภณัฑท่ี์ผ่ำนกำรรับรองส ำหรับกำรฆำ่เช้ือไวรัสบนพ้ืนผิวท่ีไมเ่รียบ

• ก  ำจัดของเสียท่ีปนเป้ือนทั้งหมด (ถังขยะ ถุงมือท่ีปนเป้ือน) ในบริเวณท่ีมีกำรติดเช้ือด้วยวิธีกำรท่ีปลอดภยั
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (10)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีทั้งหมด
• ปิดพ้ืนท่ีท่ีผู้ป่วยใช้งำนและรอให้นำนท่ีสุดเทำ่ท่ีจะท  ำได้ กอ่นเร่ิมท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือเพ่ือลดกำร

สัมผัสละอองฝอยจำกทำงเดินหำยใจ 
• เพ่ิมกำรไหลเวียนของอำกำศโดยกำรเปิดหนำ้ต่ำงและประตู รอจนครบ 24 ชั่วโมงกอ่นท  ำควำมสะอำด

และฆำ่เช้ือ
• ท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือทุกพ้ืนท่ีท่ีผู้ป่วยใช้งำน
• เกบ็อุปกรณ์ท่ีใช้ท  ำควำมสะอำดให้นอ้ยท่ีสุด
• ถูพ้ืนด้วยน  ้ำยำฆำ่เช้ือหรือสำรละลำยน ้ำยำฟอกขำวท่ีเตรียมไว้ 
• เช็ดบริเวณท่ีถูกสัมผัสบอ่ยคร้ังด้วยน  ้ำยำฆำ่เช้ือและปลอ่ยท้ิงไว้ใหแ้ห้ง
• ล้ำงบริเวณพ้ืนท่ีจัดเตรียมอำหำรดว้ยน  ้ำและปล่อยท้ิงไวใ้ห้แหง้หลังจำกใช้น  ้ำยำฆำ่เช้ือ
• ท  ำควำมสะอำดหอ้งน  ้ำและผนงัทั้งหมดดว้ยน ้ำยำฆำ่เช้ือหรือสำรละลำยน ้ำยำฟอกขำว
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (11)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีทั้งหมด (ต่อ)
• ซักผ้ำมำ่น เส้ือผ้ำ ผ้ำนวม ด้วยน  ้ำร้อน และใช้ผงซักฟอกหรือน ้ำยำฆำ่เช้ือท่ีอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลำ 25นำที 
• ท  ำควำมสะอำดส่ิงของท่ีไมส่ำมำรถซักได้ด้วยกำรอบไอน ้ำ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
• ก  ำจัดส่ิงของท่ีปนเป้ือนสูงและไมส่ำมำรถท  ำควำมสะอำดด้วยกำรซักหรือกำรอบไอน ้ำ
• ท้ิงอุปกรณ์ท  ำควำมสะอำดท่ีท  ำจำกผำ้และวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดูดซับน ้ำ เช่น ไมถู้พ้ืนและผ้ำถูพ้ืน ลงในถุงขยะอันตรำยเพ่ือป้องกนักำรปนเป้ือนข้ำม 

(Cross contamination)
• ออกจำกบริเวณท่ีท  ำกำรฆำ่เช้ือและหลีกเล่ียงกำรใช้งำนในวันถัดไปหำกเป็นไปได้
• รวบรวมขยะติดเช้ือโควิด-19 ในถุงขยะแยกต่ำงหำกและติดฉลำกวำ่เป็นขยะของเสียจำกโควิด-19 และน ำไปท้ิงยงัจุดรับท้ิงขยะติดเช้ือท่ีจดัไว้

โดยเฉพำะ และส่งไปก  ำจดัโดยหนว่ยงำนบ  ำบดัและก  ำจัดของเสียทำงชีวภำพ
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (12)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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พ้ืนท่ีท่ีผูป่้วยติดเช้ือใชง้ำน 
1. พนกังำนท ำควำมสะอำดด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือในทกุพ้ืนท่ี (ไดแ้ก่ ส ำนกังำน หอ้งน ้ ำ และพ้ืนท่ี

ส่วนกลำง) ท่ีผูป่้วยเขำ้ไปใชง้ำน โดยเฉพำะบริเวณพ้ืนผิวท่ีมีกำรสัมผสับอ่ยครั้ ง
2. ตอ้งท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีสกปรกใหเ้สร็จก่อนท ำกำรฆำ่เช้ือเพ่ือใหม้ ัน่ใจในประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์

น ้ ำยำฆำ่เช้ือ หำกไมมี่ผลิตภณัฑ์ท่ีจดทะเบียน EPA และ DEC ส ำหรับกำรฆำ่เช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ใหใ้ช้
น ้ ำยำฆำ่เช้ือท่ีติดฉลำกวำ่ใชไ้ดผ้ลกบัไรโนไวรัสและ/หรือไวรัสโคโรนำในมนุษย์

3. หำกไมมี่ผลิตภณัฑ์ดงักล่ำว ใหใ้ชส้ำรละลำยฟอกขำวท่ีมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ (สำรฟอกขำวประมำณ
1 ชอ้นโต๊ะในน ้ ำ 1 ควอร์ต) โดยเจือจำงสำรละลำยตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต
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แนวทางการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ (13)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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พ้ืนท่ีท่ีผูป่้วยติดเช้ือใชง้ำน (ต่อ) 
4. ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำท่ีปรำกฏบนฉลำกอยำ่งเคร่งครัด ใชน้ ้ ำยำฆำ่เช้ือเพ่ือใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถฆำ่เช้ือไวรัส

กลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยจะตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำฆำ่เช้ือท่ีเพียงพอ เช่น ระยะเวลำท่ีน ้ ำยำฆำ่
เช้ืออยูบ่นพ้ืนผิวเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพ ซ่ึงจะแตกต่ำงกนัตั้งแต่ 5 – 10 นำทีหลงัลงน ้ ำยำ ระยะเวลำฆำ่เช้ือท่ีมี
ประสิทธิภำพของน ้ ำยำฆำ่เช้ือในรูปแบบกระดำษช ำระชนิดเปียกท่ีมีกำรระบไุวบ้นฉลำก

5. ส ำหรับน ้ ำยำฆำ่เช้ือแบบเขม้ขน้ ใหท้  ำกำรเจือจำงโดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำอยำ่งระมดัระวงัเพ่ือใหส้ำมำรถฆำ่
เช้ือไวรัสกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถศึกษำขอ้มลูเพ่ิมเติมไดจ้ำกฉลำกผลิตภณัฑ์

6. กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เช้ือควรด ำเนินกำรโดยพนกังำนท่ีไดร้ับกำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนผลิตภณัฑ์อยำ่ง
ปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ

7. พนกังำนควรตระหนกัถึงขั้นตอนส ำหรับกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ทั้งหมดอยำ่งปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ
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แนวทางการซักเส้ือผ้าและการล้างจาน

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กำรซกัเส้ือผำ้และกำรลำ้งจำน
เพ่ือปกป้องพนักงานฝ่ายสนับสนุนในสถานท่ีพักอาศัย ควรซักเสือ้ผ้าและล้างจานตามข้อควรระวังต่อไปนี ้

• ไมส่ะบดัเส้ือผำ้ท่ีสกปรก เพ่ือลดควำมเส่ียงของกำรแพร่กระจำยไวรัสทำงอำกำศ
• ซกัเส้ือผำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต
• ไมน่ ำผำ้สกปรกท่ีผ่ำนกำรสัมผสัผูป่้วยติดเช้ือไปซกัรวมกบัผำ้ของผูอ่ื้น
• ใชน้ ้ ำยำซกัผำ้ทัว่ไปและใชน้ ้ ำร้อนอุณหภมิูสูงสุดหำกเป็นไปได ้(อยำ่งนอ้ย 60-90 °C)
• ท ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือตะกร้ำหรือรถเข็นท่ีใส่เส้ือผำ้ตำมค ำแนะน ำส ำหรับกำรท ำ

ควำมสะอำดพ้ืนผิวท่ีแข็งหรือท่ีอ่อนนุ่ม



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการซักเส้ือผ้าและการล้างจาน (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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กำรซกัเส้ือผำ้และกำรลำ้งจำน (ต่อ)
• ควรน ำเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนใส่ในถุงซกัผำ้หรือตะกร้ำผำ้ท่ีรองดว้ยถุงพลำสติก และหำ้มสะบดั
• ควรสวมถุงมือและหนำ้กำกอนำมยัเม่ือตอ้งสัมผสัเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนโดยตรง
• ตำกเส้ือผำ้ใหแ้หง้สนิท
• ควรลำ้งมือใหถู้กสุขอนำมยัหลงัซกัเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนและหลงัถอดถุงมือ หำกตะกร้ำบรรจเุส้ือผำ้สัมผสักบัเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือน 

ควรฆำ่เช้ือโดยใชส้ำรละลำยน ้ ำยำฟอกขำวเจือจำง
• ควรตรวจสอบระบบกำรท ำงำนของเคร่ืองลำ้งจำนและเคร่ืองซกัผำ้ ใหมี้อุณหภมิูในกำรซกัลำ้ง รวมถึงปริมำณผงซกัฟอกและ

น ้ ำยำท ำควำมสะอำดท่ีเหมำะสม
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ภาพรวมแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการด้านอาหารและห้องรับประทานอาหาร

ทีม่ำ: แนวทำงกำรจัดกำรดำ้นอำหำรอย่ำงปลอดภยัทีอ่งคก์ำรเกษตรกรรมและควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรของอำบูดำบีก  ำหนด, AWR Lloyd Analysis
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สถำนท่ีจดัเล้ียงมกัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผูค้นแออดั โดยวิธีกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยของเช้ือในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงสูงดงักล่ำว
มีดงัต่อไปน้ี

• ลดควำมหนำแนน่ภำยในห้องเหลือเพียง 50% - 75%
• 1 คนต่อ 1 โต๊ะ ต่อกำรใช้บริกำร
• เว้นระยะห่ำง 2 เมตรระหว่ำงกำรเขำ้คิวรับอำหำร และ

ระหว่ำงพนกังำนในห้องครัวและพนกังำนจัดเตรียมอำหำร
• เว้นระยะห่าง 1 เมตรระหว่ำงโต๊ะอำหำรและจุดวำงอำหำร
• เหล่ือมเวลำรับประทำนอำหำร จัดตาราง และให้เขำ้ทีละกลุ่ม 

เพ่ือลดควำมแออดั
• ก  ำหนดเวลำส ำหรับผูเ้ขำ้พกัในแต่ละห้องอยำ่งจ  ำเพำะ

• ติดป้ำยประกำศเพ่ือส่ือสำรมำตรกำรเวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพ
• ส ำหรับตึกส านักงานท่ีใช้งานร่วมกัน ควรจัดตารางเวลาแยกกัน

ระหว่ำงพนกังำนของแต่ละบริษัท
• หลีกเล่ียงการปะปนของกลุ่มพนกังำนท่ีถูกจัดใหอ้ยูใ่นกลุม่ท  ำงำน

คนละกลุ่ม
• งดกำรจัดงำนเล้ียงอำหำรบุฟเฟ่ต์แบบบริกำรตนเอง
• มีผู้ควบคุมโรคระบำดคอยตรวจตรำกำรเข้ำคิว
• อนุญำตให้เฉพำะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเทำ่นั้นท่ีสำมำรถเข้ำพ้ืนท่ีส ำหรับ

จัดเตรียมและจัดเกบ็อำหำรได้

กำรรักษำระยะปลอดภยัและกำรลดควำมแออดั



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ภาพรวมแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการด้านอาหารและห้องรับประทานอาหาร (2)

ทีม่ำ: แนวทำงกำรจัดกำรดำ้นอำหำรอย่ำงปลอดภยัทีอ่งคก์ำรเกษตรกรรมและควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรของอำบูดำบีก  ำหนด, AWR Lloyd Analysis
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กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เช้ือ

• ล้างผักและผลไม้กอ่นกำรรับประทำน
• ปฏิบติัตำมข้ันตอนทางสุขอนามยัตำมแผนกำรจดักำรของ

ระบบกำรวิเครำะหอ์ันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในกำร
ผลิตอำหำร (HACCP)

• จัดฝึกอบรมเฉพำะส าหรับพนักงานท าความสะอาดและ
พนกังำนดูแลควำมสะอำด

• ท ำควำมสะอำดและฆ่าเชื้อบริเวณพืน้ท่ีจัดเตรียมอำหำร
เป็นระยะ

• พนกังำนจัดเตรียมอำหำรตอ้งล้ำงมือให้ถูกต้องตำมสุขอนำมยั
• พนกังำนจัดเตรียมอำหำรตอ้งหยุดปฏิบติังำนหำกมีอำกำรป่วย

• ท  ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือโต๊ะและเกำ้อ้ี (รวมถึงใต้โต๊ะ) และ
พ้ืนผิวท่ีมีกำรสัมผัสสูงอ่ืน ๆ  (อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ช้อนส้อม) 
หลังม้ืออำหำรทุกคร้ัง

• มอบหมำยให้พนกังำนคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบเร่ืองกำรลำ้ง
จำน

• ตรวจสอบสภำพกำรท  ำงำนของเคร่ืองลำ้งจำน และควำม
เหมำะสมของปริมำณน ้ำยำลำ้งจำนท่ีใช้



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ภาพรวมแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการด้านอาหารและห้องรับประทานอาหาร (3)

ทีม่ำ: แนวทำงกำรจัดกำรดำ้นอำหำรอย่ำงปลอดภยัทีอ่งคก์ำรเกษตรกรรมและควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรของอำบูดำบีก  ำหนด, AWR Lloyd Analysis
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สุขอนำมยัและกำรปนเป้ือนของส่ิงแปลกปลอม (Cross contamination)
• ไมใ่ช้เคร่ืองปรุงรสส่วนกลำงและไมใ่ช้ภำชนะใส่อำหำร

ร่วมกนั
• ใช้ช้อนส้อมชนิดใช้แล้วท้ิงและจัดเตรียมอำหำรพร้อมทำน
• ใช้ขวดน ้ำด่ืมส่วนตัวหรือใช้ขวดและแกว้น  ้ำชนิด ใช้แล้วท้ิง
• ล้ำงมือให้ถูกสุขอนำมยักอ่นรับประทำนอำหำร
• พนกังำนต้องสวมหนำ้กำกอนำมยัระหว่ำงเข้ำคิวรับอำหำร
• ใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรจดัเล้ียงท่ีผ่ำนกำรรับรอง มี

มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมยัสูง และมีพนกังำนจัดเล้ียงและ
พนกังำนจัดกำรด้ำนอำหำรท่ีเช่ียวชำญ

• ตรวจวัดอุณหภูมิพนกังำนจัดเล้ียง

• พนกังำนท่ีเร่ิมแสดงอำกำรควรหยุดปฏิบติังำน
• พนกังำนจัดเตรียมอำหำรทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

ส่วนบุคคล (PPE) และได้รับกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน
อุปกรณ์ดังกล่ำว

• เคร่ืองแต่งกำยของพนกังำนจัดเตรียมอำหำรตอ้งได้รับกำร
ซักตำมขั้นตอนท่ีถูกต้องและปลอดภยั



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการจัดการและการจัดเกบ็อาหาร

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ขอ้ควรระวงัเฉพำะส ำหรับกำรจดัเก็บอำหำรแช่เยน็ในวิกฤตโควิด-19

1

3 6

4

52

ควรฆำ่เช้ือบริเวณพ้ืนผิวสัมผสัและท่ีจบัประตูบอ่ย ๆ

กำรจดัเก็บอำหำรอยำ่งเป็นระเบียบ โดยอำหำรและ
วตัถุดิบตอ้งผ่ำนกำรฆำ่เช้ือและจดัท้ิงวสัดุบรรจภุณัฑ์
ตำมควำมเหมำะสมก่อนน ำไปจดัเก็บ

ก ำหนดใหผู้ป้ฏิบติังำนดำ้นกำรจดักำรอำหำรเทำ่นั้นท่ี
สำมำรถเขำ้ไปยงัหอ้งเยน็ส ำหรับจดัเก็บอำหำรได ้
และมีกำรจดบนัทึกกำรเขำ้-ออกเพ่ือใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบได้

ลำ้งมือและสวมถุงมือคู่ใหมก่่อนเขำ้หอ้งเยน็

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลตำมท่ีก ำหนด
(ผำ้โพกศีรษะ ผำ้คลุมเครำ ถุงมือ หนำ้กำกอนำมยั 
และถุงคลุมรองเทำ้) ก่อนเขำ้หอ้งเยน็

ควรเพ่ิมควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดตูเ้ยน็และ
ตูแ้ช่แข็งใหส้อดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำนและ
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดกำรปนเป้ือนในหอ้งเยน็



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการจัดการและการจัดเกบ็อาหาร (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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สุขอนำมยัและควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรส ำหรับผูป้ฏิบติังำนท่ีมีหนำ้ท่ีจดักำรอำหำรในวิกฤตโควิด-19

1

3

4

52

ลำ้งมือดว้ยสบูแ่ละน ้ ำบอ่ย ๆ อยำ่งนอ้ยครั้งละ 20 วินำที 
โดยเฉพำะก่อน ระหวำ่ง และหลงักำรจดัเตรียมอำหำร 
และหลงักำรจดักำรขยะ

สวมหนำ้กำกอนำมยัทำงกำรแพทยแ์ละปฏิบติัตำม
แนวทำงกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอยำ่งนอ้ย 2 เมตร

ฆำ่เช้ือบริเวณพ้ืนผิวท่ีถูกสัมผสับอ่ยครั้ ง เช่น ลูกบิด
ประตู เคำน์เตอร์ เกำ้อ้ี โต๊ะ ชั้นวำงเคร่ืองปรุงรส หอ้งน ้ ำ 
และหอ้งพกัพนกังำน รวมถึงท ำควำมสะอำดภำชนะ
บรรจอุำหำรและภำชนะบรรจขุองเสียบอ่ย ๆ

ใชถุ้งมือและเปล่ียนถุงมือก่อนและหลงั
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งสัมผสัอำหำรทกุ
ขั้นตอน

ผูป้ฏิบติังำนตอ้งมีใบรับรองสุขภำพท่ี
ออกใหโ้ดยแพทยร์วมถึงใบรับรอง กำร
ผ่ำน ‘กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัดำ้น
อำหำรท่ีจ  ำเป็น’ หรือ ‘สุขอนำมยัพ้ืนฐำน
ดำ้นอำหำร’ ท่ียงัไมห่มดอำยใุนขณะท่ี
ปฏิบติังำนภำยในพ้ืนท่ีจดัเตรียมอำหำร



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ทางเลือกการรักษาในสถานทีส่ าหรับไซต์งานของโครงการอตุสาหกรรม

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ส ำหรับโครงกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ ่สำมำรถขอรับค ำปรึกษำเกี่ยวกบัโควิด-19 ระยะไกลจำกแพทยผู์้เช่ียวชำญเกีย่วกบัโควิด-19 ผ่ำนบริกำรกำรแพทย์
ทำงไกล (Telemedicine)

ภายในประเทศ

ทางเลือก 1
คลินิกในไซต์งำนท่ีมรีะบบสนับสนุนกำรรักษำ
ผูป่้วยท่ีตอ้งกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ
✓ ตน้ทนุต  ำ่
✓ จัดต ัง้และบ  ำรุงรกัษำง่ำย
× ขำดแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญทีม่ีควำมสำมำรถในกำรดูแล

ผูป่้วยหนัก

ทางเลือก 2
ทำงเลือก 1 รว่มกบักำรปรึกษำผูเ้ชี่ยวชำญผำ่น
บริกำรกำรแพทย์ทำงไกล
✓ เป็นวธีิกำรทีคุ่ม้คำ่และสำมำรถเขำ้ถึงไดท้กุวนัตลอด 

24 ช ัว่โมง
✓ สำมำรถตดัสินใจให้กำรรกัษำผูป่้วยและกำรส่งตวั

ผูป่้วยตอ่ไป
× จ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

คลินิกใน
ไซตง์ำน 

สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลใน
ท้องที่ที่มห้ีองไอซียู

ประเทศที่ใกล้
ที่สุดและมศีูนย์
ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์

การส่งตัวผู้ ป่วย 
(หากจ  าเป็น)

จ านวนบคุลากรที่ต้องการ

ในไซต์งาน ระหว่างประเทศ

ผู้ เช่ียวชาญผ่าน
บริการการแพทย์
ทางไกล

แพทย์ 1-2 คน พยำบำล 3-5 คน
นักปฏิบัตกิำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ 1-2 คน



1. ภำพรวมของโควิด-19

การเดินทางและผู้ใช้บริการ
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ส่วนที่
เจ็ด 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย

8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางหลกัเพ่ือการเดินทางอย่างปลอดภัยในภาวะวกิฤตโควดิ-19

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ในกรณีท่ีมีบริกำรรับ-ส่งพนกังำน มำตรกำรต่อไปน้ีสำมำรถน ำไปปรับใชใ้หเ้ขำ้กบัผลกำรประเมินควำมเส่ียงได้

การจัดการการขนส่ง สุขอนามัยและความสะอาด พนักงานที่โดยสารบนรถ
• ลดปริมำณผูโ้ดยสำรลงเหลือ 25% - 75% 

(ขึ้นอยู่กับการประเมนิความเส่ียง)

• จ ำกดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรไมเ่กิน 3 คนส ำหรับ
รถยนต์ขนำดเล็ก

• รับ-ส่งจากต้นทางไปยังจุดหมายเทำ่น้ัน
• หลีกเล่ียงการปะปนของพนักงำนท่ีอยูค่นละกะ 

คนละหอพกั คนละส ำนักงำน และอ่ืน ๆ
• จดบันทึกกำรท ำควำมสะอำด

• ฆำ่เชื้อภายนอกยำนพำหนะกอ่นและหลัง
กำรเดินทำง

• ฆำ่เชื้อภายในยำนพำหนะอยำ่งน้อยทุกวนั
• จัดเตรียมเจลล้างมือ
• มีกำรระบายอากาศท่ีเพียงพอระหวำ่ง

กำรเดินทำง (เปิดหน้ำตำ่ง)
• ติดตั้ งฉากก้ันระหวำ่งคนขับรถและผูโ้ดยสำร

• ตรวจคัดกรองอุณหภูมกิอ่นเดินทำง
• ข้ึน-ลงรถผำ่นทำงประตูด้านหลัง
• จัดสรรท่ีน่ัง 2 ที่ ตอ่พนักงำน 1 คน
• ใชก้ำรจัดท่ีน่ังแบบสลับฟันปลา
• งดรับประทานอาหารและการพูดคุย

ระหวำ่งกำรเดินทำง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรขบัข่ียำนพำหนะ กำรขนถ่ำยสินคำ้ หรือกำรบ ำรุงรักษำ สำมำรถใชม้ำตรกำรต่อไปน้ี
เพ่ือบรรเทำควำมเส่ียงของกำรแพร่เช้ือได้

ท าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัส
ต่อไปนีบ่้อย ๆ 

ล้างมือและฆ่าเชื้อ
อย่างทั่วถึงเป็นประจ า

รักษาระยะห่าง
ทางกายภาพ
อย่างสม ่าเสมอ 

ท ำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกยำน
พำหนะหลำยคร้ังต่อวัน เช่น พวงมำลัย วิทยุ 
แผงควบคุม ท่ีจับประตู ท่ีพักแขน พนกัพิง
ศีรษะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่นตัวและ
ของบริษทั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งหมด 
โดยเฉพำะส่ิงของท่ีใช้ร่วมกบัผู้อ่ืน

• ล้ำงมือด้วยสบูเ่หลวและน ้ำอยำ่งนอ้ย 
20 วินำที 

• หำกไมมี่สบูแ่ละน ้ำ ให้ล้ำงมือ
ด้วยเจลล้ำงมือกอ่นข้ึนและลงจำกรถ

• รักษำระยะห่ำง 2 เมตร
เม่ืออยูน่อกรถ 

• หำกภำยในยำนพนะมีพ้ืนท่ี
จ  ำกดัให้รักษำระยะห่ำงอยำ่งนอ้ย 
1 เมตรและเปิดหนำ้ต่ำงเพ่ือเพ่ิม
กำรระบำยอำกำศ



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

สวมใส่ถุงมือเสมอ รายงานหัวหน้างาน รถยนต์ขนาดเล็ก
เม่ืออยูใ่นบริเวณทำ่รถขนถ่ำยสินค้ำ ป๊ัมน  ้ำมนั 
ไซต์งำนของลูกค้ำ และอำคำรผู้โดยสำร 
หรือในขณะท่ีมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้อ่ืน 
(เช่นขณะเซ็นช่ือหรือแลกเปล่ียนเอกสำร)

หำกคุณหรือผู้โดยสำรมีอำกำรของ
โรคโควิด-19 เช่น ไอแห้ง มีไข้ เจ็บคอ
หำยใจล ำบำก หรือปวดหวั

จ  ำกดัจ  ำนวนผู้โดยสำรภำยในยำนพำหนะ
สูงสุด 3 คน (1 คนขับรถ + 2 ผู้โดยสำร)

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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เซ็นเอกสารโดยใช้
ปากกาส่วนตัว 

สวมหน้ากากอนามัย
เสมอ 

ลดการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 

และไมใ่ช้ปำกกำร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดเวลำขณะอยูภ่ำยในห้องโดยสำร ให้มำกท่ีสุดเทำ่ท่ีจะท  ำได้



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติส าหรับการขนส่งสินค้าและผลติภัณฑ์

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ส ำนกังำน โกดงั หรือสถำนท่ีท ำงำน ควรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรจดัส่งและกำรขนส่งสินคำ้อยำ่งปลอดภยั

สำมำรถน ำไปใชไ้ดก้บัไซตง์ำนและแคมป์คนงำน

ก่อนการจัดส่งสินค้า
• รวบรวมพสัดุจดัส่งในครำวเดียวเพ่ือลดควำมถ่ีและลดบคุลำกร
• ใชใ้บเสร็จหรือฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรจดัส่ง หำทำงเลือกใหมท่ดแทนกำรเซ็นช่ือในเอกสำร
• ฆำ่เช้ือยำนพำหนะดว้ยสเปรยท่ี์มีส่วนผสมของสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ควำมเขม้ขน้ 1%
• มีกำรตรวจคดักรองอุณหภมิูแบบไร้กำรสัมผสัส ำหรับพนกังำนส่งของ
• พนกังำนส่งของตอ้งลำ้งมือและฆำ่เช้ือ สวมถุงมือท่ีสะอำดและหนำ้กำกอนำมยัทำงกำรแพทยห์รือหนำ้กำกผำ้



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติส าหรับการขนส่งสินค้าและผลติภัณฑ์ (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ระหว่างการจัดส่งสินค้า
• ปฏิเสธกำรใหเ้ขำ้พ้ืนท่ีหำกพนกังำนส่งของมีอำกำรของโรคโควิด-19
• ผูป้ฏิบติังำนท่ีจดุคดักรองด ำเนินกำรแจง้ผูจ้ดักำรและฝ่ำยอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (HSE) 

เช่นกนั
• พนกังำนส่งของควรอยูใ่นยำนพำหนะและติดต่อส่ือสำรผ่ำนวิธีไร้กำรสัมผสั
• พนกังำนส่งของและผูร้ับของตอ้งรักษำระยะห่ำง 2 เมตรตลอดเวลำ
• จดัส่งสินคำ้ในบริเวณท่ีก ำหนดและมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี 
• พนกังำนส่งของตอ้งกลบัไปนัง่ภำยในยำนพำหนะหลงักำรขนถ่ำยสินคำ้
• มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแยกต่ำงหำก (หอ้งพกั หอ้งน ้ ำ และอ่ืน ๆ) ส ำหรับพนกังำนส่งของ 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติส าหรับการขนส่งสินค้าและผลติภัณฑ์ (3)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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หลังการจัดส่งสินค้า
• ผูป้ฏิบติังำนท่ีจดุคดักรองถอดชุดอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลออกและท้ิงลงในถงัขยะของเสียชีวภำพ
• ผูร้ับของตอ้งจดักำรกบัสินคำ้ท่ีรับเขำ้มำโดยใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลท่ีเหมำะสม
• ฆำ่เช้ือสินคำ้ท่ีรับเขำ้มำก่อนส่งต่อใหส้มำชิกภำยในทีม 
• เปิดกล่อง/บรรจภุณัฑ์ชั้นนอก ในพ้ืนท่ีท่ีก ำหนด
• ฆำ่เช้ือบริเวณพ้ืนท่ีรับ-ส่งสินคำ้ดว้ยน ้ ำยำฆำ่เช้ือเกรดอุตสำหกรรมเป็นประจ ำ 
• ฆำ่เช้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรจดักำรสินคำ้บอ่ย ๆ 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติส าหรับการเดินทาง

ทีม่ำ: Company Data, AWR Lloyd Analysis
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นักเรียนต้องหลีกเล่ียงกำรรับ
ประอำหำรหรือด่ืมเคร่ืองด่ืม
ขณะอยูบ่นรถโดยสำร

รถโดยสำรทุกคันผำ่นกำรฆำ่เชื้อ
วนัละ 2 คร้ังตำมแนวทำงกำรท ำ
ควำมสะอำดฆำ่เชื้อและข้อแนะน ำ
ส ำหรับกำรระบำดของโรคติดเชื้อ

ภำยในรถโดยสำรมีจอมอนิเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองวดั
อุณหภูมิชนิดอินฟรำเรดแบบไร้กำรสมัผสัและ
สำมำรถวดัอุณหภูมิของนักเรียนได้อยำ่งแมน่ย ำ

นักเรียนต้องน่ังในท่ีน่ัง
เดิมตลอดกำรเดินทำง 
ทั้ งขำไปและขำกลบั

จอมอนิเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองวดัอุณหภูมิ
ชนิดอินฟรำเรดแบบไร้กำรสมัผสั ขวดเจลล้ำงมือ กระเป๋ำยำส ำหรับ

เหตุฉุกเฉิน
กระดำษช ำระฆำ่เชือ้
ชนิดเปียก

อุปกรณ์เพิม่เติมที่มีในรถโดยสารแต่ละคัน:

กำรบริกำรของมนตรีทรำนสปอร์ต
มนตรีทรำนสปอร์ตใหบ้ริกำรรับ-ส่ง
นกัเรียนแก่โรงเรียนนำนำชำติขนำด
ใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร โดยมี
มำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีเขม้งวด มี
กำรปรับเวลำใหบ้ริกำรเพ่ือรองรับขอ้
ก ำหนดกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ
และตำรำงเรียนของนกัเรียน



1. ภำพรวมของโควิด-19

การส่ือสารและ
การสร้างความตระหนัก

151

ส่วนที่
แปด 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร

9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารทีด่ีและการมีภาวะผู้น าช่วยให้สามารถจัดการกบัปัญหา ‘การระบาดของ
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ถูกต้อง’ ได้

ทีม่ำ: แนวทำงขององคก์ำรอนำมยัโลก
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การส่ือสารท่ีชัดเจน
“กำรระบำดของขอ้มลูข่ำวสำรท่ีไมถู่กตอ้ง” (Infodemic) 
คือสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรส่งต่อขอ้มลูท่ีไมถู่กตอ้ง 
คลำดเคล่ือน หรือบิดเบือนเก่ียวกบัโรคโควิด-19 ทั้งน้ีกำร
ส่ือสำรและกำรจดัระเบียบท่ีดี พร้อมดว้ยกำรมีภำวะผูน้  ำจะ
ช่วยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจของบคุลำกรใหส้ำมคัคี และ
พร้อมปฏิบติัตำมระเบียบดำ้นควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด 
นอกจำกน้ียงัช่วยลดกำรส่งต่อขอ้มลูเทจ็ และบรรเทำควำม
ควำมส้ินหวงัและควำมรู้สึกผิดลงได้

ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก าหนด

ยอมรับการสูญเสียเพ่ือน
ร่วมงาน

จัดการประชุมส าหรับการ
อภิปรายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอย่างสม า่เสมอ

ใช้ล่ามและผู้แทนทาง
วัฒนธรรมในการส่ือสาร

ค านึงถึงปัจจัยทางศาสนา
และวัฒนธรรม



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารทีด่ีและการมีภาวะผู้น าช่วยให้สามารถจัดการกบัปัญหา ‘การระบาดของ
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ถูกต้อง’ ได้ (2)

ทีม่ำ: แนวทำงขององคก์ำรอนำมยัโลก
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ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด
ปฏิบติัตำมแนวทำงขององคก์ำรอนำมยัโลกใน
กำรท  ำลำยควำมเช่ือและควำมเขำ้ใจท่ีผิดตำ่ง ๆ 
ตลอดจนพัฒนำกลยุทธ์กำรส่ือสำรท่ีเป็นระบบ
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัในสำยกำรบงัคบั
บญัชำ เพ่ือมุง่ขจัดข้อมูลท่ีบิดเบือนเกีย่วกบั
โรคโควิด-19 ด้วยกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกบักำรแพร่เช้ือ กำรพยำกรณ์โรค และ
กำรรักษำ

จัดการประชุมส าหรับการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างสม า่เสมอ
จัดกำรประชุมเป็นประจ ำ โดยภำยในกำร
ประชุมจะมีทีมผู้บริหำรและผูเ้ช่ียวชำญ
ด้ำนสุขภำพคอยตอบค ำถำมและช้ีแจงขอ้
สงสัยในเร่ืองกฎระเบียบดำ้นควำม
ปลอดภยั และคอยจดบนัทึกหรือจดักำร
กบัข้อร้องเรียนต่ำง ๆ

ยอมรับการสูญเสียเพือ่นร่วมงาน
ผู้จัดกำรควรรับทรำบและให้ควำมส ำคัญ 
ตลอดจนแสดงควำมรู้สึกอยำ่งเหมำะสมต่อกำร
เสียชีวิตของพนกังำน กำรเมินเฉยหรือกำรไม่
แสดงควำมรู้สึกใด ๆ  ต่อกำรสูญเสียอำจน ำไปสู่
ควำมขุ่นเคืองใจของพนกังำน ด้วยเหตุน้ีจึงควรจัด
ให้มีกำรฝึกอบรมในระดับผู้จัดกำร เกี่ยวกบัวิธี
รับมือกบัสถำนกำรณ์เหลำ่น้ีอยำ่งละเอียดออ่น

1 2 3



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารทีด่ีและการมีภาวะผู้น าช่วยให้สามารถจัดการกบัปัญหา ‘การระบาดของ
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ถูกต้อง’ ได้ (3)

ทีม่ำ: แนวทำงขององคก์ำรอนำมยัโลก
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ค านึงถึงปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรม
พิจำรณำให้ผู้ท่ีไมใ่ช่บุคลำกรทำงกำรแพทยห์รือ
เจ้ำหนำ้ท่ีจำกหนว่ยงำนด้ำนศำสนำ เช่น อิหมำ่ม
และพระสงฆ ์เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญและเป็นส่วน
หน่ึงในทีมบุคลำกรทำงกำรแพทย ์และรวมถึงช่อง
ทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ  เพ่ือส่งเสริมให้กำรส่ือสำร
มีประสิทธิภำพและได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกร
มำกย่ิงข้ึน

ใช้ล่ามและผู้แทนทางวัฒนธรรมในการส่ือสาร
ใช้ล่ำมและผู้แทนทำงวัฒนธรรมเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรส่ือสำรระหว่ำงเจ้ำหนำ้ท่ีทำง
กำรแพทย ์พนกังำน และผู้น  ำองค์กร

54



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การท าลายความเช่ือทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน

ทีม่ำ: USAID, FHI 360, AWR Lloyd Analysis

155

กำรส่ือสำรขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวคัซีนเป็นส่ิงส ำคญัและสำมำรถป้องกนักำรสร้ำงควำมเช่ือผิด ๆ  รวมถึงข่ำวลือ และชุด
ควำมคิดท่ีไมถู่กตอ้งเก่ียวกบัวคัซีนในท่ีท ำงำนได้

ความเช่ือที่ไม่ถกูต้อง: วัคซีนเต็มไปด้วยส่วนผสมท่ีเป็นพิษ ความเช่ือที่ไม่ถกูต้อง: วัคซีนสำมำรถท  ำให้คุณติดโควิด-19

ส่วนผสมของวคัซีนมีความปลอดภยั

ผู้ผลิตวัคซีน เช่น Pfizer และ Moderna ต่ำงเผยแพร่รำยกำร
ส่วนผสมบนเว็บไซต์ โดยผู้ผลิตวัคซีนทุกรำยตอ้งเปิดเผยส่วน
ผสมท่ีจะมีผลต่อทุกส่วนของร่ำงกำยเพ่ือให้ไดรั้บกำรอนุมติัให้ใช้
วัคซีนได้ นอกจำกน้ี วัคซีนทุกชนิดท่ีได้รับอนุมติัยงัผ่ำนกำร
ทดสอบอยำ่งเข้มงวดท  ำให้มัน่ใจได้วำ่มีควำมปลอดภยัส ำหรับกำร
ใช้งำนทั้งในทำงทฤษฎีและทำงปฏิบติั

วัคซีนไม่ได้ท าให้คุณติดโควดิ-19

ไมมี่ไวรัสอยูใ่นวัคซีน ดังนั้นจึงเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีคุณจะติดเช้ือ
จำกกำรฉีดวคัซีน โดยวัคซีนประกอบด้วยส่วนประกอบท่ี
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนัของร่ำงกำยเพ่ือต่อสู้กบัเช้ือโควิด-19 ซ่ึง
อำจท  ำให้เกิดอำกำรไมพึ่งประสงคช์ั่วครำว เช่น เหน่ือยล้ำ เป็น
ไข้ หรือปวดเม่ือยกล้ำมเน้ือ โดยอำกำรเหลำ่น้ีเป็นอำกำรปกติ
ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรฉีดวคัซีนและไมไ่ด้หมำยควำมว่ำคุณติดเช้ือ

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การท าลายความเช่ือทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน (2)

ทีม่ำ: USAID, FHI 360, AWR Lloyd Analysis
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ความเช่ือที่ไม่ถกูต้อง: คุณอำจได้รับเช้ือโควิด-19 ผ่ำนสัญญำณ 5G ความเช่ือท่ีไม่ถกูต้อง: วัคซีนโควิด-19สำมำรถเปล่ียนแปลงสำรพันธุกรรม
ของคุณได้

เชื้อโควิด-19 ไม่สามารถแพร่กระจายผ่านทางสัญญาณ 5G ได้

เช้ือโควิด-19 จะแพร่กระจำยผ่ำนทำงละอองฝอยท่ีอยูใ่นอำกำศ 
ในขณะท่ีผู้ติดเช้ือพูด ไอ หรือจำม ซ่ึงคุณจะมีโอกำสได้รับเช้ือ
ทนัทีหำกมีกำรสัมผัสพ้ืนผิวหรือบริเวณท่ีมีเช้ือแพร่กระจำยอยู ่
และมีกำรน ำอวัยวะดงักล่ำวมำสมัผัสท่ีดวงตำ จมูก หรือปำก แต่
เช้ือไวรัสไมส่ำมำรถแพร่กระจำยผ่ำนทำงคล่ืนวิทยุหรือ
สัญญำณเครือข่ำย 

วัคซีนไม่สามารถเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมของคณุได้

วัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วยสำรพันธุกรรมท่ีเรียกวำ่mRNA 
(messenger RNA) ซ่ึงเป็นตัวกระตุน้ให้ร่ำงกำยตอบสนองทำง
ภูมิคุ้มกนัต่อโรคตำมธรรมชำติ อยำ่งไรกต็ำม mRNA น้ีไม่
สำมำรถเข้ำสู่นิวเคลียสของเซลลท่ี์มี DNA อยู ่โดยจะสลำยไป
หลังจำกส่งสัญญำณให้ร่ำงกำยเสร็จแล้ว จึงไมมี่ mRNA 
หลงเหลืออยูใ่นร่ำงกำย

ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การท าลายความเช่ือทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน (3)

ทีม่ำ: USAID, FHI 360, AWR Lloyd Analysis
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ความเช่ือที่ไม่ถกูต้อง: ฉันเคยติดโควิด-19 มำแล้ว ฉันจึงไมจ่  ำเป็นต้อง
ฉีดวัคซีน

ความเช่ือท่ีไม่ถกูต้อง: มีไมโครชิปฝังอยูใ่นวัคซีน

คุณยังจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน แม้ว่าจะฉีดหลังจาก
ติดเชื้อโควิด-19มาแล้วก็ตาม

แมว้่ำร่ำงกำยของคุณได้สร้ำงแอนติบอดีเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกนัต่อ
โรคหลังจำกกำรติดเช้ือโควิด-19 แล้วกต็ำม ยงัไมมี่กำรยืนยนัท่ี
แนช่ัดว่ำภูมิคุ้มกนัน้ีจะคงอยูต่อ่ไปอีกนำนเทำ่ใด และแมว้ำ่
กรณีกำรติดเช้ือซ ้ำอำจพบไดไ้มบ่อ่ยนกั แต่ยงัมีรำยงำนกำรพบ
ผู้ป่วยติดเช้ือซ ้ำ ด้วยเหตุน้ีกำรฉีดวคัซีนจึงเป็นวิธีกำรท่ีดีท่ีจะ
ช่วยลดโอกำสในกำรติดเช้ือซ ้ำจำกโควิด-19

วัคซีนไม่ได้มีไมโครชิปเป็นส่วนประกอบ

วิดีโอหน่ึงซ่ึงได้รับควำมนิยมและสง่ตอ่กนัอยำ่งแพร่หลำยบน
แพลตฟอร์ม Facebook ได้สร้ำงควำมเช่ือท่ีผิด ๆ  ว่ำ วัคซีนมีไม
โครชิปหรืออุปกรณ์ติดตำมตัวอ่ืน ๆ  เป็นส่วนประกอบ ข้อมูล
เหล่ำน้ีไมถู่กต้องโดยส้ินเชิง โดยต้นตอของควำมเช่ือน้ีเกดิจำก
กำรท่ีบริษทัผู้ผลิตแห่งหน่ึงได้เพ่ิมตัวเลือกท่ีจะฝังไมโครชิปลง
บนฉลำกหลอดฉีดยำ เพ่ือช่วยให้ผู้จดัจ  ำหนำ่ยสำมำรถระบุ
ท่ีมำของวัคซีนได้เทำ่นั้น อยำ่งไรกดี็วิธีกำรน้ีไมไ่ด้รับควำม
นิยมมำกนกั และวิธีกำรดังกลำ่วกไ็มใ่ช่กำรฉีดไมโครชิปเข้ำสู่
ร่ำงกำยแต่อยำ่งใด

ขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริง



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ขั้นตอนการจัดการข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน

ทีม่ำ: CDC & ADB
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นำยจำ้งมีส่วนส ำคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมควำมตอ้งกำรและลดควำมกงัวลใจของพนกังำนในกำรเขำ้รับกำรฉีดวคัซีน 
ข้อเท็จจริง ค าเตือน ความเข้าใจผิด ข้อเท็จจริง

• น ำเสนอข้อเท็จจริง
• ให้ข้อมูลท่ีชดัเจน 

ตรงประเด็น และ
จดจ ำง่ำย

• เตือนเม่ือพบข้อมูลเท็จ!
• เตือนเม่ือพบควำมเชื่อท่ี

ผิด!

• อธิบำยวำ่กำรตีควำมข้อมูล
แบบผิด ๆ เกิดข้ึนได้
อยำ่งไร

• เจตนำชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ท่ี
ใชใ้นกำรหลอกลวง

• ลดควำมนำ่เชื่อถือของผู้
เผยแพรข่้อมูลท่ีไมถู่กต้อง

• เปิดเผยจุดประสงค์ท่ีอยู ่
เบ้ืองหลังในกำรเผยแพร่
ข้อมูลท่ีไมถู่กต้องดังกลำ่ว

• น ำเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องแทนกำรให้
ข้อมูลเท็จ

• ต้องแกไ้ขข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง
• ท ำให้ข้อมูลท่ีถูกต้องนำ่จดจ ำมำกกวำ่

ข้อมูลเท็จ

รับทราบและตอบข้อกังวลเก่ียวกับผลข้างเคียง

โต้แย้งข้อมลูเท็จด้วยข้อมลูที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายโดยส่งผ่านแหล่งข้อมลูและช่องทางที่น่าเช่ือถือ 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ขั้นตอนการจัดการข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน (2)

ทีม่ำ: CDC & ADB
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กรณีศึกษำ
อินเดีย
• ข่ำวลือถูกแพร่สะพัดออกไปว่ำวัคซีนท  ำให้เกิดผลข้ำงเคียง เช่น เป็นหมนั
• รัฐบำลใช้ส่ือมวลชนและผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียลในกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
• ข้อควำมส ำคัญ ได้แก ่1) วัคซีนสำมำรถต่อต้ำนโควิด-19 ได้ และ 2) วัคซีนมีควำมปลอดภยั

อินโดนีเซีย
• ในปี 2560 รัฐบำลได้เปิดตัวแคมเปญรณรงค์กำรฉีดวัคซีนป้องกนัโรคหดัเยอรมนัในเด็ก อยำ่งไรกต็ำมผู้ปกครองต่ำงมีข้อสงสัยวำ่วัคซีนนั้นเป็นไป

ตำมมำตรฐำน “ฮำลำล” หรือไม ่ด้วยเหตุน้ีแคมเปญดังกลำ่วจึงไมป่ระสบควำมส ำเร็จ
• ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รัฐบำลยืนยนัว่ำวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เป็นไปตำมมำตรฐำน “ฮำลำล”

ฟิลิปปินส์
• ในปี 2559 ผู้ผลิตวัคซีนรำยหน่ึงได้เปิดเผยข้อค้นพบใหมว่่ำ วัคซีนสำมำรถเพ่ิมควำมเส่ียงตอ่โรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรงในระหวำ่งโครงกำรรณรงค์

ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกของฟิลิปปินส์ เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึงสง่ผลใหป้ระชำชนไมไ่ว้วำงใจรัฐบำล
• ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รัฐบำลมุง่เนน้ให้ควำมส ำคัญกบักำรให้ควำมรู้แกค่รัวเรือนและชุมชนโดยกำรปรับปรุงกำรส่ือสำรข้อมูลเกี่ยวกบัวคัซีนให้มี

ประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ขั้นตอนการจัดการข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัวคัซีน (3)

ทีม่ำ: ขอ้มูลจำกกำรสมัภำษณ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นสุขภำพภำยใตโ้ครงกำร PBRR
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กรณีศึกษำ
ไทย 
• ผู้ปกครองของแรงงำนข้ำมชำติไมยิ่นยอมให้ลูกของตนฉีดวัคซีน เน่ืองจำกคิดวำ่วคัซีนจะเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย โดยบำงคนยอมลำออก

จำกงำนเพ่ือหลีกเล่ียงกำรฉีดวคัซีน 
• ทีมผู้บริหำรแจ้งให้พนกังำนทรำบถึงสถิติกำรฉีดวคัซีนและผลกระทบของกำรฉีดวัคซีนเพ่ือสง่เสริมให้พนกังำนเข้ำรับวัคซีน 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารและการสร้างความตระหนัก: ป้ายสัญลกัษณ์ให้ข้อมูล

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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บริษทัต่ำง ๆ สำมำรถส่ือสำรและสร้ำงควำมตระหนักผำ่นป้ำยสัญลกัษณ์ให้ขอ้มูลที่สอดคล้องกบัแนวทำงของ
องคก์ำรอนำมยัโลกและศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหภำพยุโรป: 

โปรดนัง่ท่ีน่ี

ใช้ทำงเดินเทำ้ทำงเดียวในพ้ืนท่ี วำงมำตรกำร
รักษำระยะห่ำง ระหว่ำงกนั 2 เมตร

อนุญำตให้มีพนกังำนเข้ำ
ปฏิบติังำนในบริเวณน้ีสูงสุด
ไมเ่กิน XX คนต่อคร้ัง

ต้องสวมถุงมือ หนำ้กำกอนำมยั 
และหนำ้กำกใสคลุมหนำ้ (Face 
Shield) ในบริเวณน้ี

หยุดกอ่น! คุณวัด
อุณหภูมิแล้วหรือยงั

หำกรู้สึกไมส่บำย
ควรงดเข้ำพ้ืนท่ีท  ำงำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารและการสร้างความตระหนัก: ช่องทางการน าเสนอ

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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อำจน ำเสนอแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงของโควดิ-19 ให้แก่บุคคลต่อไปน้ี:

ผู้รับเหมำของบริษทั

หนว่ยงำนหรือ
เจ้ำหนำ้ท่ีผู้มำเยือน

ผู้จัดกำรโครงกำร

พนกังำนและ
เจ้ำหนำ้ท่ีทั้งหมด

หนว่ยงำนรำชกำร

ลูกค้ำท่ีใช้บริกำร

ผู้ผลิตและผู้จดัจ  ำหนำ่ย
ทั้งหมด

ลูกค้ำทัว่ไป



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การส่ือสารและการสร้างความตระหนัก: ช่องทางการน าเสนอ (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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ส ำหรับไซต์งำนขนำดใหญ่ ทำงบริษทัควรมีกำรจดัระบบกำรส่ือสำรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบังำนดำ้นอำชีวอนำมยั ควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (HSE) โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูล่ำสุดขององค์กำรอนำมยัโลกและแนวทำงกำรจดักำรโควิด-19 ของบริษทั 
เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้ำ่มีกำรส่ือสำรขอ้มลูต่ำง ๆ เหล่ำน้ีไปสู่พนกังำนและผูร้ับเหมำดว้ยภำษำท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

การส่ือสารสามารถเกิดขึ้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้:

• กำรประชุมกำรจดักำรโควิด-19 ประจ ำวนั
• กำรประชุมควำมคืบหนำ้เก่ียวกบักำรก ำกบังำนดำ้น

อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มประจ ำสัปดำห์
• กำรเนน้ย  ้ำเร่ืองควำมปลอดภยั
• กำรน ำเสนอคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนั

กำรแพร่กระจำยของเช้ือโควิด-19

• หนงัสืออยำ่งเป็นทำงกำรถึงผูร้ับเหมำ
• อีเมลทำงกำร

• กำรประชุมประจ ำวนัในทกุรอบงำน
• บนัทึกขอ้ควำม/หนงัสือเวียนภำยในส ำนกังำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

โครงการเสริมสร้างความรู้ แรงจูงใจ
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ทีม่ำ: FHI 360
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กำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพภำยในทีม
ผูป้ฏิบตัิงำนที่จะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดน้ั้น จะตอ้งมีกำรวำงแผนและ
กำรประสำนงำนที่ดี แผนงานปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

จัดให้มตีัวแทน
พนักงาน

ระบุพ้ืนที่
ความเส่ียง
และวิธีการรับมือ

ติดตาม
และให้รางวัล

ผู้ที่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

คัดเลือก
พนักงานต้นแบบ
เพ่ือมาบอกเล่า
ประสบการณ์ของตน

ส่งเสริมการส่ือสาร
ภายในทีม 

จัดเตรียม
เคร่ืองมือและ

ข้อความส าหรับ
การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

โครงการเสริมสร้างความรู้ แรงจูงใจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (2)

ทีม่ำ: FHI 360
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จดัใหมี้ตวัแทนพนกังำน
• กำรท่ีพนกังำนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจต่ำง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบักำรบริหำรจัดกำรโควิด-19 ท ำให้พนกังำนรับรู้ได้ว่ำ

ควำมคิดเห็นของตนส ำคัญต่อองค์กร
• ให้พนกังำนมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรมำตรกำรและระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ  อยูเ่สมอ

คดัเลือกพนกังำนตน้แบบเพ่ือมำบอกเล่ำประสบกำรณ์ของตน
• คัดเลือกพนกังำน เช่น พนกังำนท่ีหำยจำกกำรป่วยโควิด-19
• ฝึกอบรมให้พนกังำนท่ีได้รับคัดเลือกเลำ่เร่ืองรำวของตน เช่น ฝึกให้เล่ำประสบกำรณ์ระหวำ่งเดินทำง เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้กบั

เพ่ือนร่วมงำนในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจ  ำเป็น

ฝึกอบรมพนกังำนเพ่ือส่งเสริมกำรส่ือสำรภำยในทีม
• กำรฝึกอบรมกำรส่ือสำรระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำนเกี่ยวกบัมำตรกำรและนโยบำยควบคุมและป้องกนัไวรัสโควิด-19
• ฝึกอบรมพนกังำนจำกทุกภำคสว่น เช่น หัวหนำ้แคมป์คนงำนหัวหนำ้งำน 
• กำรฝึกอบรมควรจัดข้ึนในลักษณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกนั โดยมีกำรฝึกปฏิบติัและมีกำรฝึกใช้เคร่ืองมือตำ่ง ๆส ำหรับกำรพูดคุยกบั

เพ่ือนร่วมงำน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

โครงการเสริมสร้างความรู้ แรงจูงใจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (3)

ทีม่ำ: FHI 360
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ระบคุวำมเส่ียงและวิธีกำรรับมือร่วมกบัตวัแทนพนกังำน
• ผลกำรประเมินสำมำรถน ำมำแบง่ปันให้กบัพนกังำนระหว่ำงกำรฝึกอบรม เพ่ือให้พนกังำนเข้ำใจและรับรู้ถึงควำมเส่ียง มำตรกำรในกำรท  ำ

กิจกรรม รวมถึงควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ

ติดตำมและใหร้ำงวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ
• พนกังำนอำจมีแรงจูงใจมำกข้ึนหำกกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและควบคุมตำ่ง ๆ ท  ำให้เป็นท่ียอมรับจำกผู้อ่ืน
• รำงวัลส ำหรับกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบอำจเป็นอำหำรหรือกำรอนุญำตใหห้ยุดงำนในช่วงบำ่ย

สร้ำงเคร่ืองมือและขอ้ควำมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
• เคร่ืองมือและขอ้ควำมท่ีน  ำมำปรับใช้ควรช่วยช้ีใหเ้หน็ถึงปัญหำตำ่ง ๆ และสำมำรถท  ำหนำ้ท่ีเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กดิกำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีต้องกำรได้
• อำจเป็นเคร่ืองมือและข้อควำมจำกเพ่ือนร่วมงำนท่ีเคยผ่ำนกำรฝึกอบรม หรือจำกท่ีทำงบริษทัได้จดัเตรียมไว้ในบริเวณต่ำง ๆ  เช่น บริเวณ

ส ำหรับกำรพักผ่อน ร้ำนกำแฟ และอ่ืน ๆ
• กำรเผยแพร่วิดีโอท่ีเนน้สอนวิธีกำรหรือหลักกำรท่ีถูกต้องเกี่ยวกบักำรล้ำงมือตำมสุขลักษณะอนำมยั กำรใช้หนำ้กำกอนำมยั กำรสวมและ

ถอดหนำ้กำกป้องกนักำรหำยใจ และรวมถึงอำกำรของโรคโควิด-19อำจช่วยใหพ้นกังำนมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมมำกย่ิงข้ึน



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การจัดฝึกอบรมส าหรับพนักงานบริษัท

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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พนกังำนควรไดร้ับกำรฝึกอบรมอยำ่งเป็นทำงกำรเก่ียวกบัมำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงจำกโควิด-19

กำรฝึกอบรมเพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนกั
รู้เกี่ยวกบัโควิด-19

กำรฝึกอบรมเฉพำะทำงส ำหรับ
ผู้รับเหมำ/บุคคลภำยนอก (เช่น 
พนกังำนจัดเล้ียง)

กำรฝึกอบรมวิธีกำรท  ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เช้ือ
ส ำหรับพนกังำนฝ่ำยสนบัสนุน (เช่น พนกังำนท  ำ
ควำมสะอำด พนกังำนดูแลควำมสะอำด)

กำรฝึกอบรม
ส ำหรับผู้ขบัข่ี
และผู้โดยสำร 

กำรฝึกอบรม
ส ำหรับผู้ใช้งำน
เคร่ืองมือ

กำรฝึกอบรมกำรใช้
งำนอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคลอยำ่งถูกวิธี

กำรฝึกอบรมกำรส่ือสำรกบัเพ่ือน
ร่วมงำนส ำหรับพนกังำนทุกคน (ตั้ งแต่ 
หัวหนำ้แคมป์คนงำนจนถึงหัวหนำ้งำน)



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การจัดการความเส่ียงด้านช่ือเสียงขององค์กร

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis
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องค์กรควรตระหนกัวำ่ อำจมีผูค้อยติดตำมและตรวจสอบแนวทำงกำรรับมือกบัโควิด-19 ขององค์กรอยู ่ซ่ึงอำจน ำไปสู่ปัญหำดำ้น
ช่ือเสียงท่ีคำดไมถึ่งได้

ก่อนเกิดเหตุการณ์
จัดเตรียม แต่งตั้ ง
จัดตั้ ง จัดท  ำ จัดเตรียมรูปแบบเน้ือหำ

ส ำหรับโซเชียลมีเดีย
และมีกำรเผยแพร่ข่ำว
ประชำสัมพันธ์เพ่ือรองรับ
วิกฤตท่ีอำจเกิดข้ึน เช่น 
กำรรำยงำนข่ำวเชิงลบ
เกี่ยวกบักำรระบำดของ
โควิด-19 เป็นวงกว้ำง 
ภำยในบริษทั

แต่งต้ังผู้แทนระดบัสูง
หน่ึงคนท่ีสำมำรถให้
ค ำแถลงกำรณ์ได้อยำ่ง
ทนัทว่งทีในกรณีท่ีมี
กำรขอสัมภำษณ์

จัดต้ังสำยบงัคับบญัชำเพ่ือแจ้ง
เตือนและมีส่วนร่วมในกรณีท่ี
เกิดวิกฤต ซ่ึงควรรวมถึงทีม
กำรตลำดและกำรส่ือสำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ผู้จัดกำรโควิด-19พร้อมระบุ
บทบำทหนำ้ท่ีและข้อมูลกำร
ติดต่อ

จัดท ารำยช่ือนกัข่ำวหรือส่ือ
พันธมิตร (และข้อมูลกำรติดต่อ) 
ท่ีจะน ำเสนอข่ำวของบริษทัใน
เชิงบวกหำกจ ำเป็น โดยควรส่ง
ข่ำวประชำสัมพันธ์ในช่วงวิกฤต

1 2 3 4



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การจัดการความเส่ียงด้านช่ือเสียงขององค์กร (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) Talkwalker Alerts เป็นเคร่ืองมือออนไลน์ทีต่ดิตำมกำรใชค้  ำส ำคญัเกีย่วกบัองคก์รของคณุโดยไม่มีคำ่ใชจ่้ำย
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ระหว่างเกิด
เหตุการณ์
รับฟัง ระบุ ทบทวน
ตอบโต้

รับฟังกำรรำยงำนข่ำววิกฤต
ทั้งหมด ซ่ึงสำมำรถติดตำมได้ด้วย
ตนเองและอัตโนมติัผ่ำนเคร่ืองมือ
ต่ำง ๆ  เช่น Talkwalker Alerts1

หำกมีควำมจ ำเป็น ควรตอบสนอง
ทนัที โดยมีข้อควำมตอบกลบั
อัตโนมติั เช่น “เรำจะตอบกลบัใน
ไมช่้ำ ขอบคุณส ำหรับกำรรอ
คอย”

ระบุข้อกงัวลท่ีน  ำเสนอโดยส่ือ 
แยกเป็นข้อเทจ็จริงและควำม
เข้ำใจผิด รวบรวมกำร
ด ำเนินกำรของบริษทัจำกอดีต 
ปัจจุบนั และอนำคตเพ่ือแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจริงและใช้เพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบกำรแกไ้ข
ปัญหำ

ทบทวนกำรส่ือสำรของ
สำยบงัคับบญัชำท่ีจัดตั้ ง
ข้ึนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำร
ตอบค ำถำมมีควำม
ตรงไปตรงมำ เห็นอก
เห็นใจ ชัดเจน และ
รัดกุม

ตอบโต้โดยผู้แทนองค์กรท่ี
ได้รับกำรแต่งตั้ งในกำร
ตอบค ำถำมส่ือ ทั้งน้ีผู้แทน
ควรได้รับกำรช้ีแจงข้อสรุป
จำกสำยบงัคับบญัชำกอ่น
ให้กำรสัมภำษณ์ หลีกเล่ียง
กำรปะทะคำรมในท่ี
สำธำรณะและงดให้ค  ำ
สัญญำเทจ็
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การจัดการความเส่ียงด้านช่ือเสียงขององค์กร (3)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis 
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หลังเกิดเหตุการณ์
ติดตำม ปรับปรุงแกไ้ข 
วิเครำะห์ เรียนรู้ ติดตามโซเชียลมีเดียและ

กำรน ำเสนอข่ำวท่ีเกีย่วขอ้ง
เพ่ือให้มัน่ใจว่ำวิกฤตด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์ได้รับ
กำรแกไ้ขแล้ว

ปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรรับมือหรือ
โต้ตอบเม่ือเกิดปัญหำหำกจ ำเป็น 
ระบุให้ชัดเจนว่ำคุณก  ำลังแกไ้ข
ปัญหำท่ียงัคงเกิดข้ึนอยูอ่ยำ่งไร 
นอกจำกน้ี แจ้งให้พนกังำนทุกคน
ทรำบถึงจุดยืนและขั้นตอนท่ี
ด ำเนินกำรแล้วเพ่ือให้บุคลำกร
ทั้งหมดในบริษทัมีควำมเข้ำใจ
ตรงกนั

วิเคราะห์คุณภำพของ
กำรตอบสนองของบริษทั
ร่วมกบัทีมทั้งหมด เม่ือ
วิกฤตส้ินสุดลง จดบนัทึก
กำรประเมินกำรด ำเนิน
งำนทั้งหมดเพ่ือใช้อำ้งอิง
ในอนำคต

เรียนรู้จำกปัญหำท่ีส่ือหยิบ
ยกข้ึนมำ ว่ำจุดอ่อนด้ำน
ช่ือเสียงของบริษทัคืออะไร 
และจะมีวิธีกำรอยำ่งไรเพ่ือ
ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนเหล่ำน้ี
ให้ดีข้ึนในระยะยำว

1 2 3 4



1. ภำพรวมของโควิด-19

สุขภาพจิต

ส่วนที่
เก้า 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั

10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี ช่วยพัฒนาผลการด าเนินธุรกจิและสุขภาพของ
พนักงาน 
การดูแลสุขภาพจิตถือเป็นหน่ึงในความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีต่อสังคม (CSR)
• นอกจำกบริษทัจะมีควำมรับผิดชอบตำมหลกัจริยธรรมในกำรส่งเสริมสุขภำพกำยและควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำนแลว้ 

ยงัมีควำมรับผิดชอบต่อกำรดูแลสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังำนดว้ย
• ตวัอยำ่งเช่น อุตสำหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียมีกำรก ำหนดใหสุ้ขภำพจิตเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกลยุทธ์ดำ้น

สุขภำพและควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำน โดยมีขอ้มลูหลกัฐำนท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่พนกังำนเหมืองในออสเตรเลียมีสุขภำพจิตท่ีแยก่วำ่
เม่ือเทียบกบัสมำชิกในชุมชนกลุ่มอ่ืน ๆ

“สภาแร่แห่งออสเตรเลีย มีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เราตระหนักถึง
และให้ความส าคัญในการจัดการด้านสุขภาพในทกุ ๆ  ด้าน โดยรวมไปถึงสุขภาพจิตของพนักงานด้วย”
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี ช่วยพัฒนาผลการด าเนินธุรกจิและสุขภาพของ
พนักงาน (2)
ลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานท่ีท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
• สุขภำพจิตท่ีดีข้ึน จะช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บให้น้อยลง ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและผล

กำรปฎิบติังำนท่ีดียิ่งข้ึน
• องค์กรท่ีพนกังำนรู้สึกวำ่ตนไมไ่ดร้ับกำรเห็นค่ำเทำ่ท่ีควรและไมมี่ควำมมัน่ใจในคุณค่ำของตนเอง จะมีประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนท่ีนอ้ยกวำ่องค์กรทัว่ไปถึง 18% นอกจำกนั้นยงัมีผลก ำไรท่ีนอ้ยลงถึง 16% อีกดว้ย 
• มำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ ส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์กำรท ำงำนอนัเน่ืองมำจำกขอ้จ  ำกดัของจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำน

ในสถำนท่ีท ำงำน ดงันั้นวฒันธรรมองค์กรท่ีดีจึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรกระตุน้ใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงสุด
ของพนกังำน

“ในสหรัฐอเมริกา มีการประมาณการว่า 60-80% ของอุบัตเิหตุในท่ีท างานเกิดจากความเครียด โดยมีงานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นถงึ
ความเช่ือมโยงระหว่างความเครียดกับอุบัติเหตุในท่ีท างานและการบาดเจ็บจากการท างานท่ีเพ่ิมมากขึน้”
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี ช่วยพัฒนาผลการด าเนินธุรกจิและสุขภาพของ
พนักงาน (3)
การดูแลสุขภาพร่างกาย และการลดความภาระของหน่วยบริการด้านสุขภาพท่ัวไป
• บริกำรดำ้นสุขภำพจิตและกำรบ ำบดัจิตสังคม ช่วยลดภำระงำนของหน่วยบริกำรดำ้นสุขภำพทัว่ไป ซ่ึงก ำลงัประสบกบั

ภำระงำนท่ีมากกว่าปกติระหวำ่งกำรระบำดใหญ่ 

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ
• อตัรำกำรเต้นของหัวใจ ↑

• ควำมดันโลหิต ↑

• ควำมตึงของหลอดเลือดแดง ↑

ระบบภูมคิุ้มกัน
• กำรท ำงำนของตอ่มไทรอยด์ ↓

• จ ำนวนของเซลล์นักฆำ่
(Killer cells) ↓

ระบบทางเดินอาหาร
• กำรไหลเวียนโลหิต ↓

• กำรเผำผลำญ↓

• ริมฝีปำกแห้ง ↑

• ควำมดันในลูกตำ ↑

• สำยตำ↓

• โรคหลอดเลือดสมอง
• โรคหัวใจวำย

• โรคมะเร็ง

ฮอร์โมนความเครียด
ส่งผลต่อร่างกาย
อย่างไร
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ให้ควำมเห็นอกเห็นใจแกผู่ท่ี้ได้รับผลกระทบจำกโควิด -19 ไมว่ำ่จะสัญชำติใดกต็ำม

ห้ำมเรียกผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 วำ่เป็น “ผูป่้วยโควิด-19” “เหยื่อ” “ครอบครัวโควิด-19” 
หรือ “ผูเ้จบ็ป่วย”

โดยให้เรียกผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 วำ่ “ผูติ้ดเช้ือโควิด-19” “ผูท่ี้ก  ำลงัรับกำรรักษำส ำหรับ
โควิด-19” หรือ “ผูท่ี้ฟ้ืนตวัจำกโควิด-19”

องค์ประกอบหลกัส าหรับสุขภาพจติ 

แนวทำงและกำรพจิำรณำพื้นฐำนที่พฒันำโดยองคก์ำรอนำมยัโลกสำมำรถน ำไปปรับใชเ้พือ่ส่งเสริมสภำวะจิตใจ
และภำวะจิตสังคมที่ดีของพนักงำนในที่ท  ำงำนหรือที่บำ้น ตลอดจนครอบครัวของพนักงำน และชุมชนทอ้งถิ่น

แนวทางด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก
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ภำพรวม
ของโควิด-19
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สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

องค์ประกอบหลกัส าหรับสุขภาพจิต (2)
แนวทางด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (ต่อ)

หลีกเล่ียงกำรดู อ่ำน ฟัง หรือแชร์ข่ำวท่ีท  ำใหเ้กดิควำมวิตกกงัวลหรือควำมเครียด
ต่อคุณและผู้อ่ืนในส ำนกังำน

ศึกษำหำข้อมูลเพ่ือจดัเตรียมแผนป้องกนัส ำหรับตนเองและคนรอบข้ำง

แบง่ปันข้อมูลเกี่ยวกบันโยบำยส ำนกังำนท่ีมีกำรปรับเปล่ียนให้กบัพนกังำน
ของคุณอยำ่งสม  ่ำเสมอ

รวบรวมข้อมูลจำกองคก์ำรอนำมยัโลกและแพลตฟอร์มของหนว่ยงำนในทอ้งท่ี
เพ่ือแยกแยะข้อเทจ็จริงจำกข่ำวลือ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
แนวปฏิบติัท่ีแนะน ำควรน ำมำจำกกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร โดยมีตวัอยำ่งแนวปฏิบติัเก่ียวกบัปัญหำดำ้นสุขภำวะ จิตสังคม และ
สุขภำพจิต ดงัต่อไปน้ี:

สัมพันธ์บ าบัด ดว้ยกำรพูดคุยกบับคุลำกรท่ีไมอ่ยูใ่นแวดวงสุขภำพจิต เช่น พยำบำล หรือ อำสำสมคัรตำม
หลกัฐำนจำกงำนวิจยั

การบ าบัดทางไกลในหลำกหลำยภำษำ (ใหบ้ริกำรบริษทั เช่น Workplace Options)

โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการเข้าถึงกีฬำทั้งประเภททีมและประเภทเด่ียว เช่น กำรว่ิง
หรือคริกเก็ต
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี (2)
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ (ต่อ) 

การเข้าถึงพืน้ท่ีทางศาสนา (เช่น มสัยิด วดั และอ่ืนๆ) ควรจดัใหมี้วนัหยดุทำงศำสนำและวฒันธรรม หรือมีกำร
ร ำลึกถึงควำมส ำคญัของวนัเหล่ำนั้น

‘ผู้น าด้านสุขภาวะ’ – มีกำรแต่งตั้ง/ฝึกอบรมพนกังำนเพ่ือสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม เช่น กำร
จดักิจกรรมดูภำพยนตร์ หรือวงดนตรี 

‘สุขอนามัยการนอนหลับ’ กำรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำรและกำรใหข้อ้มลูเก่ียวกบั สุขอนำมยัดำ้นกำรนอนหลบัและ
โภชนำกำรเพ่ือสุขภำพ ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรโดยทีมสุขภำพร่ำงกำยและทีมสุขภำพจิตร่วมกนั
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะทีด่ี (3)
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ (ต่อ) 

‘พืน้ท่ีให้การดูแล’ ประจ าวัน ซ่ึงด ำเนินกำรโดยหวัหนำ้ทีม (ออนไลน์หรือในท่ีท ำงำน) โดยใหพ้ื้นท่ีแก่พนกังำนใน
กำรแจง้วำ่ตนจดักำรกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัไดดี้แค่ไหนและตอ้งกำรส่ิงใด กำรสนบัสนุนจำกเพ่ือนร่วมงำน 
โดยเฉพำะจำกหวัหนำ้งำน มีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับพนกังำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรกกัตวัท่ีเขม้งวดหรือเป็นผูเ้ขำ้ข่ำย
ติดเช้ือโควิด-19

ผูอ้  ำนวยกำรองค์กรกำรวิจยัและพฒันำสุขภำพเชิงรุกประจ ำประเทศปำกีสถำนแนะน ำใหต้ั้งกลุ่ม 10-15 คนเพ่ือ
สนบัสนุนเพ่ือนร่วมงำนโดยใชแ้อปพลิเคชนั WhatsApp โดยมีผูใ้หค้ ำปรึกษำใหก้ำรสนบัสนุน 

ผูใ้หค้ ำปรึกษำสำมำรถแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกบัสุขภำพจิตและกำรดูแลตนเอง ขณะเดียวกนัก็ใหผู้ ้เขำ้ร่วมสำมำรถตั้ง
หวัขอ้สนทนำและแบง่ปันประสบกำรณ์ (กำรล็อกดำวน์ ควำมไมม่ ัน่คงทำงกำรเงิน และอ่ืน ๆ)
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ทีม่าของการฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะ
ค าอธิบายท่ีมาของการฟ้ืนฟูพลังใจสุขภาวะท่ีดี 

กิจกรรมท่ีมีความหมาย
หัวหนำ้ทีมควรรับผิดชอบในกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมท่ีมี
ควำมหมำย เช่น กำรจัดกิจกรรมชม
ภำพยนตร์ช่วงค ่ำ กำรอบรมเชิงปฏิบติักำร
เพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ กำรจัดวงดนตรี 
หรือกำรแข่งขันคริกเกต็

พืน้ที่ทางศาสนาหรือวัฒนธรรม
พ้ืนท่ีให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองหรือร่วมไวอ้ำลยัทำง
ศำสนำหรือวัฒนธรรมตำมรูปแบบท่ีเหมำะสม
(เช่น มสัยิด วัด) ให้พ้ืนท่ีและเวลำแกพ่นกังำน
ในกำรแสดงควำมเสียใจต่อกำรสูญเสียเพ่ือน
ร่วมงำนหรือคนท่ีพวกเขำรัก

อุปนิสัยท่ีดีต่อสุขภาพ
‘สุขอนำมยักำรนอนหลับ’ กำรจัด
อบรมเชิงปฏิบติักำรและกำรให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัสุขอนำมยัด้ำนกำรนอนหลบั
และโภชนำกำรเพ่ือสุขภำพ ซ่ึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรโดยทีมสุขภำพร่ำงกำยและ
ทีมสุขภำพจิตร่วมกนั 
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาวะและการสนับสนุนทางการแพทย์
ทีจั่ดขึน้ในสถานทีจ่ริงและในรูปแบบออนไลน์
การจัดอบรมด้านสุขภาวะ

ให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำวะ
แกพ่นกังำนผ่ำนกำรจดั
อบรมเชิงปฏิบติักำรท่ี
น าโดยสมาชิกในทีม
สุขภาพ (เช่น พยำบำล)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกการ
ตอบสนองทางร่างกายและทาง
จิตใจต่อควำมเครียด กำรกกั
บริเวณ ควำมไมแ่นน่อน และกำร
สูญเสีย เช่น กำรนอนไมห่ลับ กำร
วิตกกงัวล กำรรู้สึกส้ินหวงั อำกำร
ปวดทอ้งและปวดหัว อำกำรต่ืน
ตระหนก ควำมคิดท่ีจะฆำ่ตวัตำย 
ควำมโกรธควำมหงุดหงิด และ
อำกำรเบ่ืออำหำร

ผู้น  ำควรอธิบำยว่ำ
อำกำรดังกลำ่วนั้น
เกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติ
ในสถำนกำรณ์ท่ี
ยำกล ำบำก

จำกนั้นผู้น  ำควรระบุกลยุทธ์ในการดูแล
ตนเองและแนวปฏิบติัเพ่ือจัดกำรอำกำร
และกำรตอบสนอง เช่น กำรจัดตำรำงเวลำ
และกิจวัตร กำรผ่อนคลำย กำรนัง่สมำธิ
กำรฝึกหำยใจ กำรรับประทำนอำหำรท่ีดี
กำรออกก  ำลงักำย กำรส่ือสำรอยำ่งมัน่ใจ 
และกำรขอควำมช่วยเหลือ ทั้งน้ี สำมำรถ
จัดหำส่ิงท่ีมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมสุข
ภำวะให้กบัพนกังำน เช่น ดนตรีและน ้ำมนั
หอมระเหยเพ่ือกำรผ่อนคลำย

สร้ำงกลุ่มสนบัสนุน
เพ่ือนร่วมงำนโดยเปิด
โอกำสให้พนกังำน
ขอรับค ำปรึกษำจำก
ผู้เช่ียวชำญด้ำนสุขภำพ

1 2 3 4 5
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาวะและการสนับสนุนทางการแพทย์ทีจั่ดขึน้ใน
สถานทีจ่ริงและในรูปแบบออนไลน์ (2)

ระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนส ำหรับพนกังำนท่ี
ต้องกำรกำรสนบัสนุนทำงกำรแพทย์
ส ำหรับปัญหำท่ีเกิดข้ึน (เช่น กำรติดต่อทีม
กำรแพทยเ์พ่ือท  ำกำรนดัหมำย) สนบัสนุน
ให้พนกังำนขอรับควำมช่วยเหลือ หำก
พนกังำนมีพฤติกรรมท่ีรุนแรง เช่น มี
ควำมคิดท่ีจะฆำ่ตวัตำย โรคนอนไมห่ลับ
ขั้นรุนแรง หรือภำวะควำมจ ำเส่ือม

ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำทีม
แพทยม์ีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม –
ควรเสนอให้ควำมช่วยเหลือ
แกพ่นกังำนเทำ่ท่ีสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้จริง

ควรแต่งตั้ งให้มีผู้น  ำดำ้น
สุขภำพจิตในทีมแพทยท่ี์ได้รับ
กำรฝึกอบรมท่ีจ  ำเป็นและมี
ประสบกำรณ์ด้ำนจิตเวช/
จิตวิทยำ ซ่ึงอำจจะเป็นบุคลำกร
ปัจจุบนัหรือบุคลำกรใหมก่ไ็ด้ 

บริษทัควรมีแนวปฏิบัติส าหรับการ
รักษาพนักงานท่ีอำจจ ำเป็นต้อง
ได้รับยำทำงจิตเวช กำรรักษำนอก
สถำนท่ี กำรพักงำน หรือกำรบ  ำบดั
ด้วยกำรพูดคุย (อำจด ำเนินกำรโดย
รับควำมร่วมมือจำก Workplace
Options)

1 2 3 4

การสนับสนุนทางทางการแพทย์ 
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การระบุส่ิงทีพ่นักงานต้องการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเพือ่
แก้ปัญหาจากล่างขึน้บน โดยกำร
อภิปรำยกลุ่มเชิงโครงสร้ำง
ร่วมกบัพนกังำน ซ่ึงน  ำโดยผู้น  ำ
ในทีมและสมำชิกอ่ืน เช่น 
พยำบำล หรือนกัวิจัยจำกภำยนอก

ผู้น  ำควรถำมค ำถำม เช่น “คุณก  ำลังมี
ปัญหำหรือควำมยำกล ำบำกอะไรบำ้ง” 
เพ่ือระบุปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบังำน 
สุขภำพ กำรท  ำงำนในทีม สังคมและ
ชีวิตส่วนตัว โดยให้พนกังำนจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและควำมรุนแรงของ
ปัญหำและควำมยำกล ำบำกแตล่ะ
อยำ่งท่ีพบเจอ

น ำเสนอแนวทำงแกปั้ญหำโดย
ให้ควำมส ำคัญกบัค ำถำมท่ีวำ่ –
“คุณจะแกไ้ขปัญหำน้ีอยำ่งไร”

รวบรวมผลลัพธ์เพ่ือให้เห็นภาพ
ว่ำ ณ ปัจจุบนั ควำมต้องกำรและ
ปัญหำท่ีพนกังำนให้ควำมส ำคญั
คืออะไร และตัวพนกังำนมองว่ำ
ควรจะแกไ้ขปัญหำอยำ่งไร

1 2 3 4

การระบุส่ิงท่ีพนักงานต้องการ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การระบุส่ิงทีพ่นักงานต้องการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2)

เป็นจุดเร่ิมต้นส ำหรับกำร
ออกแบบโครงกำรบ  ำบดัทำงจิต
สังคมเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงท่ี
องค์กรเข้ำไปมีส่วนร่วม ซ่ึงควร
ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีส ำคัญ
ท่ีสุดของพนกังำนตำมท่ีพนกังำน
ลงควำมเห็น

อำจจ  ำเป็นต้องมีกำรอภิปรำยซ ้ำหลำย
คร้ัง เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรและพนกังำน
ได้วิเครำะห์และหำวิธีแกปั้ญหำ
ร่วมกนั โดยกลุ่มผู้ปฏิบติังำนท่ี
แตกต่ำงกนัอำจก  ำลังประสบปัญหำท่ี
แตกต่ำงกนัและตอ้งกำรแนวทำงกำร
แกไ้ขท่ีแตกต่ำงกนั

หัวหนำ้ทีมต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรม เพ่ือด ำเนินกำร
อภิปรำยประเด็นต่ำงๆ ท่ีถูก
กล่ำวถึงระหว่ำงกำรอบรม
เชิงปฏิบติักำร

นกัจิตวิทยำอำชีพและ
นกัจิตวิทยำคลินิก
สำมำรถเป็นส่วนหน่ึง
ของทีมได้

1 2 3 4

วิธีแก้ปัญหาท่ีร่วมกันตัดสินใจ 
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ทีม่าของการฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะ
องค์กรสำมำรถด ำเนินกำรประเมินสุขภำพจิตและควำมเครียดทำงจิตสังคม เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจวำ่ประเด็นใดและพนกังำนรำย
ใดบำ้งท่ีควรไดร้ับกำรดูแลอยำ่งเร่งด่วนท่ีสุด กำรประเมินน้ีสำมำรถน ำไปพิจำรณำควบคู่กบักำรตรวจคดักรองสุขภำพร่ำงกำย
ตำมปกติ โดยองค์กรสำมำรถปรับใชวิ้ธีกำรแกไ้ขปัญหำดงัต่อไปน้ีใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรได:้

กิจกรรมที่มคีวามหมาย

พ้ืนที่ทางศาสนาหรือวัฒนธรรม

อุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุน

การเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย

การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานเป็นทมี
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ทีม่าของการฟ้ืนฟูพลงัใจและสุขภาวะ (2)
ค าอธิบายท่ีมาของการปรับปรุงสภาพจิตใจและสุขภาวะทางจิต

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุน
มีกำรจัด ‘พ้ืนท่ีให้กำรดูแล’ ประจ ำวัน
ส ำหรับพนกังำน โดยเฉพำะผู้ติดเช้ือโควิด-19 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำวะ
และด้ำนอ่ืน ๆ  ของพนกังำน โดยกำร
สนบัสนุนจำกหัวหนำ้งำนนั้น มีส่วนช่วยใน
กำรป้องกนัปัญหำสุขภำพจิตของพนกังำนได้

การเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย
โครงกำรออกก  ำลังกำย (มีหลักฐำน
ระบุว่ำกำรมีส่วนร่วมในโครงกำร
ออกก  ำลังกำยของท่ีท  ำงำนสำมำรถ
ส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำยท่ี
เกี่ยวข้องกบัสุขภำพและลดกำรเกดิ
พฤติกรรมเส่ียง 

การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม
สนบัสนุนหัวหนำ้ทีมและผู้จัดกำรให้ใช้แนว
ปฏิบติัท่ีดีเพ่ือสร้ำงวฒันธรรมในท่ีท  ำงำนท่ี
ส่งเสริมสุขภำพ ควำมคิดเชิงบวก และกำรฟ้ืนตัว
จำกสถำนกำรณ์ล ำบำก รวมถึงสง่เสริมกำร
เช่ือมต่อกบัสังคม ควำมเห็นอกเหน็ใจ กำรท  ำงำน
เป็นทีม ควำมซ่ือสัตย ์และควำมไว้วำงใจ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ข้อควรพิจารณาด้านสุขภาพจิต
นอกเหนือจำกมำตรกำรดำ้นสุขภำพร่ำงกำยแลว้ กลยุทธ์กำรกลับไป
ท ำงำนที่ออฟฟิศของบริษทัควรให้ควำมส ำคญักบัวธีิกำรแกปั้ญหำ
ดำ้นสุขภำพจิตและปัญหำผลกระทบของโควดิ-19 ซ่ึงรวมถึง:

ส่งเสริมการฟ้ืนฟูพลังใจของพนักงาน
และทีมบริหาร

ใช้กลยุทธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสม

การฟ้ืนฟูพลังใจ

กระบวนการปรับตัวที่ดีเม่ือเผชิญกับ
ความยากล าบาก ความชอกช ้า ความเศร้า 
ภัยคุกคาม หรือสาเหตุของความเครียดท่ี
มีนัยส าคัญ

- สมำคมจิตวิทยำแห่งสหรัฐอเมริกำ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ข้อควรพิจารณาด้านสุขภาพจิต (2)

ปัจจัยความเครียดต่อไปนีอ้าจ
ทวีความรุนแรงขึ้น:

• กำรไมไ่ด้ด  ำเนินกิจวัตรประจ ำวันตำมปกติและไม่
สำมำรถท  ำกิจกรรมท่ีช่วยบรรเทำควำมรู้สึกท่ีไมดี่ 
เช่น กำรออกก  ำลงักำยหรือ กำรปฏิบติัธรรม

• กำรสูญเสียสมำชิกในครอบครัว กำรไมส่ำมำรถ
ไปร่วมงำนศพได้

• รำยได้ลดลง ส่งเงินให้ครอบครัวนอ้ยลง 
• ควำมไมแ่นน่อนในอนำคต ทิศทำงท่ีไมช่ัดเจน

จำกกำรจัดกำรของผูบ้ริหำร
• ‘กำรระบำดของขอ้มูลข่ำวสำรท่ีไมถู่กต้อง’

เกี่ยวกบัโควิด-19 และชุดควำมคิดท่ีไมถู่กต้อง

ความเครียดเหล่านีอ้าจท าให้
เกิดผลเชิงลบที่เช่ือมโยงกัน:

• กำรไมป่ฏิบติัตำมค ำแนะน ำ กำรท  ำ
ตรงกนัข้ำมกบัค ำแนะน ำ

• โอกำสในกำรเกิดอุบติัเหตุและกำร
บำดเจ็บในท่ีท  ำงำนเพ่ิมข้ึน

• กำรขำดงำนเพ่ิมข้ึน ผลกำรปฏิบติังำน
และประสิทธิภำพกำรท  ำงำนแยล่ง 

• ควำมจ ำไมดี่ ไมมี่สมำธิ

PBRR แนะน าให้จ้างองค์กร
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิต
เพือ่ให้ข้อมลูและปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายขององค์กร 
(เช่น Workplace Options
หรืออ่ืน ๆ )
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

การตอบสนองต่อโควดิ-19 โดย Workplace Options

มากกว่า 256
สำยดว่น เพ่ือรับมือวิกฤตคร้ังใหม ่
โดยให้บริกำรกวำ่ 34 ภำษำ

มากกว่า 1.7 ล้านราย 
ได้รับกำรสนับสนุน ผำ่นกำรสมัมนำออนไลน์ 
กำรถำ่ยทอดสด กำรโทรและกำรฝึกอบรม 

97% เป็นเคสให้ค าปรึกษาออนไลน์ กับ 3% เป็นเคสให้ค าปรึกษาแบบปกติ

46% ของเคสทั้งหมด 
เป็นกำรให้ค  ำปรึกษำแบบคร้ังเดียว

32% ของเคสทั้งหมด 
เป็นกำรให้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์

19% ของเคสทั้งหมด 
เป็นกำรให้ค  ำปรึกษำผ่ำนวิดีโอ

ทีม่ำ: Workplace Options

จ านวนผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้อง
กับการระบาดใหญ่: 
16,541 ราย

เปอร์เซ็นต์
ผูติ้ดเชื้อเพิ่มข้ึน

เปอร์เซ็นต์ประเทศท่ีมผูี ้
ติดเชื้อเพิ่มข้ึน

0.5%

9.7% 104

กมุภำพนัธ์ 2564
พฤษภำคม 2564
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การตอบสนองต่อโควดิ-19 โดย Workplace Options (2)

• Workplace Options เป็นบริษทัเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีบริกำรใหค้ ำปรึกษำเก่ียวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาวะของพนักงานในองค์กรแบบครบวงจร

• โดยใหก้ารสนับสนุนดูแลท้ังทางด้านสุขภาพ สุขภาพจิต และแนวปฏิบัติแก่พนกังำนและครอบครัวท่ัวโลก

• ใหบ้ริกำรสายด่วนรับมือวิกฤต โดยมีมากกว่า 209 หมายเลข และครอบคลุมถึง 36 ภาษาทัว่โลก

• ใหก้ำรสนบัสนุนผูป้ระสบปัญหำ มากกว่า 1 ล้านคน ผ่ำนกำรจดัสัมมนำออนไลน์ กำรถ่ำยทอดสด กำรโทร 
และกำรฝึกอบรม

• 85% ของเคสทั้งหมดเป็นกำรใหค้ ำปรึกษำออนไลน์ ขณะท่ี 15% ของเคสทั้งหมดเป็นกำรใหค้ ำปรึกษำ
แบบปกติ

• การให้ค าปรึกษาแบบคร้ังเดียวเป็นท่ีต้องการอย่างมากตำมดว้ยกำรใหค้ ำปรึกษำผ่ำนโทรศพัทแ์ละผ่ำนวิดีโอ
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นโยบายการกลบัสู่สถานทีท่ างานและการดูแลสุขภาพจิต 
ผูท่ี้มีภำระตอ้งดูแล (ผูห้ญิงและคนมีลูก) ไดรั้บผลกระทบเชิงลบดำ้นสุขภำพจิตมำกกวำ่ผูท่ี้ไม่มีภำระตอ้งดูแล (ผูช้ำยและคนท่ีไม่มีลูก) เน่ืองจำกพวกเขำรู้สึกกงัวลวำ่
ตนจะแพร่เช้ือโควิด-19 สู่คนท่ีอยูใ่นควำมดูแล รวมทั้งวิตกเร่ืองควำมยืดหยุน่ในกำรจัดตำรำงเวลำ อีกทั้งกำรกลบัไปท ำงำนท่ีสถำนท่ีท ำงำนยงัส่งผลให้สภำพจิตใจของ
ผูท่ี้มีปัญหำทำงสุขภำพจิตย  ่ำแยล่งไปอีกดว้ย

37% 38% 37% 31% 33% 41% 31%

36% 27% 44% 46% 51% 36% 37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ร้อยละของพนักงำนท่ีกลับมำท ำงำนและผลกระทบต่อสุขภำพจิตจำกกำรมีนโยบำยกำรกลับมำท ำงำนในพืน้ท่ี

ได้รับผลกระทบมำก ได้รับผลกระทบน้อย

ผูต้อบแบบส ำรวจท่ีระบุวำ่กำรกลับมำท ำงำนในสถำนท่ีท ำงำน
สง่ผลกระทบต่อสุขภาพจิตเพียงเล็กน้อย เป็นกลุ่มคนที่มี
แนวโน้มที่จะได้รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในที่ท างาน
น้อยลงมากกว่า 5 เท่าเม่ือกลับมำท ำงำน

ผูต้อบแบบส ำรวจท่ีระบุวำ่กำรกลับมำท ำงำนส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตอย่างมาก เป็นกลุม่คนท่ีมี แนวโน้มที่จะต้องมี
ส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น 2 เท่าเม่ือกลับมำท ำงำน

ทีม่ำ: McKinsey | หมำยเหต:ุ แบบส ำรวจน้ีถูกส่งให้แกผู่ต้อบแบบส ำรวจจ ำนวน 245 คนทีท่  ำงำนจำกระยะไกลทนัที
หลงักำรระบำดใหญ ่และตอนน้ีไดก้ลบัไปท  ำงำนในทีท่  ำงำนเหมือนกอ่นเกดิโควดิ-19
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วธีิแก้ปัญหาเพ่ือลดความเครียดของพนักงานจากการกลบัมาท างานในสถานที่ท างาน 

การส่ือสารล่วงหน้า
กำรส่ือสำรท่ีเร็วท่ีสุดเทำ่ท่ีจะ
เป็นไปได้สำมำรถชว่ยจัดกำรกบั
ควำมเครียดท่ีคำดกำรณ์ไวไ้ด้
และสร้ำงโอกำสส ำหรับ
พนักงำนในกำรวำงแผนส ำหรับ
กำรเปล่ียนแปลงในชีวิต (เชน่ 
กำรดูแลลูก) และควำมต้องกำร
ด้ำนสุขภำพ

ความยืดหยุ่นในสถานที่ท างาน
ในกลุม่ผูท่ี้กลับมำท ำงำนในท่ี
ท ำงำนแล้ว สว่นใหญร่ะบุวำ่ 
ตารางการท างานที่ยืดหยุ่น
(60%) และการจัดให้มกีาร
ท างานแบบผสมผสาน (57%) 
สำมำรถชว่ยลดควำมเครียดได้

นโยบายเฉพาะบุคคล
ท ำควำมเข้ำใจวำ่พนักงำนตำ่ง
มีควำมคำดหวงัและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ี
แตกตำ่งกนัในสถำนท่ีท ำงำน 
กำรส่ือสำรเพ่ือท ำควำมเข้ำใจ
ถึงผลกระทบทำงสุขภำพจิตท่ี
พนักงำนได้รับทั้ งในเชิงบวก
และเชิงลบจึงมีควำมส ำคัญ

สุขภาพและความปลอดภัยใน
สถานที่ท างาน
ในบรรดำกำรสง่เสริมควำม
ปลอดภยั กำรปรับปรุงระบบกำร
กรองอำกำศเป็นปัจจัยท่ีถูกพูดถึง
มำกท่ีสุด โดยร้อยละ 62 ของ
ผูต้อบแบบส ำรวจระบุวำ่สำมำรถ
ลดควำมเครียดท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
กลับมำท ำงำนในสถำนท่ีท ำงำน
ได้

การจัดการทัศนคติเชิงลบ
แทนท่ีทัศนคติเชิงลบ
เกี่ยวกบัปัญหำสุขภำพจิต
ด้วยทัศนคติและนโยบำยท่ี
ชว่ยสง่เสริมกำรพฒันำสุข
ภำวะท่ีดีของพนักงำน
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1. ภำพรวมของโควิด-19

เคร่ืองมือดิจิทลั

ส่วนที่
สิบ 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต

11. กำรฉีดวัคซีน
12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต
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เคร่ืองมือดิจิทลั: ภาพรวม

ทีม่ำ: Khmer Times, HDSR, AWR Lloyd Analysis 

กำรติดตำมผูส้ัมผสัใกลชิ้ดเป็นเคร่ืองมือทำงระบำดวิทยำท่ีส ำคญัในกำรรับมือกบัโควิด-19 อยำ่งไรก็ตำม ขนำดและกำรแพร่กระจำย
ของโรคไดเ้กินขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนดำ้นสำธำรณสุขในกำรตรวจ ติดตำมและรักษำกำรติดเช้ือเม่ือเกิดข้ึน

มีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรใช้งำนใน
วงกว้ำงท่ีดีกวำ่

วิธีการด้ังเดิม

มีราคาท่ีสูง ติดตามได้ช้า และ
ยากในการรองรับกับจ านวน
ผู้ติดเชื้อจ านวนมาก

รองรับกับจ านวน
ผู้ติดเชื้อจ านวนมาก
และมีต้นทุนท่ีต ่า

มีประสิทธิภำพในกำรลดอัตรำกำรแพร่เช้ือท่ีดีกว่ำ
ในกรณีท่ีจ  ำนวนของกลุ่มผู้ท่ีติดเช้ือมีควำมคงท่ี

วิธีการแบบดิจิทัล

ประเทศต่ำง ๆ  ได้พัฒนำแอปพลิเคชนั
บนสมำร์ทโฟนส ำหรับติดตำมผู้สัมผสั
ใกล้ชิดในรูปแบบดิจิทลัโดยใช้ข้อมูล 
GPS หรือ Bluetooth เพ่ือตรวจติดตำม 
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เคร่ืองมือดิจทิลั: ภาพรวม (2)

ทีม่ำ: Khmer Times, HDSR, AWR Lloyd Analysis 

เคร่ืองมือดิจิทัล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 (จาก 77 ประเทศ):

124
แอพพลิเคชั่นท่ีได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ือน  ำมำใช้ส ำหรับสมำร์ทโฟน

หรือบนเว็บไซต์

17
แอพพลิเคชั่น

ยกเลิก

11
แอพพลิเคชั่นท่ีอยู่
ระหว่ำงพัฒนำ

152
แอพพลิเคชั่น

ทั้งหมด
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เคร่ืองมือดิจิทลั: ภาพรวม (3)

ทีม่ำ: Khmer Times, HDSR, AWR Lloyd Analysis, ระบบไดร้บักำรอปัเดตเมื่อวนัที ่ 19 ตลุำคม 2564 เพื่อรวมขอ้มูลประวตักิำรฉดีวคัซนี

ระบบคิวอาร์โค้ดของกัมพูชา
ทุกคนต้องสแกนคิวอำร์โค้ดผ่ำนแอพพลิเคชั่นเม่ือเขำ้พ้ืนท่ีกระทรวง สถำบนัศึกษำ โรงแรม เกสต์เฮำส์ ร้ำนอำหำร สถำนบนัเทิง คอนโดมิเนียม 
บริษทั โรงงำน สถำนประกอบกำร และสถำนท่ีสำธำรณะอ่ืน ๆ โดยเจ้ำของพ้ืนท่ีสำมำรถสร้ำงคิวอำร์โค้ดของตนเองได้ท่ี stopcovid.gov.kh

หน้าจอสีฟ้า – เข้าพืน้ที่ได้
บุคคลน้ีได้รับวัคซีนครบถ้วนและไมมี่ประวัติสมัผัสผูติ้ดเช้ือโควิด-19 โดยสถำนะวคัซีนจะเช่ือมต่อกบับตัรประจ ำตัว
ประชำชน

หน้าจอสีเขียว – เข้าพืน้ท่ีได้
บุคคลน้ีมีสถำนะปกติและไมมี่ประวัติสัมผัสผู้ติดเช้ือโควิด-19 หำกไดรั้บวัคซีนครบถ้วนแลว้ บุคคลดังกลำ่วสำมำรถอัปเดต
ประวัติกำรฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชันเพ่ือใหมี้สถำนะหนำ้จอสีฟ้ำ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เคร่ืองมือดิจิทลั: ภาพรวม (4) 

ทีม่ำ: Khmer Times, HDSR, AWR Lloyd Analysis, ระบบไดร้บักำรอปัเดตเมื่อวนัที ่ 19 ตลุำคม 2564 เพื่อรวมขอ้มูลประวตักิำรฉดีวคัซนี

ระบบคิวอาร์โค้ดของกัมพูชา (ต่อ)

หน้าจอสีเหลือง –อาจถูกปฏิเสธการเข้าพืน้ท่ี
บุคคลน้ีมีประวัติสัมผัสผู้ติดเช้ือโควิด-19หรือมีประวัติเดินทำงไปสถำนท่ีเส่ียงใน 14 วันท่ีผ่ำนมำ 
และยงักกัตัวไมค่รบตำมก  ำหนด 

หน้าจอสีแดง – ไม่อนุญาตให้เข้าพืน้ที่
บุคคลน้ีเป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 และต้องรำยงำนไปยงักระทรวงสำธำรณสุข (โทร. 118)
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เคร่ืองมือดิจิทลั: การประเมินตนเอง

ทีม่ำ: CDC, PubMed, องคก์ำรอนำมยัโลก, AWR Lloyd Analysis

แบบประเมินตนเองส ำหรับผูท่ี้มีควำมกงัวลเก่ียวกบัโควิด-19 เพ่ือประเมินวำ่ตนจ ำเป็นตอ้งตรวจหำเช้ือหรือเขำ้รับกำร
รักษำหรือไม ่ส ำหรับผูท่ี้สงสัยวำ่ตนเองหรือบคุคลใกลชิ้ดติดเช้ือโควิด-19 หรือไดอ้ยูใ่กลก้บัผูติ้ดเช้ือโควิด-19

แอปพลิเคชัน่หมอชนะส ำหรับกำรประเมินตนเอง

แอปพลิเคชั่นน้ีสำมำรถติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และช่วยให้ผูใ้ช้อุปกรณ์สมำร์ทโฟนในประเทศไทยสำมำรถท  ำกำร
ประเมินตนเองเพือ่วัดระดับความเส่ียงของการติดเชือ้ตามประวัติการสัมผัสและประวัติการเดินทาง โดยแอปพลิเคชัน่
ดังกล่ำว ได้รับกำรออกแบบเพ่ือติดตำมกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ุใหม ่และเพ่ิมควำมสำมำรถ
ของกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นสำธำรณสุขให้มีควำมรวดเร็วและแมน่ย  ำย่ิงข้ึน นอกจำกนั้นยงัเป็นตัวช้ีวดัประสิทธิภำพ
ของมำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอีกด้วย
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กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เคร่ืองมือดิจิทลั: การประเมินตนเอง (2)

ทีม่ำ: CDC, PubMed, องคก์ำรอนำมยัโลก, AWR Lloyd Analysis

การใช้เทคโนโลยีส าหรับประเมินและดูแลตนเอง
เคร่ืองมือออนไลนจ์ะมีชุดค ำถำม และให้ค  ำแนะน ำเกี่ยวกบั
แนวทำงปฎิบติัและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์โดยอ้ำงอิงจำก
ค ำตอบของผูใ้ช้งำน ยกตัวอยำ่งเช่น : 
• กำรกกัตัว
• กำรตรวจหำเช้ือโควิด-19
• กำรรับค ำแนะน ำทำงกำรแพทย์

ประโยชน:์ ช่วยป้องกนัไมใ่ห้ระบบสำธำรณะสุขมีภำระงำน
หนกัเกินไปส ำหรับ :
• กำรรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
• ฐำนข้อมูลโควิด-19 และกำรวิเครำะห์
• กำรจัดกำรผู้ท่ีมีควำมกงัวลใจเกี่ยวกบัโควิด-19

หลังจำกท  ำกำรตอบค ำถำมประเมินตนเองแลว้ แอปพลิเคชัน่จะแสดง
คิวอำร์โค้ดเป็นสีท่ีแตกตำ่งกนัตำมระดับควำมเส่ียง:

ความเส่ียงสูงทีสุ่ดความเส่ียงต ่าทีสุ่ด

ปกติ

ควำมเส่ียงต ่ำ; ไมจ่ ำเป็นต้องแยกตัวและตรวจหำเชือ้
กกัตัวเป็นเวลำ 14 วนั
ควรได้รับกำรดูแลจำกแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญ

หากคิวอาร์โค้ดแสดงสี:
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ภำพรวม
ของโควิด-19
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ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ
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12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เคร่ืองมือดิจิทลั: ตารางเปรียบเทยีบ

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564

ชนดิ การติดตามผู้
สัมผัสใกล้ชิด/
ข้อมลูผู้ ใกล้ชิด

การแจ้งเตือนผล
ตรวจหาเช้ือและ
สถานะโควิด-19

การติดตาม
การกกัตัว

ข้อมลูข่าวสาร
และการสร้าง
ความตระหนกัรู้

การแพทย์
ทางไกล

การประเมนิ
สุขภาพด้วย
ตนเอง

การรายงานการ
ปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบ

การเช็กอิน
หรือสแกน
บาร์โค้ดก่อน
เข้าพ้ืนที่

ข้อมลูการฉีด
วัคซีน

PEDULILINDUNGI แอป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

STAYSAFE PH แอป ✓ ✓ ✓ ✓

TRAZE แอป ✓ ✓

STOPCOVID 19 แอป ✓ ✓ ✓ ✓

KHMER VACC แอป ✓

THAICHANA แอป ✓ ✓

MORCHANA แอป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MORPROM แอป ✓ ✓ ✓

THAISAVETHAI แอป ✓ ✓ ✓

อิน
โด
นีเ
ซยี

ฟิลิ
ปปิ

นส์
กมั

พูช
ำ

ไท
ย
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง
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กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

เคร่ืองมือดิจิทลั: ตารางเปรียบเทยีบ (2)

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis, หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564

ชนดิ การติดตามผู้
สัมผัสใกล้ชิด/
ข้อมลูผู้ ใกล้ชิด

การแจ้งเตือนผล
ตรวจหาเช้ือและ
สถานะโควิด-19

การติดตาม
การกกัตัว

ข้อมลูข่าวสาร
และการสร้าง
ความตระหนกัรู้

การแพทย์
ทางไกล

การประเมนิ
สุขภาพด้วย
ตนเอง

การรายงานการ
ปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบ

การเช็กอิน
หรือสแกน
บาร์โค้ดก่อน
เข้าพ้ืนที่

ข้อมลูการฉีด
วัคซีน

BLUEZONE แอป

LAOKYC แอป ✓ ✓ ✓ ✓

AOK PASS แอป ✓ ✓

เวยี
ดน

ำม
ลำ
ว

ระ
ดบั

นำ
นำ
ชำ
ติ
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบดิจิทลัของสิงคโปร์เพ่ือความปลอดภัย
ในการกลบัมาท างานในพื้นที่

ทีม่ำ: กระทรวงแรงงำน สิงคโปร์

เคร่ืองมือดิจิทลัในสิงคโปร์ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งมำก และถูกน ำมำใชใ้นกำรวำงแผนกิจกรรมต่ำงๆและกำรกกักนัในช่วงกำร
ระบำดใหญ่ของโควิด-19 สำมำรถใชง้ำนเพ่ือติดตำมผูสั้มผสัใกลชิ้ดแบบดิจิทลัซ่ึงช่วยใหร้ัฐบำลประหยดัเวลำ อีกทั้งยงัผนวกรวม
ขอ้มลูจำกแอปพลิเคชัน่หรือแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยใหร้ัฐประหยดัตน้ทนุไดเ้ป็นอยำ่งมำก และยงัสำมำรถพฒันำเพ่ือกำรรองรับ
ผูใ้ชง้ำนในกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนไดด้ว้ย โดยไมจ่  ำเป็นตอ้งพ่ึงพำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่หรือบคุลำกร ปัจจบุนัมี
แอปพลิเคชนั 3 แอปพลิเคชัน่ท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยในสิงคโปร์ ไดแ้ก่ SGworkPass, FWMOMCare และ TraceTogether

202



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
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สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

กรณีศึกษา: แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบดิจิทลัของสิงคโปร์เพ่ือความปลอดภัยในการ
กลบัมาท างานในพื้นที ่(2)

ทีม่ำ: กระทรวงแรงงำน สิงคโปร์

แอปพลิเคช่ัน SGWORKPASS
แอปพลิเคชั่นSGWorkPass มีกำรแสดงผล ‘กำรอนุญำตให้เข้ำถึงพ้ืนท่ี’ โดยแสดงข้อมูลยืนยนัสถำนะ กำรอนุญำตหรือกำรปฏิเสธไมใ่หแ้รงงำนข้ำมชำติ
ออกจำกสถำนท่ีพักอำศัยเพ่ือไปท  ำงำน

FWMOMCare
แอปพลิเคช ัน่บนมอืถือเพื่อติดตำมสุขภำพของ
แรงงำนขำ้มชำติและสง่ขอ้มลูสถำนะสุขภำพ

ให้แกก่ระทรวงแรงงำน

TraceTogether
แอปพลิเคช ัน่บนมอืถือ (มใีห้ใชง้ำนในรูปแบบ
โทเค็นของจริงดว้ย) เพื่อระบุตวัผูอ้ยูใ่กลช้ิด

ผูติ้ดเชื้อโควดิ-19 ท่ีไดรั้บกำรยืนยนั

SGWorkPass
แอปพลิเคช ัน่บนมอืถือท่ีอนุญำตให้
พนักงำนออกจำกสถำนท่ีท ำงำนหรือ
สำมำรถกลบัไปท ำงำนในพื้นท่ีได้
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กรณศีึกษา: แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบดิจทิลัของสิงคโปร์เพ่ือความปลอดภัยในการกลบัมา
ท างานในพืน้ที ่(3)

ค าอธิบายและสีแสดงสถานะการอนุญาตให้เข้าถึงพืน้ท่ีเป็นไปดังต่อไปนี้:
• พนกังำนไมเ่ป็นผู้มีควำมเส่ียง สำมำรถออกจำก
ท่ีพักและกลับไปท  ำงำนได้

• พนกังำนได้รับอนุญำตให้เร่ิมกลบัไปปฏิบติังำน

ท่ีพักของพนกังำนไมส่ำมำรถใช้ในกำรแสดง
สถำนะกำรอนุญำตให้เข้ำถึงพ้ืนท่ีได้ชั่วครำว

เขียวแดง • FWMOMCare ยงัไมไ่ด้รับกำรติดตั้ งและอัปเดต
• TraceTogether ยงัไมไ่ด้รับกำรติดตั้ งและอัปเดต
• ท่ีอยูใ่นคิวอำร์โค้ดและข้อมูลสถำนท่ีพกัอำศยัไมต่รงกนั
• พนกังำนไมไ่ด้รับอนุญำตให้ออกไปปฏิบติังำน
• เม่ือพนกังำน:
• ได้รับกำรยืนยนัว่ำติดเช้ือโควิด-19 หรืออยูร่ะหว่ำง
กำรกกัตัว/ได้รับค ำสัง่ใหอ้ยูบ่ำ้น

• ไมท่  ำกำรตรวจหำเช้ือทุก ๆ  14 วัน (RRT)
• จ ำเป็นต้องท  ำกำรตรวจหำเช้ือใหม่
• จ ำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีกำรสวอป

ด า
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AOKpass

ทีม่ำ: เวบ็ไซต ์AOK Pass

แอปพลิเคชัน่ของสิงคโปร์ท่ีไดร้ับกำรพฒันำโดยใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมีควำมปลอดภยั มีประสิทธิภำพ สำมำรถติดตำมกำร
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรกลบัเขำ้ท ำงำน
AOK PASS ใช้งานอย่างไร

หนังสือเดินทางสุขภาพรูปแบบดิจิทัล

AOKpass เป็น “หนังสือเดินทำงสุขภำพรูปแบบ
ดิจิทัล” โดยเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีได้รับกำรพฒันำ
โดย International SOS รว่มกบัสภำหอกำรค้ำ
นำนำชำติท่ีชว่ยให้ผูใ้ชง้ำนยืนยนัสถำนะกำร
ปฏิบัติตำมข้อก  ำหนดส ำหรับโควิด-19 ของตน 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเดินทำงกลบัเขำ้ท ำงำน

จัดท าใบรับรองโดยใช้ข้อมลูทางการแพทย์ที่ได้รับการ
รับรอง

• ผูใ้ชง้ำนปรึกษำบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พ่ือตรวจหำ
เชื้อหรือฉีดวคัซีนโดยผูใ้ห้บริกำรท่ีได้รับกำรรับรอง 
เพ่ือรับผลตรวจในกำรจัดท ำใบรับรอง

• ผูใ้ชง้ำนจะได้รับรหัสเฉพำะส ำหรับน ำไปแสดงให้
บุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พ่ือยืนยนัควำมถูกต้องของ
ข้อมูล

แสดงใบรับรองเม่ือมคีวามจ าเป็น

• ผูใ้ชง้ำนสำมำรถยืนยนัสถำนะของตนโดยเลือก
แสดงใบรับรองผำ่นคิวอำร์โค้ด AOK)

• ผูต้รวจสอบสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมข้อก  ำหนดของโควิด-19 และ
สถำนะกำรฉีดวคัซีนผำ่นเทคโนโลยีบลอ็กเชน
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AOKpass (2)

ทีม่ำ: เวบ็ไซต ์AOK Pass

ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ

ใบรับรองฉบับพิมพ์ ท่ีออกให้โดยบุคลำกร
ทำงกำรแพทยจ์ะถูกแปลงเป็นเอกสำรดิจิทลั 
โดยมีกำรรับรองควำมถูกต้อง และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้

ข้อมูลท่ีกรอกลงใน ICC AOKpass จะถูก
บันทึกในแอปพลิเคชัน่ของผูใ้ชง้ำน โดย
ไมต่้องพ่ึงพำข้อมูลจำกสว่นกลำงหรือ
ระบบภำยนอก

ประสบควำมส ำเร็จในกำรทดสอบน ำรอ่ง
เม่ือเดือนกรกฎำคม โดยทดสอบกบั
พนักงำนชำวสิงคโปร์ส ำหรับกำรเดินทำง
กลับมำท ำงำนในไทย
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การตรวจสอบพื้นทีร่ะยะไกลโดยใช้โดรน

ทีม่ำ: EHS Today, NS Energy, Flyability

แมก้ระทัง่ช่วงก่อนมีกำรระบำดของโควิด-19 บริษทัต่ำง ๆ ในหลำกหลำยอุตสำหกรรมก็ไดมี้กำรใชโ้ดรน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำร
ใชโ้ดรนในอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ ตลอดจนอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเพ่ือใหส้ำมำรถตรวจสอบไซตง์ำนจำก
ระยะไกลได ้กำรใชโ้ดรนจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพ ประหยดัเวลำ และลดควำมเส่ียงกำรแพร่เช้ือส ำหรับพนกังำนในช่วง
โควิด-19
ประโยชน์ของการใช้โดรนส าหรับการตรวจสอบไซต์งาน

• ลดความเส่ียง ผูต้รวจไซตง์ำนไมจ่ ำเป็นต้องเข้ำไปอยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียง

• ลดเวลาการหยุดการท างานของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือบำงประเภท (เชน่ โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์และทอ่รับแรงดัน) ท่ีจ ำเป็นต้องหยุดกำรท ำงำนกอ่นกำรตรวจไซตง์ำน 
สำมำรถใชง้ำนตอ่ไปได้โดยไมต่้องหยุดกำรท ำงำนของเคร่ืองมือ

• เพ่ิมควำมปลอดภยัด้วยการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น กำรใชโ้ดรนส ำหรับกำรตรวจสอบมีคำ่ใชจ้ำ่ยคอ่นข้ำงต ่ำ หลำยบริษัทจึงใชโ้ดรนในกำรตรวจสอบมำกข้ึน ซ่ึง
หมำยควำมวำ่ปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนสำมำรถถูกตรวจพบและแกไ้ขได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

• บันทึกข้อมลูได้ดี กำรเกบ็ข้อมูลในรูปแบบของส่ือและรูปภำพ ชว่ยให้บริษัทสำมำรถจัดท ำประวติัขอ้มูลเชิงดิจิทัลของสินทรัพยท่ี์เข้ำถึงได้ทุกเม่ือ
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การตรวจสอบพื้นทีร่ะยะไกลโดยใช้โดรน (2)

ทีม่ำ: EHS Today, NS Energy, Flyability

ส านักงานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (OSHA) ใช้โดรนในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ฏิบติังำนในช่วง
โควิด-19 โดรนท  ำให้ผู้ตรวจสอบของ OSHA ได้รับภำพท่ีมีรำยละเอียดของพ้ืนท่ีได้อยำ่งรวดเร็ว 
ขณะท่ีกำรตรวจสอบในพ้ืนท่ีใช้เวลำมำกกวำ่อยำ่งมีนยัส ำคญั

ต้ังแต่ปี 2555 ExxonMobil ได้ติดต้ังโดรนเพือ่เฝ้าระวังทางอากาศและตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
อเมริกำเหนือ สหรำชอำณำจักร และออสเตรเลีย โดยบริษทัมุง่เป้ำไปท่ีแพลตฟอร์มนอกชำยฝ่ัง 
รวมถึงกำรกลั่นและปิโตรเคมีเชิงซ้อนเป็นหลัก

BP เป็นบริษัทน า้มันและก๊าซแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับใบอนุญาตในการใช้งานโดรนเชิง
พาณิชย์ในปี 2556นอกจำกน้ี BP ยงัปรับใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลและวิทยำกำรหุ่นยนต์อ่ืน ๆ  
เพ่ือปฏิบติังำนท่ีมีควำมเส่ียงในพ้ืนท่ีปฏิบติักำร ในปัจจุบนั โดรนไมเ่พียงถูกใช้งำนในพ้ืนท่ี
ปฏิบติักำรท่ีมีควำมเส่ียงเทำ่นั้น แต่ยงัถูกใช้งำนส ำหรับกำรตรวจสอบไซต์งำนและบอ่น  ้ำมนัด้วย 
เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเว้นระยะห่ำงอยำ่งปลอดภยัและลดจ ำนวนพนกังำนในไซต์งำน
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ส่วนที่
สิบเอด็ 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง
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10. เคร่ืองมือดิจิทลั

12. กำรบรรเทำควำมเส่ียงในอนำคต
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การพัฒนาวคัซีนโควดิ-19
วัคซีนโควิด-19 สร้ำงภูมิคุ้มกนัต้ำนไวรัส SARS-Cov-2 ภูมิคุ้มกนัน้ีช่วยลดควำมเส่ียงของควำมเจบ็ป่วยและผลท่ีตำมมำ และหำกได้รับเช้ือ วัคซีนจะช่วยให้
ร่ำงกำยสำมำรถรับมือกบัไวรัสได้ โดยนบัตั้ งแต่เร่ิมมีกำรระบำดใหญ ่บริษทัยำหลำยแห่งต่ำงแขง่ขนักนัเพ่ือพฒันำวัคซีนท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภำพเพ่ือ
ต่อสู้กบัโควิด-19

การติดตามวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา

กำรทดสอบควำม
ปลอดภยัและ
ปริมำณวคัซีน 

การทดลอง
แบบผสม

ทดสอบควำม
ปลอดภยัท่ี
เพิ่มข้ึน

การทดลอง
แบบผสม

วคัซีนในระยะ
เร่ิมตน้หรือจ ำกดั
กำรใชง้ำน

วคัซีนท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้ใช ้

อยำ่งเต็มรูปแบบ

วคัซีนท่ีไมผ่ำ่น
กำรทดสอบ

ทดสอบ
ประสิทธิภำพ
ระดบัมหภำค

34 20 16 11 38 19 12 15

เฟส 1 เฟส 1/2 เฟส 2 เฟส 2/3 ได้รับการอนุญาต ได้รับการอนุมตัิ ไม่ผ่านการทดสอบเฟส 3

ทีม่ำ: New York Times อปัเดตล่ำสุดเมื่อเดือนพฤษภำคม 2565
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การพัฒนาวคัซีนโควดิ-19 (2)

วัคซีนเหล่านีส่ั้งให้เซลล์สร้าง
โปรตีนหนามของโควิด-19
ซ่ึงกระตุ้นการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกัน

วัคซีนเหล่านีก้ระตุ้น
การตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกัน

ทีม่ำ: New York Times, Yale Medicine, AWR Lloyd Analysis

พัฒนาวัคซีนอย่างไร วัคซีนโควิด-19 วัคซีนที่คล้ายกัน

วัคซีนไวรัลเวกเตอร์ (ไม่เพิ่มจ านวนในเซลล์ของผู้ รับ)
ใชไ้วรัสท่ีไมเ่ป็นอนัตรำยซ่ึงถูกดัดแปลงให้มีสว่นหน่ึงของ
รหัสพนัธุกรรมของโควิด-19

Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, 
Johnson & Johnson 

โรคอีโบลำ

วัคซีนอาร์เอ็นเอ (สารพันธุกรรม)
ประกอบด้วยสว่นหน่ึงของรหัสพนัธุกรรมของโควิด-19 
(สำรพนัธุกรรม mRNA หรือ messenger RNA) ท่ีถูกสงัเครำะห์

Pfizer-BioNTech, Moderna ไมมี่ (เทคโนโลยีใหม)่

วัคซีนเช้ือตาย
ประกอบด้วยไวรัสโควิด-19 ท่ีออ่นแรงหรือถูกยบัยั้ง 
จึงไมท่ ำให้เกิดโรค 

Sinovac, Sinopharm อหิวำตกโรค โปลิโอ หัด 
คำงทูม หัดเยอรมนั 
ไข้เหลือง วณัโรค

วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเช้ือ
ใชช้ิ้นสว่นของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงบำงคร้ังอำจเป็นชิน้สว่น
ของโปรตีนหนำม

Novavax, 
EpiVacCorona

ไข้หวดัใหญต่ำมฤดูกำล 
ไวรัสตับอกัเสบบี บำดทะยกั

211

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html


1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

วคัซีนโควดิ-19: ประโยชน์และความท้าทาย
วคัซีนโควิด-19 มีหนำ้ท่ีในกำร

กระตุน้กำรผลิตแอนติบอดีท่ีจ  ำเพำะต่อไวรัส 
SARS-CoV-2

สร้ำงกำรจดจ ำภมิูคุม้กนัในผูร้ับวคัซีน

และทำ้ยท่ีสุดคือ หยดุกำรแพร่เช้ือไวรัส
SARS-CoV-2 ดว้ยวิธีน้ีจึงสำมำรถ:

• หยดุกำรระบำดใหญ่

• ป้องกนักำรเจบ็ป่วยและเสียชีวิตจำกโควิด-19

วคัซีนในปัจจุบันไมไ่ด้มีประสิทธิภำพ 100% ในกำรป้องกนักำร
ติดเชื้อหรือกำรแพรเ่ชื้อ แตช่ว่ยลดควำมเส่ียงของกำรเจ็บป่วย
รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ดังท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกำ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ได้รับวคัซีนครบโดสแล้ว ผูท่ี้ยงัไมไ่ด้รับวคัซีน:

มีแนวโน้มท่ีจะตรวจพบเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2

มีแนวโน้มท่ีจะเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล 

มีแนวโน้มท่ีจะเสียชีวิตจำกโควดิ-19

1

2

3

5x 

11x 

11x 

ท่ีมำ: Healthcare IT News, CDC, WHO, AWR Lloyd Analysis
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วคัซีนโควดิ-19: ประเด็นส าคญั
วคัซีนท่ีได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรอนุมติัแล้ว
มีควำมปลอดภยั โดยทั่วไปแล้วอำกำรท่ีไมพึ่ง
ประสงค์น้ันพบได้ไมบ่อ่ย อยำ่งไรกต็ำมยงัคงต้อง
ติดตำมและเฝ้ำระวงัอำกำรท่ีไมพึ่งประสงค์ตอ่ไป

วคัซีนโควิด-19 เพ่ิงได้รับกำรอนุมติัส ำหรับ
เด็กอำยุ 5 – 11 ปี และยงัคงมีกำรทดลอง
ส ำหรับเด็กเล็กอยู ่

ระยะเวลำของกำรป้องกนัไม ่
แนน่อน ดังน้ันจึงจ ำเป็นต้อง
ได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้น

หนว่ยงำนระดับโลก เชน่ 
CDC และ WHO ท ำหน้ำท่ี
ตรวจติดตำมสำยพนัธ์ุไวรัส

สตรีมีครรภมี์ควำมเส่ียงสูงท่ีจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยำ่งรุนแรง ข้อมูลกำรฉีดวคัซีน
ส ำหรับสตรีมีครรภก์  ำลังมีมำกข้ึน สมำคมสูตินรีแพทยข์องสหรัฐอเมริกำระบุวำ่ไมค่วร
ระงับกำรฉีดวคัซีนส ำหรับผูห้ญิงท่ีต้องกำรฉีด แนะน ำให้สตรีมีครรภ์เข้ำรับกำรฉีดวคัซีน
โควิด-19 (อำ้งอิงจำกศูนยค์วบคมุโรคติดตอ่สหรัฐอเมริกำ (CDC)

ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือท าความเข้าใจผลกระทบของไวรัสสายพันธ์ุต่าง ๆ  ต่อ:

กำรแพรก่ระจำย
ของเชื้อ

ควำมปลอดภยัทำง
คลินิกของวคัซีน

กำรวินิจฉัยควำมรุนแรง
ของโรค

มำตรกำรป้องกนัทำง
สำธำรณสุข

กำรพฒันำภูมิค ุ้มกนั
และวคัซีน
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วคัซีนโควดิ-19: ตารางเปรียบเทยีบ 1

ทีม่ำ: WHO, Yale Medicine, AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) อำกำรทีไ่ม่พึงประสงคท์ี ่FDA เตอืนเกดิขึ้นน้อยมำก และประโยชน์ของวคัซนีมีมำกกวำ่ควำมเส่ียงอย่ำงมำก 
*ประสิทธิภำพทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัไวรสัสำยพนัธ์ุล่ำสุด เชน่ เดลตำ้ ประสิทธิภำพของวคัซนีทกุชนิดลดลงเมื่อเวลำผำ่นไป; หมำยเหต:ุขอ้มูล ปี พ.ศ. 2564

ประสิทธิภาพ* ชนดิ ปริมาณ เหมาะส าหรับ การเกบ็รักษา ผลข้างเคียงที่อาจเกดิขึ้น ค าเตือนขององค์การอาหารและยา (FDA)

Pfizer-BioNTech 95% RNA x2 เข็ม ห่ำงกนั 21 วนั >12 ปี -80 ถึง - 60°C
(6 เดือน)

หนำวสัน่ ปวดหัว ปวดเมื่อย 
และเหน่ือยลำ้

กลำ้มเน้ือหัวใจอกัเสบในวยัรุ่น

Moderna 94.1% RNA x2 เข็ม ห่ำงกนั 28 วนั >18 ปี -25 ถึง - 15°C
(7 เดือน)

หนำวสัน่ ปวดหัว ปวดเมื่อย 
และเหน่ือยลำ้

กลำ้มเน้ือหัวใจอกัเสบในวยัรุ่น

Sinopharm 79% วคัซนีเชือ้ตำย x2 เข็ม ห่ำงกนั 2 – 4 สปัดำห์ >18 ปี 2 ถึง 8°C
(24 เดือน)

ปวดหัว เหน่ือยลำ้ และปวด
กลำ้มเน้ือ

ภำวะล่ิมเลือดอุดตนั โรคหลอดเลือดสมอง

Covaxin 78% วคัซนีเชือ้ตำย x2 เข็ม ห่ำงกนั 4 – 6 สปัดำห์ >18 ปี 2 ถึง 8°C
(12 เดือน)

ปวดเมื่อยร่ำงกำย ปวดหัว มีไข ้
คล่ืนไส ้มีผืน่ขึ้น

Oxford Uni-
AstraZeneca

76% วคัซนีไวรลัเวกเตอร์ x2 เข็ม ห่ำงกนั 4 – 12 สปัดำห์ >18 ปี 2 ถึง 8°C
(6 เดือน)

อ่อนเพลีย ปวดกลำ้มเน้ือ มีไข ้
เหน่ือยลำ้

ภำวะเกล็ดเลือดต  ำ่ – ควำมผดิปกตขิองกำร
แข็งตวัของเลือด

Covishield 76% วคัซนีไวรลัเวกเตอร์ x2 เข็ม ห่ำงกนั 4 – 12 สปัดำห์ >18 ปี 2 ถึง 8°C
(6 เดือน)

อ่อนเพลีย ปวดกลำ้มเน้ือ มีไข ้
เหน่ือยลำ้

ภำวะเกล็ดเลือดต  ำ่ – ควำมผดิปกตขิองกำร
แข็งตวัของเลือด

Johnson & 
Johnson

72% วคัซนีไวรลัเวกเตอร์ x1 เข็ม >18 ปี 2 ถึง 8°C
(3 เดือน)

เหน่ือยลำ้ มีไข ้ปวดหัว และ
ปวดกลำ้มเน้ือ

ควำมผดิปกตขิองระบบประสำท ภำวะล่ิม
เลือดอุดตนั

Sinovac 51% วคัซนีเชือ้ตำย x2 เข็ม ห่ำงกนั 2 – 4 สปัดำห์ >18 ปี 2 ถึง 8°C
(12 เดือน)

ปวดหัว เหน่ือยลำ้ และปวด
กลำ้มเน้ือ

ภำวะล่ิมเลือดอุดตนั โรคหลอดเลือดสมอง
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วคัซีนโควดิ-19: ภูมิคุ้มกนัหมู่

ทีม่ำ: WHO, CDC, Nature

การติดเชื้อ การฉีดวัคซีน

ภูมิคุ้มกันสามารถเกิดขึ้นได้จาก

ภูมิคุ้มกันหมู่จะเกดิข้ึนต่อเม่ือมีประชำชนจ ำนวนมำกพอท่ีจะมีภูมิคุ้มกนัต่อโรคจนถึงจุดท่ีโรคนั้นไมส่ำมำรถแพร่ระบำดในประชำกร
ได้อีกต่อไป

ด้วยเหตุน้ี ทุกคนในชุมชนจะได้รับการปกป้อง ไมเ่พียงแต่ผูท่ี้มีภูมิคุ้มกนัเทำ่นั้น

มีกำรประมำณกำรเบ้ืองตน้ว่ำ 60-70%ของประชำกรตอ้งมีภูมิคุ้มกนัเพ่ือหยุดการแพร่ของไวรัส SARS-CoV-2 แต่ยงัคงต้องศึกษำ
ต่อไป เม่ือมีวัคซีนชนิดใหมอ่อกมำ ไวรัสสำยพันธ์ุใหมย่งัคงระบำดและมีจ  ำนวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
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วคัซีนโควดิ-19: ภูมิคุ้มกนัหมู่ (2)

ทีม่ำ: FHI 360

ปัจจัยท่ีไม่ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

วคัซีนไมส่ำมำรถป้องกนักำร
ติดเช้ือได้

ปริมำณวคัซีนและกำรจดัสรร
วคัซีนท่ีไมเ่ทำ่เทียม

ควำมกงัวลใจใน
กำรเขำ้รับวคัซีน

ควำมไมแ่น่นอนเก่ียวกบัระยะเวลำในกำรป้องกนั
กำรติดเช้ือหรือกำรฉีดวคัซีน

สำยพนัธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีส่งผลต่อ
กำรแพร่กระจำยและประสิทธิภำพของวคัซีน
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ความเช่ือมั่นและความกงัวลใจในการเข้ารับวคัซีน

ทีม่ำ: YouGov UK, AWR Lloyd Analysis

แมว้่ำจะพยำยำมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชำกร แต่ผู้คนในบำงประเทศโดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กย็งัคงลงัเลท่ีจะเข้ำรับวคัซีน แผนภูมิ
ด้ำนล่ำงแสดงแนวโนม้ควำมเช่ือมัน่ในกำรเข้ำรับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอิงจำกกำรตอบแบบส ำรวจของกลุม่ตัวอยำ่งว่ำ
พวกเขำจะเขำ้รับวัคซีนหรือไมเ่ม่ือมีกำรจัดสรรวัคซีน

ความเช่ือมั่นในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเช่ือมัน่ในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 
(ขอ้มลู ณ เดือนกรกฎำคม 2565)
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ประเทศ:

ความเช่ือมั่นและความกงัวลใจในการเข้ารับวคัซีน (2) 

ทีม่ำ: YouGov UK, AWR Lloyd Analysis; หมำยเหต:ุขอ้มูล ปี พ.ศ. 2564

สาเหตุหลักส าหรับความกังวลใจ

รัฐบาล
ในประเทศไทย กลยุทธ์กำรจัดสรรวัคซีนของ
รัฐบำลท  ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรกระจำย
วัคซีน ประชำชนยงัมีควำมกงัวลใน
ประสิทธิภำพของวคัซีน Sinovac รวมถึง
ปริมำณวัคซีน AstraZeneca ท่ีผลิตในประเทศ

ความเช่ือทางศาสนา
ในอินโดนีเซีย ประชำชนชำวมุสลิมต่ำง
แสดงควำมกงัวลใจเกีย่วกบัวัคซีน Sinovac 
โดยมองว่ำเป็นวัคซีน ‘ฮะรอม’ เน่ืองจำก
บริษทัไมมี่แถลงกำรณ์อยำ่งเป็นทำงกำร
เกี่ยวกบัเร่ืองน้ี ต่อมำวัคซีนดังกลำ่วถือวำ่
เป็นไปตำมมำตรฐำน ‘ฮำลำล’

ผลข้างเคียงของวัคซีน
ในฟิลิปปินส์ ประชำชนแสดงควำมกงัวลตอ่
ผลข้ำงเคียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกวัคซีนในปี 
2559 มีเหตุกำรณ์เดียวกนัน้ีเกิดข้ึนเม่ือมี
งำนวิจัยระบุว่ำวัคซีนไข้เลือดออกเพ่ิมควำม
เส่ียงต่อกำรเกดิโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรง

ประเทศ: ประเทศ:
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วคัซีนสูตรผสม

ทีม่ำ: บำงกอกโพสต,์ AWR Lloyd Analysis; หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564

บำงประเทศมีกำรน ำนโยบำยกำรใชว้คัซีนสูตรผสมมำใชอ้ยำ่งแพร่หลำยเพ่ือลดควำมกดดนัต่อกำรจดัหำวคัซีนและอำจคำดกำรณ์
วำ่อำจเพ่ิมกำรตอบสนองต่อภมิูคุม้กนั

ASTRA ZENECA - PFIZER
จำกกำรทดสอบในห้องปฏิบติักำร กำรฉีดวคัซีนไขว้กนัระหว่ำง Pfizer และ AstraZeneca ดูเหมือนจะท  ำให้ระบบภูมิคุ้มกนัดีข้ึน มีจ  ำนวนแอนติบอดีท่ี
สำมำรถจดจ ำและยบัยั้งไวรัส SARS-CoV-2 เพ่ิมมำกข้ึน

การศึกษาของ Com-Cov
ในเดือนมิถุนำยน 2564 มีกำรศึกษำวิจัยในสหรำชอำณำจักรกบักลุม่อำสำสมคัรจ ำนวน 850 คน (อำยุมำกกวำ่ 50 ปี) ท่ีได้รับวคัซีน Pfizer และ AstraZeneca หำ่งกนั 4 สปัดำห์

ผลลัพธ์
• กำรฉีด AZ ตำมด้วย Pfizer ท ำให้มีแอนติบอดีมำกข้ึนและมีกำรตอบสนองของ T cell สูงกวำ่กำรฉีด Pfizer ตำมด้วย AZ
• กำรฉีดวคัซีนสูตรผสมทั้ ง 2 สูตรน้ีท ำให้มีแอนติบอดีสูงกวำ่กำรฉีด AZ 2 เข็ม
• พบกำรตอบสนองของแอนติบอดีสูงสุดหลังจำกฉีด Pfizer 2 เข็ม และพบกำรตอบสนองของ T cell สูงสุดจำกกำรฉีด AZ ตำมด้วย Pfizer
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ทีม่ำ: บำงกอกโพสต,์ AWR Lloyd Analysis; หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564

JOHNSON & JOHNSON – MODERNA/PFIZER

Johnson & Johnson – Moderna
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) พบว่า:

Johnson & Johnson – Pfizer
งำนวิจัยยงัช้ีให้เหน็ว่ำผูท่ี้ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson อำจมีภูมิคุ้มกนัสูงข้ึนจำก
กำรฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech เป็นเข็มถัดไป ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมจ  ำนวนแอนติบอดีของ
ผู้ท่ีได้รับวัคซีน Johnson & Johnson มำกกว่ำกำรฉีดวคัซีน Johnson & Johnson เป็น
เข็มถัดไป แต่ไมม่ำกเทำ่กบักำรฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็มถัดไป

J&J - Moderna ระดับแอนติบอดีสูงข้ึน 
76 เท่าใน 15 วัน

J&J 2 เข็ม ระดับแอนติบอดีสูงข้ึน 
4 เท่าใน 15 วัน
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วคัซีนสูตรผสม (3)

ทีม่ำ: ศูนย์วจิัยคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ปี 2564

กรณีศึกษา: ประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีเร่ิมด ำเนินกำรฉีดวัคซีนสูตรผสมระหวำ่ง
วัคซีน Sinovac ตำมด้วย AstraZeneca โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมกำรป้องกนั
กำรติดเช้ือไวรัสสำยพันธ์ุเดลต้ำท่ีแพร่ระบำดเป็นวงกวำ้งและแกไ้ขปัญหำ
กำรขำดแคลนวัคซีน

หน่วยการจับกันระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อ (BAU/ml):
• Sinovac-Pfizer 2,181.8 BAU/ml
• Sinovac-Astra 1,049.7 BAU/ml
• Astra จ ำนวน 2 เข็ม 278.5 BAU/ml
• Astra-Sinovac 172.1 BAU/ml
• Sinovac จ ำนวน 2 เข็ม 164.4 BAU/ml

Sinovac - Astra Zeneca
กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อ่อนกว่า 
Sinovac-Pfizer หรือ AstraZeneca-Pfizer

วัคซีนสูตรผสมและจบัคู่จะเพ่ิมทำงเลือกให้กบัแพทยแ์ละผูป่้วย
ในกำรส่งเสริมนโยบำยกำรฉีดวัคซีน ผลกำรวิจัยในช่วงต้นแสดง
ให้เห็นว่ำกำรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีประสิทธิภำพในกำรต้ำน
ไวรัสสำยพันธ์ุท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงขณะน้ียงัมีข้อมูลไมเ่พียงพอท่ีจะ
สรุปควำมเส่ียงและกำรจบัคู่วคัซีนท่ีเป็นไปได้อ่ืน ๆ  โดย
กำรศึกษำวัคซีนจะยงัคงด ำเนินต่อไป
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วคัซีนเข็มกระตุ้น

ทีม่ำ: องคก์ำรอนำมยัโลก, AWR Lloyd Analysis

วัคซีนเข็มกระตุ้นคืออะไร
ภมิูคุม้กนัจำกกำรฉีดวคัซีนและกำรติดเช้ือจะลดลงเม่ือเวลำผ่ำนไป โดยเฉพำะในผูสู้งอำย ุวคัซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้เป็นวคัซีน
เพ่ิมเติมท่ีฉีดหลงัจำกไดร้ับวคัซีนปกติไปแลว้สักระยะหน่ึง โดยวคัซีนเข็มกระตุน้จะช่วยรักษำระดบัภมิูคุม้กนัไดน้ำนข้ึน

การจัดสรรวัคซีนท่ัวโลกและความเสมอภาคระดับโลกและระดับชาติ
กำรตัดสินใจตำมนโยบำยโครงกำรกำรฉีดวคัซีนแหง่ชำติส ำหรับกำรฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ควรค ำนึงถึงหลักฐำนเกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรฉีดวคัซีนเข็ม
กระตุ้นควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพ ตลอดจนควำมพร้อมของวคัซีนทั่วโลก กำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญของวคัซีนเข็มกระตุ้นโดยไมค่ ำนึงถึงกำรฉีด
วคัซีนเข็มแรก ๆ  อยำ่งรอบด้ำนอำจสร้ำงควำมเสียหำยตอ่กำรจัดกำรกำรแพรร่ะบำดทัว่โลก และสง่ผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงตอ่สุขภำพ สงัคม และกำรเงิน
ของผูค้นทั่วโลก
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

วคัซีนเข็มกระตุ้น (2)

ทีม่ำ: WHO, AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) กำรฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ขึ้นอยู่กบันโยบำยของแตล่ะประเทศ (เชน่ สหรฐัอเมริกำไดอ้นุมตักิำรฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ให้กบัทกุคนทีม่ีอำยุมำกกวำ่ 18 ปี)

ใครสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้บ้าง
วัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นจ  ำเป็นส ำหรับกำรป้องกนัไวรัสสำยพันธ์ุโอมิครอนและสำมำรถใช้ได้กบัผูท่ี้มีควำมเส่ียงสูงจำกกำรติดเช้ือโควิด-19 
ท่ีได้รับวัคซีนเข็มท่ีสองมำแลว้อยำ่งนอ้ย 6 เดือน1 ซ่ึงรวมถึง:

• ผู้ท่ีมีอำยุ 50 ปีข้ึนไป
• ผู้ท่ีอำศัยและท  ำงำนในสถำนดูแลผูป่้วย
• บุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผู้ปฏิบติังำนด่ำนหนำ้
• ผู้ท่ีอำยุมำกกว่ำ 16 ปีท่ีมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรเจบ็ป่วยรุนแรงจำกกำรติดเช้ือโควิด-19
• ผู้ท่ีอำยุมำกกว่ำ 16 ปีท่ีเป็นผู้ดูแลผู้ท่ีมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรติดเช้ือโควิด-19
• ผู้ท่ีอำยุมำกกว่ำ 16 ปีท่ีพักอำศยักบัผู้ท่ีอำจติดเช้ือ เช่น ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี ผู้ท่ีได้รับกำรปลูกถ่ำย

หรือก  ำลังรับกำรรักษำโรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

วคัซีนเข็มกระตุ้น (3)

ทีม่ำ: WHO, AWR Lloyd Analysis | หมำยเหต:ุ (1) สองเดือนหลงัจำกฉดีวคัซนี J&J 1 เข็ม; ขอ้มูล ณ วนัที ่29 ตลุำคม พ.ศ. 2564

ผลของวัคซีนเข็มกระตุ้น
องค์กำรอำหำรและยำไดอ้นุมติัวคัซีนเข็มกระตุน้ 3 ยี่หอ้ โดยอยูร่ะหวำ่งกำรรวบรวมหลกัฐำน วคัซีนเหล่ำน้ีไดร้ับกำรพิจำรณำวำ่
ปลอดภยัส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรรับวคัซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้หรือวคัซีนยี่หอ้อ่ืนท่ีแตกต่ำงจำกวคัซีนเข็มแรกหรือเข็มท่ีสอง 

ประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มท่ี 3Pfizer-BioNTech

Moderna

Johnson & Johnson1

95% ลดอตัรำกำร
เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล

92% ลดอำกำร
รุนแรงของโรค

81% ลดกำรเสียชีวิต
จำกโควิด-19

93%
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการฉีดวคัซีนส าหรับพนักงาน

ทีม่ำ: McKinsey, CDC, AWR Lloyd Analysis

โมเดล 3C ส ำหรับกำรฉีดวคัซีนส ำหรับพนักงำน 

เช่ือมั่น 
(Conviction)

สะดวก (Convenience)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(Costlessness)
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการฉีดวคัซีนส าหรับพนักงาน (2)

ทีม่ำ: McKinsey, CDC, AWR Lloyd Analysis

เช่ือมัน่
ให้ความรู้ข้อเท็จจริง
แบง่ปันข้อมูลท่ีนำ่เช่ือถือและเขำ้ถึงได้เกี่ยวกบัควำมปลอดภยั ประสิทธิภำพ และผลข้ำงเคียงของวคัซีนท่ีมีอยู่

เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องและผู้น าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
เชิญผู้เช่ียวชำญหลกัมำใหข้้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ ตอบค ำถำม และจัดกำรกบัข้อกงัวลของพนกังำน

ให้ความส าคัญกับบุคคลต้นแบบ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีสนบัสนุนกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสร้ำงเครือขำ่ยของ “ตัวแทนพนกังำน” ท่ีได้รับวัคซีน หรือให้ผู้บริหำรหรือ
ผู้จัดกำรแผนกแบง่ปันประสบกำรณ์กำรฉีดวัคซีนกบัพนกังำน
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการฉีดวคัซีนส าหรับพนักงาน (3)

ทีม่ำ: McKinsey, CDC, AWR Lloyd Analysis

สะดวก
ให้ข้อมลูในเชิงปฏิบัติติ
ให้ข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกบัศูนยฉี์ดวคัซีนในพ้ืนท่ี กำรจัดตำรำงเวลำ หรือแนวปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกำรนดัหมำย 

ด าเนินการให้สามารถรับวัคซีนได้ง่าย
• นดัหมำยฉีดวัคซีนท่ีศูนยฉี์ดท่ีใกล้ท่ีสุดเพ่ือลดระยะเวลำกำรรอคอยและกำรเดินทำง
• ร่วมมือกบัหนว่ยงำนทำงกำรแพทยเ์พ่ือช่วยตอบค ำถำมและจองเวลำฉีดวคัซีน

เพิม่การเข้าถึง
จัดตั้ งศูนยฉี์ดวคัซีนโควิด-19 ในสถำนท่ีส ำหรับพนกังำนเพ่ือช่วยกำรกระจำยวคัซีน เปิดโอกำสให้สมำชิกในครอบครัวสำมำรถ
เข้ำถึงวัคซีนได้ หำกเป็นไปได้
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการฉีดวคัซีนส าหรับพนักงาน (4)

ทีม่ำ: McKinsey, CDC, AWR Lloyd Analysis

ไม่เสียค่ำใชจ่้ำย
ให้การสนับสนุนโดยตรงและเชิงโครงสร้าง
• จัดให้มีระบบกำรฉีดวคัซีนในท่ีท  ำงำน และ/หรือจดัให้มีกำรฉีดวัคซีนเป็นหมูค่ณะ
• อนุญำตให้พนกังำนลำป่วยและลำเพ่ือกำรพกัฟ้ืนท่ีจ  ำเป็น
• ปรับระยะเวลำเข้ำงำนเพ่ือรองรับเวลำนดัหมำยฉีดวคัซีนของพนกังำน

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดยตรง
• สนบัสนุนค่ำเดินทำงหรือจัดหำกำรเดินทำงไปยงัศูนยฉี์ดวคัซีนโดยไมมี่ค่ำใช้จำ่ย
• ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนผูใ้ห้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือพนกังำนโดยตรงส ำหรับกำรเบิกคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกดิข้ึนจำกกำรเขำ้รับวัคซีน 

ให้รางวัลและการยอมรับ
• รำงวัลในรูปแบบของเงินประกอบด้วยโบนสัเงินสด เงินสมทบเม่ือเกษยีณอำยุ และของขวญัอ่ืน ๆ
• ส่ิงจูงใจท่ีไมใ่ช่รูปตัวเงิน ได้แก ่กำรอนุญำตให้พนกังำนท่ีได้รับวคัซีนแล้วสำมำรถกลับเข้ำปฏิบติังำนในสถำนท่ีท  ำงำนได้กอ่น
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

แนวทางการฉีดวคัซีนส าหรับพนักงาน (5)

ทีม่ำ: McKinsey, CDC, AWR Lloyd Analysis

โครงกำรฉีดวคัซีนของสถำนท่ีท ำงำน

ประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ส าหรับนายจ้าง
พนกังำนในองค์กรมีสุขภำพท่ีดีเน่ืองจำก
ได้รับกำรป้องกนักำรติดเช้ือ

ช่วยปกป้องลูกคำ้และผู้มำติดตอ่

ลดอัตรำกำรขำดงำนของพนกังำนเน่ืองจำกโควิด-19

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท  ำงำน

เพ่ิมก  ำลังใจ สร้ำงควำมไวว้ำงใจ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
พนกังำนและบรรทดัฐำนทำงวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ส าหรับพนักงาน

ป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกโควิด-19 และ
โรคแทรกซ้อนในระยะยำว

ลดกำรขำดงำนและกำรพบแพทย์
เน่ืองจำกโควิด-19

ช่วยปกป้องครอบครัวและสมำชิกในบำ้น
จำกโควิด-19

เพ่ิมก  ำลังใจใหก้บัพนกังำน
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1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ
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แนวโน้มการรักษาโควดิ-19

ทีม่ำ: Wellcome, หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที ่28 ตลุำคม พ.ศ. 2564

องค์กำรอำหำรและยำ (FDA) ได้อนุญำตให้รักษำผู้ติดเช้ือโควิด-19 ท่ีไมไ่ด้เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลซ่ึงมีควำมเส่ียงท่ีจะมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง โดย
สำมำรถให้กำรรักษำและกำรใช้ยำรูปแบบเดียวกบัผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล เพ่ือชะลอกำรระบำดของโรคโควิด-19 นกัวิจัยก  ำลัง
ศึกษำวิจัยเพ่ือคน้หำยำท่ีมีประสิทธิภำพและปลอดภยั โดยมีแนวทำงหลัก 3 รูปแบบ ได้แก ่ยำต้ำนไวรัส ยำต้ำนกำรอักเสบ และกำรรักษำด้วยแอนติบอดี

ยาต้านไวรัส
อนุภำคไวรัสเพ่ิมจ  ำนวน
ในร่ำงกำย

ยาต้านการอักเสบ 
ระบบภูมิคุ้มกนัท  ำปฏิกิริยำ
รุนแรงกบัไวรัส

การรักษาด้วยแอนติบอดี
แอนติบอดีจ  ำเพำะส ำหรับไวรัส
โคโรนำสำมำรถจดจ ำและยบัยั้ง
ไวรัสได้

ยำต้ำนไวรัสเพ่ือป้องกนักำร
เพ่ิมจ  ำนวนของไวรัส

ยำต้ำนกำรอักเสบเพ่ือลด
กำรตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกนั
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แนวโน้มการรักษาโควดิ-19 (2)

ทีม่ำ: NEJM, FDA, NIH, NEJM, WHO, Press Release | หมำยเหต:ุ (1) ขอ้มูล ณ วนัที ่20 พฤศจิกำยนพ.ศ. 2563, (2) ขอ้มูล ณ วนัที ่2 กนัยำยนพ.ศ. 2563

ยา REMDESIVIR ยา DEXAMETHASONE
ประเภทยา: ยำต้ำนไวรัสชนิดฉีด

กลไกการออกฤทธ์ิ: ยำ Remdesivir จับกบัไวรัสท่ีบริเวณ RNA ท่ี
จดจ ำได้และยบัยั้งกำรเพ่ิมจ  ำนวนของไวรัส

วิธีใช้: ฉีด (ฉีดอยำ่งช้ำ ๆ ) เข้ำเส้นเลือดเป็นเวลำ 30 – 120 นำที

สามารถใช้ได้ส าหรับ: ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญแ่ละเด็กท่ีเข้ำรับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำล (อำยุ ≥ 12 ปี และน ้ำหนกั ≥ 40 กิโลกรัม)

ประเภทยา: ยำต้ำนกำรอักเสบชนิดสเตียรอยด์

กลไกการออกฤทธ์ิ: เลียนแบบกำรออกฤทธ์ิของสำรประกอบท่ี
ร่ำงกำยผลิตเพ่ือระงบักำรอกัเสบตำมธรรมชำติ

วิธีใช้: รับประทำนหรือฉีด/ค่อย ๆ  ฉีด (หยด) เข้ำเส้นเลือด

สามารถใช้ได้กับ: ผู้ใหญแ่ละวยัรุ่น (>12 ปี & น ้ำหนกั > 40
กิโลกรัม) ท่ีจ  ำเป็นต้องได้รับออกซิเจน

องค์กำรอนำมยัโลกได้ให้ข้อเสนอแนะภำยใต้เง่ือนไขวำ่ ไมใ่ห้ใชย้ำ
น้ีในผูป่้วยท่ีรักษำในโรงพยำบำล โดยไมค่ ำนึงถึงควำมรุนแรงของ
โรค1 – “ขณะนียั้งไม่มีหลกัฐานว่ายา Remdesivir ช่วยเพ่ิมอัตราการ
รอดชีวิตและผลลพัธ์อ่ืน ๆ ในผู้ป่วยเหล่านี”้

องค์กำรอนำมยัโลกแนะน ำวำ่ไมค่วรใชย้ำชนิดคอร์ติโคสเตียรอยด์
ในกำรรักษำผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีไมรุ่นแรง (ข้อเสนอแนะภำยใต้
เง่ือนไขตำมหลักฐำนท่ียงัมีควำมเชือ่มัน่ต ่ำ)2
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แนวโน้มการรักษาโควดิ-19 (3)

ทีม่ำ: NEJM, FDA, NIH, NEJM, WHO, Press Release, หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

ยาที่ขัดขวางตัวรับ Interleukin-6 ซ่ึงแนะน ำโดยองค์กำรอนำมยัโลก (กรกฎำคม 2564) ส ำหรับใช้ในผูป่้วยท่ีมีอำกำรหนกั
หรืออำกำรวิกฤตจำกกำรติดเช้ือโควิด-19 โดยเฉพำะเม่ือได้รับยำกลุม่คอร์ติโคสเตียรอยด์

Casirivimab-imdevimab เป็นยำโมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสมอยำ่งมีเง่ือนไขซ่ึงแนะน ำโดยองค์กำรอนำมยัโลก 
(กนัยำยน 2564) ส ำหรับใช้ในผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีอำกำรไมรุ่นแรงหรือปำนกลำงโดยมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะเข้ำรักษำใน
โรงพยำบำล ผูสู้งอำยุท่ีมีภูมิคุ้มกนับกพร่อง ผูป่้วยโรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสูง โรคอว้น และผูท่ี้ยงัไมไ่ด้รับวคัซีน

Baricitinib ยำยบัย ั้ง Janus kinase (JAK) ซ่ึงแนะน ำโดยองค์กำรอนำมยัโลก (มกรำคม 2565) ส ำหรับใช้ในผูป่้วยท่ีมีอำกำร
หนกัหรืออำกำรวิกฤตจำกกำรติดเช้ือโควิด-19 โดยแนะน ำให้รับยำควบคู่กบักำรใช้ยำกลุม่คอร์ติโคสเตียรอยด์

Sotrovimab เป็นยำโมโนโคลนอลแอนติบอดีซ่ึงได้รับกำรแนะน ำภำยใต้เง่ือนไขโดยองค์กำรอนำมยัโลก (มกรำคม 2565) 
ส ำหรับใช้ในผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีอำกำรไมรุ่นแรงหรือปำนกลำงโดยมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะเข้ำรักษำในโรงพยำบำล
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แนวโน้มการรักษาโควดิ-19 (4)

ทีม่ำ: NEJM, FDA, NIH, NEJM, WHO, Press Release; หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2564

กำรรักษำดว้ยยำตำ้นไวรัสท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรวิจยั

ยา MOLNUPIRAVIR ยา PAXLOFID
ประเภทยา: ยำต้ำนไวรัสชนิดรับประทำน

ผลิตโดย: Merck & Ridgeback Biotherapeutics

สถานะปัจจุบัน: ได้รับอนุญำตในบำงประเทศแล้ว โดยได้รับกำรอนุมติัจำก
องค์กำรอำหำรและยำเม่ือไมน่ำนมำน้ี

สามารถใช้ได้ส าหรับ: ผูท่ี้มีควำมเส่ียงสูงท่ีจะเกิดอำกำรรุนแรงจำกกำรติดเชื้อ
โควิด-19

กลไกการออกฤทธ์ิ: รับประทำนยำท่ีอยูใ่นรูปของ Ribonucleoside ท่ีสำมำรถ
ยบัยั้งกำรเพ่ิมจ ำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ได้

การวิจัยทางคลินิก: จำกกำรวิเครำะห์ขั้นแรก ยำ Molnupiravir สำมำรถลด
ควำมเส่ียงของกำรรักษำในโรงพยำบำลหรือกำรเสียชีวิตได้ประมำณ 50%

ประเภทยา: ยำต้ำนไวรัสชนิดรับประทำน

ผลิตโดย: Pfizer Inc.

สถานะปัจจุบัน: ได้รับกำรอนุมติัจำกองค์กำรอำหำรและยำเม่ือไมน่ำนมำน้ี

สามารถใช้ได้ส าหรับ: ผูท่ี้แสดงอำกำรระยะเร่ิมต้นของกำรติดเชื้อโควิด-19

กลไกการออกฤทธ์ิ: ขัดขวำงกำรท ำงำนของเอนไซม ์SARS-CoV-2-3CL 
protease ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์จ ำเป็นส ำหรับกำรเพ่ิมจ ำนวนของไวรัสโคโรนำ

การวิจัยทางคลินิก: พบวำ่ยำ Paxlofid สำมำรถลดควำมเส่ียงของกำรรักษำ
ในโรงพยำบำลหรือกำรเสียชีวิตได้ 89% เม่ือเปรียบเทียบกบักำรใชย้ำ
หลอกในผูติ้ดเชื้อโควิด-19 ท่ีมีควำมเส่ียงสูงและไมไ่ด้เข้ำรักษำใน
โรงพยำบำล
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การรักษาโควดิ-19 ทีย่ังไม่ผ่านการอนุมัติ

ทีม่ำ: NIH, American Therapeutics, The Lancet, Autoimmunity Reviews; หมำยเหต:ุขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2563

กำรรักษำต่อไปน้ียงัไมไ่ดร้ับอนุมติัจำก WHO หรือ CDC วำ่เป็นกำรรักษำโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภำพ
HYDROCHLOROQUINE IVERMECTIN AZITHROMYCIN พลาสมาของผู้ที่เคยติดเช้ือ

ยำท่ีใช้รักษำโรคมำลำเรียและโรค
เกี่ยวกบักำรอักเสบของข้อต่อ

ยำต้ำนปรสิตท่ีใช้รักษำโรคท่ี
เกิดจำกพยำธิ

ยำปฏิชีวนะ Amacrolide ท่ีสำมำรถ
ใช้ได้ทั้งระบบและใช้เฉพำะท่ีส ำหรับ
กำรรักษำโรคติดเช้ือแบคทีเรีย

พลำสมำของผู้ท่ีเคยติดเช้ือ (หรือ
hyperimmune plasma) มีแอนติบอดี
เฉพำะท่ีเกดิข้ึนหลังจำกได้รับเช้ือ

แนวทำงกำรรักษำของ NIH 
แนะน าไม่ให้ใช้ยากลุ่มไฮดรอกซีคลอ
โรควิน ส ำหรับผู้ติดเช้ือโควิด-19ทั้ง
กลุ่มท่ีรักษำในโรงพยำบำลและกลุ่มท่ี
ไมไ่ด้รักษำในโรงพยำบำล

องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) 
แนะน ำว่า ยา Ivermectin ไม่ควรใช้
ส าหรับการรักษาโควิด-19นอกเหนือ
จากการวิจัยทางคลินิก เน่ืองจำกยงัมี
หลักฐำนเกี่ยวกบัประสิทธิภำพไม่
เพียงพอ

กำรทดลองแบบสุ่มพบว่ำยา 
Azithromycin ไม่ใช่การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพส ำหรับผูติ้ดเช้ือโควิด-19 
ท่ีเข้ารักษาในโรงพยาบาล ทั้งกำร
ให้ยำเพียงตัวเดียวหรือกำรใช้ควบคู่
กบัยำกลุ่มไฮดรอกซีคลอโรควิน

กำรทดลองประเมินผลแบบสุ่มของ
กำรรักษำโรคโควิด-19 (Recovery Trial) 
พบว่ำ ไม่มีหลักฐานที่น่าเช่ือถอืเก่ียวกับ
ผลการรักษาทางคลินิกในผู้ติดเช้ือโควิด-
19 ท่ีเข้ำรักษำในโรงพยำบำล
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ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดศึกษำจำกหวัขอ้ชุดเคร่ืองมือต่อไปน้ีส ำหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั:
• กำรท ำลำยควำมเช่ือท่ีไมถู่กตอ้งเก่ียวกบัวคัซีน
• ขั้นตอนกำรจดักำรขอ้มลูท่ีไมถู่กตอ้งเก่ียวกบัวคัซีน

235



1. ภำพรวมของโควิด-19

การบรรเทาความเส่ียง
ในอนาคต

ส่วนที่
สิบสอง 2. กำรค ำนึงถึงปัจจัยเส่ียง

3. กำรก  ำกบัด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
4. สถำนท่ีท  ำงำน
5. กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
6. ท่ีพักอำศัย
7. กำรเดินทำงและผู้ใช้บริกำร
8. กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงควำมตระหนกั
9. สุขภำพจิต
10. เคร่ืองมือดิจิทลั
11. กำรฉีดวัคซีน
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ยุคหลงัโควดิ-19: 6 ภัยคกุคามทีเ่ราเผชิญอยู่

ทีม่ำ: AWR Lloyd Analysis

กำรระบำดใหญข่องโควิด-19 ท ำให้เห็นควำมเปรำะบำง ควำมไมเ่ทำ่เทียมทำงเศรษฐกิจและสังคมทัว่โลก และยงัเผยใหเ้หน็ถึงควำมพร้อมในกำร
ตอบสนองต่อภยัคุกคำมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมอี่กด้วย:

วิกฤตทางการเงิน
มูลคำ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำก
โควิด-19 คือเทำ่ไหร ่และเรำจะ
จำ่ยอยำ่งไร

การเกิดปมขัดแย้ง
กำรโจมตีทำงไซเบอร์ (เชน่ 
บนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญ) 
ได้แสดงให้เห็นถึงหำยนะใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีพฒันำแลว้

เหตุการณ์ความไม่สงบและการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง
ควำมไมเ่ทำ่เทียมท่ียงัเพ่ิมข้ึน
อยำ่งตอ่เน่ือง น ำไปสูก่ำร
กอ่ควำมไมส่งบมำกข้ึน

การเปล่ียนแปลงด้านพลังงาน
กลไกตลำดท ำให้ควำมต้องกำร
เชื้อเพลิงพุง่สูงข้ึน อีกทั้ งยงักระตุ้น
ให้มีกำรเปล่ียนผำ่นทำงพลังงำน
แบบเดิม ไปสูพ่ลังงำนสะอำดท่ี
รวดเร็วมำกย่ิงข้ึน

การเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียนตั้ งอยู ่
ในเขตท่ีมีควำมเส่ียงในกำรเกิด
ภยัพิบัติมำกท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก

การระบาดใหญ่ทั่วโลก
กำรระบำดใหญค่ร้ังถัดไป
จะเลวร้ำยกวำ่น้ีหรือไม ่
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ประเด็นที ่1 – ภัยธรรมชาติ

ทีม่ำ: Press, UNDRR & Climate Central | หมำยเหต:ุ ตวัอกัษรหนำแสดงถึงประเทศทีอ่ยู่ในภูมิภำคอำเซยีน | ขอ้มูลอำ้งอิงจำกพื้นฐำนประชำกรปี 2553 | ไม่มีขอ้มูลส ำหรบักมัพูชำและลำว

ระดับน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนเป็นผลมำจำกกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก กำรเปล่ียนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ และกำรละลำยของน ้ำแข็งอยำ่งรวดเร็ว โดยมีสำเหตุ
มำจำกกำรขยำยตัวของสังคมเมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิอยำ่งตอ่เน่ือง
ประชำกรทั้งหมด (%) ท่ีได้รับผลกระทบจำกระดับน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

ได้รับผลกระทบจำก 2°C scenario

ได้รับผลกระทบเพิม่เตมิจำก 4°C scenario

ได้รับผลกระทบท้ังหมดจำก 4°C scenarioxx

ไทย

ญีปุ่่น

เวยีดนำม
บงัคลำเทศ

พม่ำ

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซยี

จีน
เกำหลีใต ้

มำเลเซยี
27%

52%

32%

11%

24%

23%

22%
18%

23%

8%

แผนภูมดิำ้นบนแสดงให้เห็นวำ่มปีระชำกรอยำ่งน้อย 18% ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกระดับน ้ ำทะเล
ท่ีสูงข้ึนในภูมภิำคอำเซียน

2

5

7

8

10

9

6

14

8

29
ปัญหำ
• ประชำกรบำงสว่นอำศยัอยูใ่นท่ีรำบลุม่แมน่ ้ ำ ท่ีรำบลุม่

ชำยฝ่ังทะเล และบริเวณสำมเหล่ียมปำกแมน่ ้ ำ ซ่ึงพื้นท่ี
เหลำ่น้ี ถือเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ความเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิตจาก
อุทกภัย

• ความเส่ียงจากอุทกภัยคาดว่าจะเพิม่ขึ้นอยำ่งมนีัยส ำคญั
ในอนำคตเน่ืองจำกควำมหนำแนน่ของประชำกรท่ี
เพิ่มข้ึนในพื้นท่ีลุม่ต ่ำซ่ึงมแีนวโน้มท่ีจะเกดิอุทกภยั

• ระดบัน ้ ำทะเลท่ีสูงข้ึนจะเพิม่ความเส่ียงของการเกิด
อุทกภัยและอำจสง่ผลให้เกดิควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอยำ่งมำก
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ประเด็นที ่1 – ภัยธรรมชาติ (2) 

ทีม่ำ: Press, UNDRR & Climate Central | หมำยเหต:ุ ตวัอกัษรหนำแสดงถึงประเทศทีอ่ยู่ในภูมิภำคอำเซยีน | ขอ้มูลอำ้งอิงจำกพื้นฐำนประชำกรปี 2553 | ไม่มีขอ้มูลส ำหรบักมัพูชำและลำว

วิธีและล ำดบัขั้นตอนกำรจดักำรปัญหำอุทกภยั

กำรตอบสนอง
ในภำวะฉกุเฉิน

ควำมพร้อมใน
กำรรับมอืกบั
ผลกระทบ

กำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรป้องกนั
และกำรบรรเทำ

กำรคืนสภำพ
และกำรฟ้ืนฟู

1

2

4

3
การรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยของไทย (ปี 2554) 

ลงทุนกวำ่ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส ำหรับโครงการจัดการอุทกภัย
โครงการใหม่ในลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ซ่ึงประกอบด้วย:

• กำรฟ้ืนฟูป่ำและกำรสร้ำงอำ่งเกบ็น ้ำ
• กำรจัดท ำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรบริหำร

ควำมตอ่เน่ืองทำงธุรกิจ 3ประกำร 
• กำรฟ้ืนฟูรอ่งน ้ำเพ่ือผนัน ้ำ
• กำรกอ่สร้ำงเสน้ทำงระบำยน ้ำเสริมและทำงผนัน ้ำ

2 สำยหลัก

239



1 2 3 5 74 6 8 9 10 11
ภำพรวม
ของโควิด-19

กำรค  ำนึงถึง
ปัจจัยเสี่ยง

กำรก ำกับด้ำนอำชวีอนำมยั 
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

สถำนที่ท ำงำน กำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศ

ที่พักอำศัย กำรเดินทำงและ
ผูใ้ชบ้ริกำร

กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

สุขภำพจิต เคร่ืองมอืดิจิทัล กำรฉดีวัคซนี

12
กำรบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในอนำคต

ประเด็นที ่2 – ภัยคกุคามทางไซเบอร์

ทีม่ำ: Interpol & A.T. Kearney analysis

เน่ืองจำกกำรท  ำธุรกรรมออนไลนท่ี์เพ่ิมข้ึน สืบเน่ืองมำจำกกำรท  ำงำนจำกท่ีบำ้น ท  ำให้ในปี 2563 มีแนวโนม้กำรเกิดภยัคุกคำมทำงไซเบอร์มำก
ข้ึนในประเทศภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวโนม้ภยัคุกคำมทำงไซเบอร์

อีเมลหลอกลวง (Compromising business email): กำรหลอกลวงท่ีก  ำหนดกลุม่เป้ำหมำยเป็นบริษทัท่ีมีกำรโอนเงินผ่ำน
ธนำคำรหรือมีกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรในต่ำงประเทศ

การฉ้อโกงทางไซเบอร์ (Cyber fraud) : เป็นรูปแบบกำรฉ้อโกงท่ีพบบอ่ย โดยคุกคำมไปทัว่โลก โดยด ำเนินกำรผ่ำนทำง
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

แรนซัมแวร์ (Ransomware): มลัแวร์ท่ีป้องกนัหรือจ  ำกดัผู้ใช้ไมใ่ห้เข้ำถึงระบบโดยกำรล็อกหนำ้จอของระบบหรือ
ไฟล์ของผู้ใช้
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ประเด็นที ่2 – ภัยคกุคามทางไซเบอร์ (2)

ทีม่ำ: Interpol & A.T. Kearney analysis

แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ต่อ)

ฟิชช่ิง (Phishing): กำรใช้อีเมลสมจริงท่ีท  ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นอีเมลจำกธุรกจิท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย เพ่ือหลอกใหผู้้รับเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นควำมลับและข้อมูลส่วนบุคคล

ปัญหา
• อำชญำกรไซเบอร์ใช้ประโยชนจ์ำกกำรส่ือสำรเกีย่วกบัข้อมูลของโควิด-19 เพ่ือหลอกลวงเหยื่อ
• อำชญำกรไซเบอร์มีเป้ำหมำยไปท่ีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ และหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้แรนซัมแวร์ในกำรโจมตีอยำ่ง
รวดเร็ว

• การปลอมตัวเป็นหน่วยงานของรัฐและสาธารณสุขโดยใช้อีเมลหรือหนำ้เวบ็ปลอมท่ีอ้ำงถึงโควิด-19 เพ่ือให้เหย่ือให้
ข้อมูลส่วนตัวและดาวน์โหลดเนือ้หาท่ีเป็นอันตราย
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ประเด็นที ่3 – โรคฝีดาษลงิ

ทีม่ำ: WHO, NHS, CDC

อัปเดตล่ำสุด (มิถุนำยน 2565)

• โรคฝีดำษลิงถือเป็นกำรระบำดท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในหลำยประเทศและ
เป็นกำรระบำดท่ีมผูีติ้ดเชื่อจ ำนวนมำกท่ีสุดเป็นประวติักำรณ์

• กำรระบำดของโรคฝีดำษลิงในปัจจุบนัยงัคงพบในผูช้ำยท่ีมี
เพศสัมพนัธ์กบัผูช้ำย และบำงกรณีมเีพศสัมพนัธ์กบัคูน่อนหลำยคน

• ผูติ้ดเชื้อจ ำนวนมำกไมม่ีควำมเชื่อมโยงทำงระบำดวิทยำกบัพื้นท่ีท่ีเคย
รำยงำนวำ่มโีรคฝีดำษลิง ซ่ึงบง่บอกถึงชว่งเวลำของกำรแพรเ่ชื้อ
ท่ีไมอ่ำจตรวจพบ

องค์กำรอนำมยัโลกได้ประเมนิควำมเส่ียงระดบัโลก
ให้อยูใ่นระดบัปานกลาง

ผู้ป่วยยืนยนัติดเช้ือฝีดำษลิง (พฤษภำคม 2565 – มิถุนำยน 2565)

มีรำยงำนผูป่้วยเกอืบ
ท ัง้หมด (98%) ต ัง้แตเ่ดือน
พฤษภำคม 2565

จ านวนผู้ติดเช้ือทั้งหมด: 3413 รำย
(1 มกราคม – 22 มิถุนายน 2565)
เสียชีวิต: 1 รำย
สถานที่: 50 ประเทศ
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ประเด็นที ่3 – โรคฝีดาษลงิ (2)

ทีม่ำ: WHO, NHS, CDC

โรคฝีดำษลิง (MPX) เป็นโรคหำยำกท่ีเกดิจำกกำรติดเช้ือไวรัสฝีดำษลิง ซ่ึงเป็นไวรัสชนิดหน่ึงในกลุม่ Orthopoxvirus โดยโรคฝีดำษลิงเป็นโรคท่ีสำมำรถ
แพร่จำกสัตว์สู่คน และสำมำรถแพร่จำกคนสู่คนได้เช่นกนั 

จากคนสู่คน
สัมผัสกบัของเหลวในร่ำงกำย รอยแผล (ผิวหนงั 
ปำกหรือล ำคอ) ละอองฝอยจำกทำงเดินหำยใจ 
วัตถุท่ีปนเป้ือน

จากสัตว์สู่คน
กำรถูกสัตว์ท่ีติดเช้ือข่วนหรือกดั หรือจำกกำรปรุง
หรือรับประทำนเน้ือสัตว์ หรือใช้ผลิตภณัฑจ์ำก
สัตว์ท่ีติดเช้ือ (ขนสัตว์ ผิวหนงั และอ่ืน ๆ )

สัญญำณและอำกำรกำรแพร่เช้ือ

เป็นไข้

เหน่ือยล้ำมำก
ปวดเม่ือย
กล้ำมเน้ือ

ต่อมน ้ำเหลืองบวม
มีผ่ืนหรือแผล
ท่ีผิวหนงั 

ปวดหัว
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ประเด็นที ่3 – โรคฝีดาษลงิ (3)

ทีม่ำ: WHO, NHS, CDC

ผลกำรวินิจฉัย

• ปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) เป็นวิธีกำรตรวจวินิจฉัยท่ีดีท่ีสุด โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้โดยตรงจากผ่ืนบนผิวหนัง 
สะเก็ดแผล หรือการตรวจชิ้นเนือ้

• วิธีการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ไมส่ำมำรถใช้ตรวจวินิจฉัยได้เน่ืองจำกไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวำ่ง
ไวรัสกลุ่ม Orthopoxvirus ได้

ข้ันตอนการรักษาความสะอาด
และสุขอนามัยข้ันพืน้ฐาน

การระบุตัวผู้ติดเชื้อ และ ผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างรวดเร็ว เพ่ือแยกผูติ้ดเช้ือและ
จ ากัดวงการแพร่เชื้อ

การให้ความรู้ในชุมชนเกี่ยวกบั
แนวปฏิบติัของ IPC

การฝึกอบรมและการเพิม่การสนับสนุนในสถำนพยำบำลเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล

กำรป้องกนั
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ประเด็นที ่3 – โรคฝีดาษลงิ (4)

ทีม่ำ: WHO, NHS, CDC

ระยะลุกลาม
0-5 วัน

ระยะฟักตัว
6-13 วัน

ระยะผ่ืน
1-3 วันหลัง
แสดงอาการมีไข้

ระยะฟ้ืนตัว
2-4 สัปดาห์

กา
รด
 าเนิ

นข
อง
โร
ค

ไม่รุนแรงหรือไม่มคีวามเส่ียงสูง รุนแรงหรือความเส่ียงสูง

• กกัตัวท่ีบ้ำนในบริเวณท่ีแยกจำกผูอ่ื้น จนกวำ่สะเกด็แผล
จะหลุดออกและมีเซลล์ผิวใหมเ่กิดข้ึน

• สวมถุงมือและใชค้วำมระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือต้องท ำ
ควำมสะอำดส่ิงของท่ีสมัผสั

• กำรรักษำตำมอำกำรส ำหรับอำกำรมีไข้และปวดเม่ือย
• รับประทำนสำรอำหำรและด่ืมน ้ำให้เพียงพอ
• หมัน่สงัเกตรอยแผลหรือผ่ืนบนผิวหนังเพ่ือตรวจสอบ

วำ่มีกำรติดเชื้อแบคทีเรียเพ่ิมเติมเป็นระลอกสองหรือไม ่
ซ่ึงหำกมีกำรติดเชื้อ ควรรักษำโดยใชย้ำปฏิชีวนะท่ี
เหมำะสม

• ยำต้ำนรีโทรไวรัสและกำรรักษำอ่ืน ๆ  ภำยใต้กำรวิจัยทำง
กำรแพทย ์(WHO)

• หำกไมส่ำมำรถท ำได้ กส็ำมำรถใชย้ำต้ำนรีโทรไวรัส 
(ยำ Tecovirimitrat และยำ Brincidofovir) ได้ภำยใต้
แนวปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำถึงยำ

• กำรฉีดอิมมูโนโกลบูลิน (VIG) ซ่ึงประกอบด้วยแอนติบอดี
จำกผูท่ี้ได้รับวคัซีนไข้ทรพิษ ทั้ งน้ี ยงัไมมี่กำรยืนยนัวำ่ผูท่ี้
สมัผสักบัเชื้อไวรัสฝีดำษลิงหรือผูท่ี้ติดเชือ้รุนแรงจะได้รับ
ประโยชน์จำกกำรฉีดอิมมูโนโกลบูลินหรือไม ่ควรใชภ้ำยใต้
ค ำอธิบำยจำกวิจัยทำงกำรแพทยเ์ทำ่น้ัน

การจัดการผู้ติดเช้ือ
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ความร่วมมือเพื่อการปรับตัวและฟ้ืนตัวทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชุดเคร่ืองมือส าหรับการปรับตัวทางธุรกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กรอบกำรท ำงำนเพื่อกำรบรรเทำควำมเส่ียงจำกโควิด-19

ติดต่อ PBRR: businessresilience@fhi360.org, shruti@awrlloyd.com

เอกสำรเผยแพร่น้ีได้รับทุนสนบัสนุนจำกกระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐ ควำมคิดเห็น ข้อค้นพบ 
และข้อสรุปท่ีระบุไว้ในท่ีน้ีเป็นควำมคิดเหน็ของผู้เขียน มิใช่ควำมคิดเหน็ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ

เวอร์ชัน 1.8
สิงหาคม 2565
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