แนวทางปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เรื่อง การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
______________________________________________________________________________
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ
ขยายวงกว้างไปในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการ
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวในการดาเนินกิจการตามภารกิจได้โดยปกติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การระบาดของโรค สานักงาน คปภ. จึงเห็นควรประกาศกาหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทาแผนรองรับการดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดหรือทบทวนนโยบาย มาตรฐาน
และกระบวนการทางานขององค์กร ตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันจะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้อย่างราบรื่นในสภาวะวิกฤต ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานและจากัดผลกระทบต่อพนักงาน
และการให้บริการประชาชนให้น้อยที่สุด
สานักงาน คปภ. มุ่งหวังให้นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล จัดทาและดาเนินการตามแผนรองรับ
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยอาจนาแนวทางปฏิบัติการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้
ไปปรับใช้และกาหนดรายละเอียดให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ กรณีธนาคารที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล และได้จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้แล้ว
1. การระบุและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1.1 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการหยุดชะงักการดาเนินงานที่สาคัญ (Major Operational
Disruption)
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และโอกาสที่งานสาคัญจะ
หยุดชะงักจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การหยุดงานของพนักงานจานวนมาก) รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
และประเมินความเสียหายจากการหยุดชะงักของการดาเนินงานที่สาคัญ เพื่อให้สามารถกาหนดลาดับความสาคัญของงาน
และจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องทาการประเมินความ
เสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรงของสถานการณ์
แพร่ระบาด (เช่น การประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น) หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis: BIA) และการระบุระบบงานที่สาคัญต่างๆ (Critical Business Function: CBF)
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร

-2นอกจากนี้ ควรมีการติดตามสถานการณ์และแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือประกาศจากกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์ต่อทุกส่วนงานภายในองค์กร และข้อจากัดต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
1.2 การกาหนดเป้าหมายสาหรับการเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับสู่สภาพการดาเนินงานปกติ (Recovery
Objective)
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ควรกาหนดระยะเวลาหยุดดาเนินงานที่ยอมรับได้สูงสุดและกลยุทธ์
การเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ สาหรับแต่ละระบบงานที่เหมาะสม โดยคานึงถึงแนวทางการป้องกัน
การระบาด การลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็น การปรับลดจานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงาน หรือศูนย์ปฏิบัติงาน
สารอง (Alternate Site) การอนุญาตให้พนักงานทางานจากบ้าน เป็นต้น
2. การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
2.1 แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต้องครอบคลุมทุกงานสาคัญขององค์กร ตลอดจนระบบงาน
ที่สาคัญที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) และควรกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ ครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ และควร
สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับ
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรคานึงถึงประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อกาหนดในการจัดทาแผน
ข้อควรพิจารณา
(Planning Requirement)
การกาหนดระบบงานที่
ระบบงานที่สาคัญที่ยังคงต้องเปิดให้บริการ
สาคัญ
แม้จะมีสภาวการณ์การระบาดเกิดขึ้น
เนื่องจากหากเกิดการหยุดชะงักแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการผู้เอาประกันภัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินธุรกิจ ชื่อเสียง
ฐานะและผลการดาเนินงานองค์กร อย่างมี
นัยสาคัญ รวมถึงพิจารณาว่าระบบงาน
ดังกล่าวสามารถดาเนินการจากภายนอก
สถานที่ทางานได้หรือไม่
สุขอนามัยและความ
นโยบายด้านสวัสดิภาพและสุขอนามัยของ
ปลอดภัยของพนักงาน
พนักงาน

ตัวอย่าง
- ระบบงานเสนอขาย
- ระบบงานที่เชื่อมต่อกับบริษัท
ประกันภัย (เช่น ระบบรับส่งเบี้ย
ประกันภัย)
- ระบบงานบริการลูกค้า

- การดูแลรักษาความสะอาดของ
สถานที่ทางาน
- การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชือ้ โรค
และทาความสะอาดสาหรับพนักงาน
- การกาหนดมาตรการสาหรับ
การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ระบาด

-3ข้อกาหนดในการจัดทาแผน
ข้อควรพิจารณา
(Planning Requirement)
รูปแบบการปฏิบัติงาน/
การเตรียมทางเลือกในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
สาหรับพนักงาน

แนวทางการควบคุมการ
ดาเนินงาน

การควบคุมหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เมื่อ
กระบวนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป

ระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหลัก

ความพร้อมของเทคโนโลยี ในกรณีการ
อนุญาตให้พนักงาน ปฏิบัติงานจากที่บ้าน
หรือศูนย์ปฏิบัติงานสารอง

ตัวอย่าง
- การอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงาน
จากที่บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติงาน
สารอง
- การแบ่งทีมงานระหว่างส่วนงานที่
สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work
at Home) และส่วนงานที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดย
แต่ละทีมควรหลีกเลี่ยงการพบปะ
หรือสัมผัสทางกายภาพเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ทั้งนี้
หากการระบาดรุนแรงขึ้น อาจ
พิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงาน
ที่บ้าน สาหรับในส่วนงานซึ่ง
จาเป็นต้องใช้ระบบงานหลักและ
มีความจาเป็นต้องมาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ อาจจัดสถานที่ทางานใหม่
โดยให้มีพื้นที่ระยะห่างของพนักงาน
แต่ละคนเพื่อลดความเสี่ยงการ
ระบาด
- การอานวยความสะดวกในการ
เดินทางให้แก่พนักงาน
การอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงาน
จากที่บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติงานสารอง
อาจทาให้การควบคุมภายในหรือการ
ควบคุมการปฏิบัติงานมีข้อจากัดบาง
ประการได้
- ประสานงานกับผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเพื่อให้สามารถ
ให้บริการในช่วงเกิดการระบาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อต้อง
ปฏิบัติงานจากที่บ้าน

-4ข้อกาหนดในการจัดทาแผน
ข้อควรพิจารณา
(Planning Requirement)
กระบวนการรองรับการ
การเตรียมทางเลือกสาหรับกระบวนการ
ให้บริการลูกค้า
ทางาน เพื่อเป็นมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนลักษณะการใช้บริการของลูกค้า
หรือผู้เอาประกันภัย
การจัดสรรทรัพยากร

- การจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดขึ้น
องค์กรจะสามารถจัดสรรทรัพยากรไป
ยังระบบงานที่สาคัญได้อย่างเหมาะสม
- การเตรียมแผนบุคลากรทดแทน
เนื่องจากอาจมีการลาของพนักงาน
จานวนมากในช่วงที่มีการระบาดของโรค

ตัวอย่าง
- การใช้บริการออนไลน์ มากขึ้น
- การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและ
ให้บริการลูกค้า
- จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติงานให้
ครบถ้วนเพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นระบบงานสาคัญ
- หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มชุมนุมใน
ห้องประชุมและการประชุมแบบ
เผชิญหน้าโดยการนาเทคโนโลยีมา
ใช้แทน เช่น การประชุมผ่ าน
Teleconference เป็นต้น

2.2 การติดต่อสื่อสาร (Communication)
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ควรวางแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
โดยระบุขั้นตอนและวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก
ต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยควรทาการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงช่องทางที่ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถติดต่อใช้บริการหรือสื่อสารกับนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
ได้ตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการดาเนินการของบริษัท
นอกจากนี้ ควรมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้าของโรค COVID-19
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการขององค์กรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีมาตรการในการดูแลและ
ป้องกันสุขภาพของพนักงานตลอดระยะเวลาที่พนักงานมาปฏิบัติงานที่สถานที่ทางาน
2.3 การฝึกอบรม (Training)
การฝึกอบรมแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและรับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน หากเกิด
เหตุการณ์หยุดชะงักการดาเนินงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่พนักงานและ การเข้าถึง
ระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และรับทราบแนวทางในการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
2.4 การทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Testing and Reviewing)
แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า องค์กรสามารถรับมือต่อการ
ระบาดได้จริง โดยอาจดาเนินการตรวจสอบแผนโดยใช้แบบรายการตรวจสอบ ดังนี้

-5ตัวอย่าง - แบบรายการตรวจสอบแผน BCP
[ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการเท่านั้น มิได้เป็นข้อบังคับในการดาเนินการ]
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

คาถาม
มีเอกสาร ระบุการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการที่จาเป็นขององค์กร หรือไม่?
มีเอกสาร ระบุผลกระทบจากโรคระบาดที่มีต่อองค์กรและการให้บริการ หรือไม่?
มีทาเนียบรายชื่อบุคลากร พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ หรือไม่?
มีเอกสาร กาหนดทักษะที่ต้องใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่สาคัญดาเนินการ
ต่อไปได้ หรือไม่?
มีเอกสาร การเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน หรือไม่?
มีเอกสาร กาหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการประชุมบุคลากรหลักที่ไม่มีอาสาสมัคร
หรือไม่?
มีข้อมูลข่าวสารพิเศษ เทคโนโลยี และหรืออุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือไม่?
มีรายชื่อองค์กรผู้จัดส่งสิ่งของ/วัตถุดิบ และบริษัทคู่สัญญาที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่อง หรือไม่?
จากข้อ 8 มีทางเลือกอื่นอีก หรือไม่?
จากข้อ 8 ท่านเคยเห็นแผนและมั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นจะให้การสนับสนุนและบริการกับ
องค์กรของท่าน หรือไม่
บุคลากรในองค์กรของท่าน มีการรับรู้หน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์การตอบสนอง
การระบาดใหญ่ หรือไม่?
องค์กรมีการกาหนดนโยบาย มาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์ หรือไม่?
ผู้บริหารในองค์กรให้ความตระหนักต่อมาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์
หรือไม่?
บุคลากรในองค์กรมีการรับนโยบาย มาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์
เช่น ทดสอบเทคโนโลยีให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ติดตั้งอุปกรณ์/ติดต่อสื่อสารทางไกล
(Teleconference) หรือไม่?
มีรายละเอียดการติดต่อของลูกจ้าง อาสาสมัคร ผู้ให้บริการ ผู้จาหน่าย ผู้จัดส่งสิ่งของ/
วัตถุดิบ, บริษัทประกันภัย ฯลฯ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไม่?
ทาเนียบรายชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ อาสาสมัคร ผู้จัดหา ผู้จาหน่าย ผู้จัดส่งสิ่งของ/
วัตถุดิบ บริษัทประกันภัย ในข้อ 15 มีการเก็บรักษาเอกสารไว้มากกว่า 1 แห่ง หรือมี
ผู้เข้าถึงได้มากกว่า 1 คน หรือไม่?
องค์กรหรือองค์กรใกล้เคียงมีความเสี่ยงต่อการระบาด เช่น มีแผนกต้อนรับที่คนหมู่มาก
สามารถเข้า-ออก ได้สะดวก หรือไม่?
มีระบบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ายาทา
ความสะอาด แอลกอฮอล์ ฯลฯ หรือไม่?
มีการสารองเงินสด หรือไม่?

มี

ไม่มี

-6ข้อที่
คาถาม
มี ไม่มี
20 บุคลากร/อาสาสมัคร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
ต่อไปได้ (เช่น มีการฝึกอบรมต่างสายงาน) หรือไม่?
21 สมาชิกในองค์กรมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือไม่?
22 มีการฝึกซ้อมแผน หรือไม่?
ที่มา : คู่มือ การจัดทาแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพร้อม
กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ:
- หากตอบว่า “ไม่มี” องค์กร ควรพิจารณาเสนอแนวทางปรับปรุง หรือจัดการต่อกิจกรรมนั้น
- หากตอบว่า “มี” องค์กร ควรคงกิจกรรมไว้ และปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ อาจดาเนินการฝึกซ้อมแผนโดยเลือกรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับองค์กร อาทิ การฝึกซ้อม
ชนิดอภิปรายเบื้องต้น (Orientation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกคุ้นเคยกับแผนที่ได้จัดทาไว้ เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอน
การดาเนินงาน, การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการเฉพาะด้าน (Drill) เช่น การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภาวะวิกฤต การจัดหาทรัพยากรฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การขนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การตั้งจุดคัดกรอง เป็นต้น
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ภาคผนวก
(ข้อมูลประกอบอื่นๆ ทีน่ ่าสนใจเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม)

-8ภาคผนวก 1 : สาระสาคัญของของแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
1. การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อองค์กร อาทิ
1.1 กาหนดผู้ประสานงานหลักและทีมงานรับผิดชอบเรื่องการระบาดของโรค โดยกาหนดบทบาท
หน้าที่ และการตอบสนองต่อสถานการณ์
1.2 กาหนดบุคลากรและปัจจัยเฉพาะที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การจัดส่งบริการ/
ผลิตภัณฑ์ เพื่อมิให้ธุรกิจชะงักงันระหว่างการเกิดการระบาดของโรค
1.3 จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมการบุคลากรทดแทน
1.4 พัฒนาและเตรียมแผนตามสถานการณ์สมมุติ ที่กระทบต่อความต้องการบริการ/ผลิตภัณฑ์
1.5 ประมาณการผลกระทบจากการระบาดที่มีต่อสภาวะการเงินของธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์สมมุติ
หลายแบบ
1.6 ประมาณการผลกระทบจากการระบาดที่มีผลต่อการเดินทางทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ (มาตรการกักกันเขตชายแดน)
1.7 ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากองค์กรสาธารณสุข รวมทั้งการจัดการ
กรณีฉุกเฉิน
1.8 จัดทาแผนการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการสื่อสารความคืบหน้าของธุรกิจ และความ
เป็นไปของบุคลากร
1.9 ทดสอบความพร้อมของแผนและการปฏิบัติงานตามแผน
2. การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อบุคลากรและลูกค้า
2.1 คาดการณ์และอนุญาตให้บุคลากรหยุดงานในช่วงการระบาดใหญ่ (การหยุดงานอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น บุคลากรป่วยเอง คนในครอบครัวป่วย มาตรการกักกันและจากัดพื้นที่การระบาด โดยกาหนดให้โรงเรียน/
องค์กรปิดทาการ การปิดถนนหรือเส้นทางสาธารณะ)
2.2 กาหนดแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาด ได้แก่ การทักทายกันโดยการจับมื อ
การจัดที่นั่งในห้องประชุม การใช้พื้นที่ทางานร่วมกัน
2.3 บุคลากรที่มีความเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจาปี (ถ้ามี)
2.4 ประเมินว่าบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกเพียงใด ในช่วงเกิดการระบาด
2.5 ประเมินว่าบุคลากรสามารถเข้าถึ งบริการด้านสุขภาพจิต และบริการด้านสังคมอื่นๆ ที่จาเป็น
ได้ดีเพียงใด ในช่วงการระบาด
2.6 จัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรและลูกค้าที่จาเป็นต้องให้บริการเป็นการเฉพาะ
3. การกาหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องดาเนินการในระหว่างเกิดการระบาด
3.1 จัดทาแนวทางเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่หยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยในช่วงการ
ระบาด รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับบุคลากรที่หายจากการป่วยกลับเข้าทางานใหม่
3.2 จัดทาหลักเกณฑ์เรื่องการใช้สถานที่ทางาน และชั่วโมงการทางาน โดยอาจใช้การติดต่อสื่อสาร
อื่นๆ หรือ การสับหลีกช่วงเวลาทางาน

-93.3 จัดทาแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในสถานที่ทางาน ได้แก่ สุขวิทยาส่วนบุคคล
เรื่อง การไอ/จาม การล้างมือ การแยกบุคลากรที่มีอาการต้องสงสัยออกจากผู้อื่น
3.4 จัดทาแนวทางที่ต้องดาเนินการเมื่อมีบุคลากรที่สงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคระบาด หรือกาลังมีอาการ
ป่วยในสถานที่ทางาน เช่น การควบคุมการติดเชื้อ การแยกผู้ป่วย การให้หยุดงาน
3.5 จัดทาหลักเกณฑ์ห้ามการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
การย้ายบุคลากรออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด และข้อกาหนดในการปฏิบัติตนของบุคลากรที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
3.6 แต่งตั้งผู้มีอานาจสั่งการ การส่งสัญญาณเตือนภัย และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการตอบสนอง
ตามแผนอย่างเคร่งครัด การยุติการปฏิบัติงาน การปิดทาการในพื้นที่ที่มีการระบาด รวมทั้งการถ่ายโอนความรู้เชิงธุรกิจ
ให้แก่บุคลากรที่สาคัญ
4. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการป้องกันบุคลากรและลูกค้าในระหว่างเกิดการระบาด
4.1 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอในทุกส่วนขององค์กร เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ สบู่
น้ายาฆ่าเชื้อ และภาชนะบรรจุวัสดุใช้แล้วที่ต้องกาจัด
4.2 จัดหาเครื่องมือ/ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรและลูกค้า
4.3 จัดให้มีหน่วยให้คาปรึกษาด้านสุขภาพที่สามารถให้คาแนะนาในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที
5. การติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้แก่บุคลากร
5.1 จัดหา/พัฒนาสื่อเพื่อการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระบาดของโรค เช่น อาการ รวมทั้งการ
ป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือ มารยาทในการไอ/จาม
5.2 จัดการลด/บรรเทาความตื่นตระหนก และความหวาดวิตกกังวลของบุคลากร หรือจัดการกับข่าวลือที่
ไม่ถูกต้อง
5.3 การสื่อสารความรู้ให้แก่บุคลากร โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
5.4 เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรรู้และเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคและ
แผนการตอบสนองขององค์กร
5.5 ให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัว หากมีอาการป่วยที่บ้าน
5.6 จัดทา /จัดหาเว็บไซต์ หรือศูนย์ฮอตไลน์ ที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดใหญ่
และวิธีการปฏิบัติตน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งทราบถึงจุดประสานให้ความ
ช่วยเหลือ ในกรณีประกาศภาวะฉุกเฉิน
5.7 กาหนด/จัดหา แหล่งข้อมูลในชุมชนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดได้อย่างเที่ยงตรงและฉับไว
ตลอดจนสถานที่ที่สามารถให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค เช่น วัคซีน ยาต้านไวรัส
6. การประสานงานกับองค์กรภายนอก และการช่วยเหลือชุมชน
6.1 ประสานกับองค์กรภายนอก เช่น สานักงานประกันสังคม องค์กรสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยน
แผนการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรค สร้างความเข้าใจในแผนและการตอบสนองร่วมกัน
6.2 แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกับองค์กรธุรกิจอื่น เพื่อให้ชุมชนสามารถ
ตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล

- 10 ภาคผนวก 2: ตัวอย่างแบบรายการตรวจสอบ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่ 1 แบบรายการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ
ยังไม่เริ่ม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

รายการตรวจสอบ
การระบุกิจกรรมสาคัญและบุคลากรที่จาเป็น
การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดงาน
การคาดการณ์ผลกระทบของ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจและ
ความต้องการของลูกค้า
นโยบายการทางานจากภายนอกสถานที่ทางาน (Remote working)
การพิจารณาผลของ COVID-19 ที่กระทบกับการเดินทาง
การพิจารณาผลของ COVID-19 ที่กระทบกับการจัดการทางการเงิน
การคาดการณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19
การพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจต้องระงับการให้บริการ

ตัวอย่างที่ 2 แบบรายการตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยง เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ยังไม่เริ่ม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

รายการตรวจสอบ
การแต่งตั้งผู้จัดการด้านแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Manager) เป็นผู้มีอานาจสั่งการ ส่งสัญญาณ
เตือนภัย ในการดาเนินการแผนอย่างเร่งด่วน
แผนการสั่งการ กรณีผู้บริหารไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
การมอบหมายงาน และฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางาน
ทดแทนกันได้
การฝึกอบรม และกาหนดแหล่งทางเลือกบุคลากรทดแทน
การสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
การเตรียมการแผนการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน
การวางแผนการเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน
นโยบายการลาและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ให้กับบุคลากรที่
หยุดงานจากการเจ็บป่วยในช่วงระบาด
พิจารณาความยืดหยุ่นในการมาปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือบุคลากรที่จาเป็นต้องพักอยู่ที่บ้านอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ COVID-19 เช่น การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ได้เดินทาง
ไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง

- 11 ยังไม่เริ่ม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

รายการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ห้ามการเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดทั้งใน
และต่างประเทศ
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในบริษัท เช่น การเดินทางไปยังประเทศที่มีความ
เสี่ยงของบุคลากร
แผนความต้องการพนักงานจากต่างประเทศ
แผนการดาเนินงานกับคู่ค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค
ตรวจสอบความคุ้มครองจากการประกันภัย

ตัวอย่างที่ 3 แบบรายการตรวจสอบความเสี่ยงในสถานที่ทางาน
ยังไม่เริ่ม อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

รายการตรวจสอบ
นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อ
เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทางาน แผนความถี่และ
มาตรฐานในการทาความสะอาด
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและการทาความสะอาดที่เพียงพอ
เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ สบู่ น้ายาฆ่าเชื้อ ฯลฯ
การจัดให้มีหน่วยให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ ที่สามารถให้คาแนะนาใน
กรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
การให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อและสุขอนามัยที่ดี
แผนในการคัดกรองและติดตามพนักงานและผู้มาติดต่อ
แนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานที่ทางาน กรณีเมื่อพบ
บุคลากรต้องสงสัยว่าป่วยต้องมีแนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสม
เช่น การควบคุมการติดเชื้อ การแยกผู้ป่วย หรือการให้หยุดงาน
มาตรการในการลดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า/คู่ค้าโดยตรง รวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน
นโยบายการยืดหยุ่นของสถานที่และเวลาทางาน เช่น การทางานจาก
บ้านหรือที่พัก (Teleworking) และการแบ่งแยกช่วงเวลาทางานที่
แตกต่างกัน (Shiftworking)
แนวทางการควบคุมการดาเนินการ เมื่อกระบวนการทางาน
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การทางานจากที่บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติงานสารอง
ความพร้อมของเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทางานจากที่บ้านหรือศูนย์
ปฏิบัติงานสารอง

- 12 ภาคผนวก 3: บทบาท และความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Manager)
(ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
1. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้พนักงานทราบสถานการณ์ โดยเน้น
ระยะการระบาด และข้อควรปฏิบัติ
2. ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโรคและการแพร่เชื้อ รวมทั้งจัดการอบรมเรื่องมาตรการ การป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรค พร้อมเน้นย้าวิธีการวัดไข้ที่ถูกต้อง
3. จัดทา ทะเบียนรายชื่อ พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานทั้งหมด เพื่อใช้ในการติดต่อ
นอกจากนีผ้ ู้จัดการฯ ต้องให้เบอร์โทรศัพท์แก่พนักงานเพื่อการติดต่อและสอบถาม กรณีที่มีการเจ็บป่วยด้วย อาการ
คล้ายโรคติดต่อดังกล่าว
4. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและคาแนะนาต่างๆ จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดให้พนักงานที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด หยุดงานและอยู่เฉพาะในบ้าน โดยเฝ้า
ติดตาม อาการทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ เป็นเวลา 14 วัน
6. จัดผู้รับผิดชอบแจ้งสถานการณ์ของหน่วยงานแก่พนักงาน ที่ถูกแยกกักสังเกตอาการที่บ้าน
7. จัดหากระดาษทิชชู ผ้าเช็ดมือ น้ายาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอกับจานวนพนักงาน
8. ให้คาแนะนาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล
9. จัดให้มีโปสเตอร์วิธีการล้างมือที่ถูกต้องบริเวณอ่างล้างมือทุกแห่ง
10. จัดให้มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ทางานเป็นประจา โดยเฉพาะจุดที่มีการอยู่รวมกัน
หลายคน หรือมีผู้ใช้ ร่วมกัน เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม ลิฟต์ ลูกบิดประตู โทรศัพท์
11. จัดห้องแยกและห้องน้าโดยเฉพาะ สาหรับพนักงานที่มีไข้ รวมทั้งทางเดินที่สามารถส่งต่อพนักงาน ที่
ป่วยไปรับการรักษาได้อย่างสะดวก และไม่ใช้ทางเดินร่วมกับพนักงานทั่วไป
12. ระบุชื่อโรงพยาบาลและสถานให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่พนักงานสามารถเข้ารับบริการได้
13. เน้นย้าเรื่องการวัดไข้ของพนักงานทุกคน เมื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด
14. หากพบพนักงานที่มีไข้สูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
- แนวทางคัดกรอง พนักงานป่วยในหน่วยงาน
- แนวทางการปฏิบัติ พนักงานป่วยนอกหน่วยงาน
- แนวทางการติดตาม ผู้สัมผัสโรค
- แบบรายงาน พนักงานที่ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

- 13 ภาคผนวก 4: คาแนะนา การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับสถานประกอบการ /
สถานที่ทางาน
(โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 25 กุมภาพันธ์ 2563)
คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคกับพนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ สวมหน้ากากอนามัย
เป็นต้น
- จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สาหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่
ทางาน เช่น ประตูทางเข้าห้องทางาน ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการกับพนักงาน
- ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทางานที่มีคน
รวมกันเป็นจานวนมาก รวมทั้งอานวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน หรือโรงพยาบาล
- เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทาความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดย
ให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการ ดูแลทาความ
สะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ ทางาน รวมถึงอุปกรณ์ทาความ
สะอาดอื่นๆ
- รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้าทางาน และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของ
เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก
- จัดให้มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่าเสมอ เช่น
โต๊ะ ทางาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทางาน ที่จับประตูห้องน้า
- ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้
มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทาความสะอาด เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
- สาหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานทางานหนาแน่น ควรจัดให้มีการ ตรวจคัดกรองพนักงานทุกคน
ก่อนเข้าทางาน หากพบพนักงานป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่ บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถาน
ประกอบการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไป พบแพทย์
- กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ-ส่งพนักงาน ให้ดาเนินการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ
บริเวณทีส่ ัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน
- การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก เพื่อให้พนักงานหยุดพักรักษา
ตัวและลดการแพร่กระจายของ เชื้อโรค
คาแนะนาสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
- ก่อนไปทางาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สาหรับตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน
- หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือถ้ามีเหตุจาเป็นให้ต้องไปทางานควร
สวมหน้ากากอนามัย และหากไม่มีหน้ากากอนามัย ให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน
- หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย ให้
พนักงาน หรือแนะนาให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย

- 14 กรณีมีบุคลากรเดินทางไปประเทศที่พบการระบาด
- ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดก่อนวางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
- งดหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่จาเป็นไปยังประเทศหรือเมืองดังกล่าว
- หากหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้ ควรมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ
- เมื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเมืองที่มีการระบาด ควรใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่
แออัด หรือคนพลุกพล่าน และปฏิบัติตามคาแนะนาของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
- ระหว่างการเดินทาง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ามูก ควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์หากไม่ได้ป่วยด้วย COVID-19
- เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย หากมีอาการป่วยก่อนโดยสารเครื่องบิน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบิน
ทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเครื่องบิน หากมี
อาการป่วยอยู่และไม่มีใบรับรองแพทย์
- เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 ให้ความร่วมมือกับการตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ
ทันที หากมีอาการป่วย
 สังเกตอาการป่วยและวัดไข้ตนเองทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน หลังกลับจากพื้นที่ที่พบการระบาด
 ระหว่าง 14 วันที่สังเกตอาการ ให้แยกเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่รับประทานอาหาร หรือ พูดคุย ใกล้ชิดกับ
ผู้อื่น งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจานวนมาก งดการเข้าประชุม การไปสถานที่ที่ คนพลุกพล่าน เช่น ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลัก และเดินทางออกนอกบ้านเท่าที่มีความจาเป็น
 ทั้งนี้การให้หยุดงาน ลางาน หรือทางานจากบ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละ หน่วยงาน
 หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ามูก ภายใน14 วันหลังกลับจากพื้นที่ที่พบการระบาด ควรไปพบ
แพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบ

- 15 ภาคผนวก 5: คาแนะนา การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา
หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
(โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 11 กุมภาพันธ์ 2563)
กรณีผู้เข้าประชุมหรือผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติหรือโอกาสที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดของโรค และไม่มี
เหตุผลความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุม สัมมนา ควรเลื่อนการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมออกไปก่อน
กรณีมีเหตุผลสมควรที่จาเป็นจะต้องจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม ควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวดและดีพอ
คาแนะนา
1. จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ในกรณีที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ามูก ให้แนะนาให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วม
กิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย ในกรณีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบอาการดังกล่าว ให้จัดทาสัญลักษณ์ติดประจาตัวผู้นั้น
ให้ชัดเจน ก่อนเข้าร่วมประชุม
2. จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน
จานวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ
4. ให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการล้างมือด้วยน้าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น
5. จัดให้มีจุดแนะนาและพยาบาลสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น โดยอาจแนะนาให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือที่พัก
หากเห็นว่าควรส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือที่โรงพยาบาล ตามแต่กรณี และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับ
ผู้สัมผัสโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้พิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยในสถานพยาบาลที่มีการประสานไว้
ล่วงหน้า
6. จัดให้มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได
ลูกบิดประตูห้องน้า อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
7. จัดหา จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คาแนะนาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ทราบข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้
8. ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ หรือ กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นต้น

- 16 ภาคผนวก 6 : ตัวอย่าง แผน BCP (ฉบับย่อ) เพื่อเตรียมความพร้อม : กรณีการระบาดของโรค
สมมติฐานในการจัดทาแผน
- พนักงาน ประมาณร้อยละ 25 ต้องลาหยุดงานเนื่องจากป่วยด้วยโรคที่กาลังระบาด หรือหยุดดูแล
ครอบครัว ที่ป่วยด้วยโรคที่กาลังระบาด
- การลาหยุดงานแต่ละครั้งประมาณ 1-2 สัปดาห์
- ระยะเวลาการระบาดอาจยาวนานประมาณ 6 เดือน - 1 ปี
โครงสร้างการสั่งการ (Command Structure)
1. คณะผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรทาหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัตินโยบาย และตัดสินใจประกาศ ใช้
แผนฉุกเฉินในระยะต่างๆ ของการระบาด และการประกาศยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินฯ และสาหรับในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์
ระบาดจะมีการแต่งตั้งคณะทางานย่อย ที่ประกอบด้วยฝ่ายงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรง (First responder) เพื่อทาหน้าที่
ติดตามและสื่อสารข้อมูลการระบาด โดยมีอานาจตัดสินใจสั่งการและกาหนดมาตรการ ในการดาเนินการ ประสานงานกับ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ และรายงานการดาเนินการต่อคณะผู้บริหารระดับสูง เป็นระยะ
2. การจัดแบ่งประเภทงาน จัดสรรทรัพยากรบุคคล และปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
- จัดแบ่งประเภทงานในองค์กรโดยพิจารณาจากความสาคัญ/ความจาเป็นเร่งด่วนของงานที่ต้องมา
ปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาด โดยแบ่งงานเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : งานที่จาเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ และเป็นงานที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งงานในสายงานหลักและสายงานที่จาเป็นต้องมาเพื่อสนับสนุนงาน
หลัก)
ประเภทที่2 : งานที่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ โดยต้องติดตั้งระบบงานเฉพาะ และเป็นงานที่ ไม่
ควรหยุดชะงักเป็นเวลานาน
ประเภทที่3 : งานทีส่ ามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้จากระบบงานพื้นฐาน (เช่น เรียกจาก Intranet)
หรือเป็นงานที่สามารถมาปฏิบัติงานที่องค์กรเป็นครั้งคราวเท่าที่จาเป็น
ประเภทที่4 : งานที่ไม่จาเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถระงับการดาเนินการได้ชั่วคราว อย่างน้อย 6 เดือน
- กาหนดให้ส่วนงานกาหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสารองที่ต้องมาปฏิบัติงานตามความจาเป็น
- กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดการติดต่อแบบพบปะกันโดยตรง (Face to face)
ระยะของการระบาดและแนวทางการดาเนินการ
แบ่งระยะการระบาดออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ Pre- Pandemic Phase / Pandemic Alert / Pandemic
Phase / Post-Pandemic Phase โดยแนวทางการดา เนินงานในแต่ละระยะ ได้แก่
1. ระยะที่ 1 - Pre-Pandemic Phase
แนวทางการดา เนินการ: เน้นการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงภัยจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และวางแผนเตรียมการรับมือกับการระบาดที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างสิ่งที่ต้องดาเนินการในระยะนี้
- การเตรียมความพร้อมของสถานที่ทางาน อาทิ วางแผนล่วงหน้าในเรื่องแนวทางการทาความสะอาด
กรณีที่เกิดการระบาด เช่น น้ายาที่ใช้ ความถี่ของการทาความสะอาด เตรียมการเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ กาหนด
แนวทางเบื้องต้นในการจัดส่งเอกสารในช่วงระบาด การเปิดใช้อาคารตามความจาเป็นในกรณีที่มีการระบาด
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ระบาด กาหนดแนวทางในการจากัดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง การพิจารณาหลักเกณฑ์การดูแลพนักงานเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน กาหนดแนวทางการรักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานและครอบครัว
- เตรียมแนวทางปฏิบัติในเรื่องงาน IT กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจาก
ที่บ้านได้ตามความจาเป็น (Work from Home)
- กาหนดแนวทางการสื่อสาร (ประชาสัมพันธ์ในกรณีฉุกเฉิน)
2. ระยะที่ 2 - Pandemic Alert มีแนวทางดาเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
2.1 ช่วงต้น : ทุกส่วนงานยังคงมาทางานตามปกติ (Business as usual) แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางาน โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงดาเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ยังไม่ต้องลงทุน
ในเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ตัวอย่างสิ่งที่ต้องดาเนินการในระยะนี้
- ติดตามและสื่อสารสถานการณ์ระบาดต่อผู้บริหารและพนักงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
- ดาเนินการตามมาตรการที่วางไว้ อาทิ เพิ่มความเข้มงวดในการทาความสะอาดอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ติดตามข้อมูลพนักงานที่ป่วยด้วยโรคที่กาลังระบาด ส่วนงานต่างๆ ลดกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก
2.2 ช่วงปลาย: ทุกส่วนงานยังคงมาทา งานตามปกติ (Business as usual) โดยมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทางาน รวมถึงอาจพิจารณาระงับกิจกรรมบางกิจกรรม และมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และระบบงานให้
สามารถ รองรับการทางานจากที่บ้าน โดยเริ่มลงทุนสาหรับเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น การติดตั้งระบบงาน IT
การจัดหาระบบการประชุมผ่าน Voice conference การติดตั้งจุดคัดกรอง เป็นต้น
ตัวอย่างสิ่งที่ต้องดาเนินการในระยะนี้
- เตรียมความพร้อมของจุดคัดกรองสาหรับเปิดใช้งานกรณีที่เข้าสู่ระยะการระบาดระยะที่ 3
- เตรียมความพร้อมของระบบงานอุปกรณ์ IT ให้สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้สาหรับงานที่ได้มีการ
กาหนดไว้แล้วในแผน
3. ระยะที่ 3 – Pandemic Phase
แนวทางการดาเนินการ : ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรค ติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะงานหลักเท่าที่จาเป็น เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้ต่อเนื่อง (Business Continuity)
ตัวอย่างสิ่งที่ต้องดาเนินการในระยะนี้
- ดาเนินการเฉพาะงานบางประเภทตามที่กาหนดไว้ในแผน โดยมีงานบางงานที่จาเป็นต้องมาปฏิบัติงาน
ที่สถานที่ทางาน บางงานสามารถปฏิบัติงานได้จากที่บ้าน (โดยผ่าน/ไม่ผ่านระบบงาน) และบางงานสามารถมา
ปฏิบัติงานทีส่ ถานที่ทางานเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น หรือสามารถหยุดดาเนินการได้
4. ระยะที่ 4 – Post-Pandemic Phase
แนวทางการดาเนินการ : คณะผู้บริหารระดับสูงประกาศยุติการใช้แผนฉุกเฉินฯ และดาเนินการเพื่อกลับสู่
ภาวะปกติ
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