
                        ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสตูล  

 

คู่มือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนด 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันและผ่อนคลาย 

ให้เปิดด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ตามความพร้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล (ศปก.จ.สตูล) 

 

 



                        ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสตูล  

ค าน า 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส 
COVID-19 ซึ่งแพร่กระจายจากประเทศจีนไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ความรุนแรงของ 
COVID-19 ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบระดับนานาชาติมากน้อยเพียงใด ทั้งสถานะของการระบาด รวมถึงการเพ่ิมข้ึน
ของการระบาดในวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตประจ าวัน เช่น การเดิ นทาง การค้า   การ
ท่องเที่ยว อาหาร และเศรษฐกิจ เพ่ือลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID -19 ต่อธุรกิจ ลูกจ้าง ลูกค้าและ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนรับมือกับ COVID-19  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
สตูล (ศปก.จ.สตูล) ได้จัดท าคู่มือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันและผ่อนคลายให้เปิด
ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ตามความพร้อม วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ เพ่ือให้สถานประกอบการทุก
แห่ง ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามค าแนะน า เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการก าหนด         
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สามารถเข้าตรวจสอบ แนะน า ตักเตือน ห้ามปราม    
หากไม่ปฏิบัติให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจมีค าสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว  
 

 

 

 
                              (นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์) 
                                ผู้วา่ราชการจังหวัดสตูล 

                                   หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. ร้านอาหารและเคร ื่องด ื่ม 
1.1  ร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร           

โรงอาหาร 
 

1) ให้ผู้ประกอบการตรวจคัดกรองพนักงาน ผู้ เข้าใช้บริการทุกคน     
ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายหรือสังเกตอาการก่อนเข้าร้าน  

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย   หรือ
หน้ากากผ้า 

3) ให ้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค 

4) ให้ควบคุมจ านวนผ ู้ใช้บริการ มิให้แออ ัด 
5) ให้เว้นระยะห ่างระหว่างโต๊ะ และระหว ่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่าง       

การเดิน พ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
6) ลดเวลาในการท าก ิจกรรมให้ส ั้นลงเท่าที่จ าเป็น  
7) ท าความสะอาดพ ื้น พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน ทั้งก่อนและหล ัง

การให้บร ิการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทกุว ัน 
8) ห ้ามการบร ิโภคส ุราหร ือเคร ื่องด ื่มแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่จ าหน ่าย

อาหาร 
9) จ ัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถ ึงห้องสุขา กรณี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีการระบายอากาศทุก ๆ 2 ชั่วโมง 
10) ให้ใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
11) ให้สวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก 

น้ าลาย เช่น กระดาษช าระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษช าระ     
ในห้องสุขา ก่อนทิ้งขยะดังกล่าวควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด  

 
 

 

1)  กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการ 
บริการ  โดยงดการ ตักอาหารส่วนกลางด ้วยตนเอง 
รวมถ ึงการต ักอาหารในภาชนะหร ือ ใช้อ ุปกรณ์
ร่วมกัน 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับร้านอาหาร  
   เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
1.1* จัดให้มีการคัดกรองอาการเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ                  

โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายหรือสังเกตอาหาร หากมีอาการ ไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เซลเซียส ไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการและ
แนะน าให้ไปพบแพทย์  

1.2* ผู้ปรุง ประกอบอาหาร พนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้บริการ   
ที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการเท่านั้น  

1.3* จัดหาแอลกอฮอล์เจล หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือพร้อมสบู่ ภายในร้านอาหาร เพื่อให้บริการ
ลูกค้า รวมถึงพนักงานในร้านอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณประตูทาง เข้า – ออก ของร้านอาหาร หน้าห้องสุขา จุดช าระเงิน 
เป็นต้น  

1.4* มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะ และระหว่างที่นั่งรับประทานอาหาร              
การซื้อและช าระเงิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

1.5* ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความแออัด เช่น จ ากัดจ านวนคนเข้าร้านตามที่นั่งที่ก าหนดไว้ 
ก าหนดระยะเวลาส าหรับการรับประทานอาหารในร้านไม่เกิน 1 ชั่วโมง งดเว้นการแสดงที่ใช้เสียง และการแสดงที่มี
การรวมกลุ่มของผู้คน เช่น การแสดงดนตรีสด เป็นต้น 

1.6* ห้ามจ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน 
1.7* เพ ิ่มมาตรการใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยแสดง QR Code ตาม platform 

ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
1.8* จัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารควรจัดในบริเวณในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีการระบาย

อากาศแบบธรรมชาติ กรณีร้านอาหารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องมีมาตรการในการท าความสะอาดและระบาย
อากาศทุก 2 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม  

1.9* จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ ด้วยน้ า
ผสมผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน       
(ใช้น้ ายาฟอกขาว ชนิดที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 1 ลิตร) หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น โต๊ะ
อาหารควรท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากลูกค้าใช้บริการ บริเวณพ้ืน ที่จับประตูห้องน้ า ควรท าความสะอาดทุก 1 
ชั่วโมง ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดท าความสะอาด ฯลฯ ควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ าที่
อุณหภูม ิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอก เป็นต้น 

1.10* จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จ าหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ 
และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ก่อนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องเป็นประจ าทุกวัน 

1.11* ให้สวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษช าระที่
ผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษช าระในห้องสุขา ก่อนทิ้งขยะดังกล่าว  ควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด และล้างมือ 
ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค    

1.12 กรณีนั่งรับประทานอาหารร่วมกันต้องจัดบริการช้อนกลาง (ประจ าตัวบุคคล)  
1.13 กรณีจ าหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลาง

ด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
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1.14 มีมาตรการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดช าระ      
ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้ง        
ท าความสะอาดก๊อก น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ ายาท าความสะอาดและล้างด้วยน้ าให้
สะอาด โดยท าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง 

1.15 ลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ เช่น มีระบบสั่งซื้ออาหาร จองโต๊ะนั่ง
รับประทานอาหารล่วงหน้า จัดให้มีตะกร้ารับและทอนเงิน หรือให้มีการช าระเงินผ่านระบบโอนเงิน หรือ      
พร้อมเพย์ เป็นต้น 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ 
ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

2.1* หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งเจ้าของร้าน 
หรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที 

2.2* ผู้สัมผัสอาหาร และพนักงานท าความสะอาดทุกคน ในสถานประกอบอาหาร ต้องให้ความส าคัญ     
ในการป้องกันตนเองและความปลอดภัยของลูกค้า โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะปฏิบัติงาน
ให้พนักงานล้างมือบ่อย ๆ และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก  เว้นระยะห่าง   
ระหว่างบุคคล 1 - 2  เมตร 

- ผู้ปรุงอาหาร ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ ก่อนและหลังปรุงอาหารทุกครั้ง 
- พนักงานเสิร์ฟ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กระจังกันใบหน้า (Face shield) ล้างมือ 

ก่อนและหลังเสิร์ฟอาหาร หรือสัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก 
- พนักงานล้างจาน ควรสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

2.3* ควรระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษช าระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก 
กระดาษช าระในห้องสุขา ควรสวมถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะดังกล่าว  
ควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค 

2.4 ไม่สัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือ 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหารสุก และอาหารดิบ 
ส าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาท ี

2.5 ส าหรับอาหารปรุงส าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารประเภทแกงทุก 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์
ส าหรับหยิบ จับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับ
อาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริโภค  
3.1* สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ

เหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ  
3.2* เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
3.3* ล้างมืออย่างสม่ าเสมอด้วยน้ าและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง 
3.4 วางแผนหรือเลือกรูปแบบการซื้ออาหาร เช่น เตรียมเมนูอาหาร การสั่งจองโต๊ะนั่ง และสั่งอาหาร

ล่วงหน้า  
 
หมายเหตุ : ข้อที่มเีครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. ร้านอาหารและเคร ื่องด ื่ม 
  1.2 ร้านน้ าชา ร้านกาแฟ  

และร้านขายเครื่องดื่มทั่วไป  
 

1) ให้ผู้ประกอบการตรวจคัดกรองพนักงาน ผู้เข้าใช้บริการทุกคน
ด้วยการวัดอุณหภูมิหรือสังเกตอาการก่อนเข้าร้าน 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย  
หรือหน้ากากผ้า 

3) ให ้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรค 

4) ให้ควบคุมจ านวนผ ู้ใช้บริการ มิให้แออ ัด โดยให้ผู้ ใช้บริการ     
นั่งหรืออยู่ภายในร้านได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง   

5) ให้ เว้นระยะห ่างระหว่างโต๊ ะ และระหว ่างที่ นั่ ง รวมถึงระยะห่ าง        
ระหว่างการเดิน พ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน อย่างน้อย    
1 - 2 เมตร 

6) ท าความสะอาดพ ื้น พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน ทั ้งก่อนและ
หล ังการให้บร ิการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทกุว ัน 

7) ห ้ามการบร ิโภคส ุราหร ือเคร ื่องด ื่มแอลกอฮอล์  ภายในสถานที่
จ าหน่าย 

8) จ ัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที ่ดี รวมถ ึงห้องสุขา 
กรณีติดตั้ งเครื่องปรับอากาศให้มีการระบายอากาศทุก  ๆ        
2 ชั่วโมง 

9) ให้ใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ตามความ
เหมาะสม หรือ ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

 
 

 

1) แนะน าให้ผู้รับบริการ ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับร้านน้ าชา และเครื่องดื่มประเภทอื่น 
   เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ผ่อนคลายระยะที่ 2 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
1.1* จัดให้มีการคัดกรองอาการเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ                  

โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายหรือสังเกตอาหาร หากมีอาการ ไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เซลเซียส ไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการและ
แนะน าให้ไปพบแพทย์  

1.2* พนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการเท่านั้น  

1.3* จัดหาแอลกอฮอล์เจล หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือพร้อมสบู่  ภายในร้าน เพ่ือให้บริการลูกค้า 
รวมถึงพนักงานในร้านอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณประตูทางเข้า – ออกของร้าน หน้าห้องสุขา จุดช าระเงิน เป็นต้น  

1.4* มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โต๊ะ และระหว่างที่นั่งรับประทาน การซื้อและช าระ
เงิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

1.5* ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความแออัด เช่น จ ากัดจ านวนคนเข้าร้านตามที่นั่งที่ก าหนดไว้ 
ก าหนดระยะเวลาส าหรับอยู่ในร้านไม่เกิน 1 ชั่วโมง  

1.6* ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จ าหน่าย 
1.7* เพ ิ่มมาตรการใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยแสดง QR Code ตาม platform 

ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 
1.8* จัดให้มีที่นั่งรับประทานในบริเวณในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีการระบาย อากาศแบบ

ธรรมชาติ กรณีร้านอาหารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องมีมาตรการในการท าความสะอาดและระบาย อากาศทุก 2 
ชั่วโมง ตามความเหมาะสม  

1.9* จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ ด้วยน้ า 
ผสมผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้
น้ ายาฟอกขาว ชนิดที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 1 ลิตร) หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น โต๊ะอาหาร
ควรท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากลูกค้าใช้บริการ บริเวณพ้ืน ที่จับประตูห้องน้ า ควรท าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง   
ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดท าความสะอาด ฯลฯ ควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ าที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียสและผงซักฟอก เป็นต้น 

1.10* จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม เก็บรวบรวม
ขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ก่อนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องเป็นประจ าทุกวัน 

1.11 กรณีนั่งรับประทานร่วมกันต้องจัดบริการช้อนกลาง (ประจ าตัวบุคคล)  
1.12 มีมาตรการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดช าระ      

ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้ง        
ท าความสะอาดก๊อกน้ าที่ใช้  โดยใช้น้ ายาท าความสะอาดและล้างด้วยน้ าให้สะอาด โดยท าความสะอาดทุก 1 
ชั่วโมง 

1.13 ลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ เช่น มีระบบสั่งซื้ งเครื่องดื่ม จองโต๊ะนั่ง
รับประทานล่วงหน้า จัดให้มีตะกร้ารับและทอนเงิน หรือ ให้มีการช าระเงินผ่านระบบโอนเงิน หรือพร้อมเพย์ เป็น
ต้น 

1.14 แนะน าให้ผู้รับบริการซื้ออาหารกลับไปบริโภคท่ีบ้าน 
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2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สัมผัสเครื่องดื่มและอาหารว่าง ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟ รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

2.1* หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งเจ้าของ
ร้าน หรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที 

2.2* ผู้สัมผัส และพนักงานท าความสะอาดทุกคน ต้องให้ความส าคัญในการป้องกันตนเองและความ
ปลอดภัยของลูกค้า โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะปฏิบัติงาน ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ และ
ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 

- ผู้ปรุงอาหาร ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ ก่อนและหลังปรุงอาหารทุกครั้ง 
- พนักงานเสิร์ฟ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กระจังกันใบหน้า (Face shield) ล้างมือ 

ก่อนและหลังเสิร์ฟอาหาร หรือสัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก 
- พนักงานล้างจาน ควรสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

2.3* ควรระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษช าระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก 
กระดาษช าระในห้องสุขา ควรสวมถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะดังกล่าว  
ควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริโภค  
3.1* สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ

เหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ  
3.2* เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร  
3.3* ล้างมืออย่างสม่ าเสมอด้วยน้ าและสบู่ ก่อนและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง 
3.4 วางแผนหรือเลือกรูปแบบการเลือกซื้อเครื่องดื่ม เช่น เตรียมเมนูเครื่องดื่ม การสั่งจองโต๊ะนั่งและสั่ง

เครื่องดื่มล่วงหน้า  
 

 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ประเภทห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการ
เสริม 1. ห้ า งส ร รพ สิ น ค้ า  ซุ ป เป อ ร์ ม า เก็ ต           

ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ 
1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ โดยใช ้

แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้ 

2) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องไม่
อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ไม่สวมหน้าหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้ามาในร้าน  

4) ให ้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู ่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห ่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและช าร าสินค้า 

อย่างน้อย ๑ เมตร 
6) ให้ควบคุมจ านวนผ ู้ใช้บริการ มิให้แออ ัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการท า

ก ิจกรรมให้ส ั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
7) ให้ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน 

ประตูทางเข้า - ออก ประตูห้องน้ า ประตูตู้แช่แข็ง ตะกร้าใส่ของ ตู้ เก็บอุปกรณ์
เตรียมการจ าหน่าย เคาน์เตอร์คิดเงิน ลูกบิดประตู โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70 % ส าหรับ
อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น จุดบริการเครื่องดื่ม อาหารอุ่นร้อน รวมถึงอุปกรณ์ใส่
อาหาร ใส่สินค้า ที่คีบ มีด เขียง อุปกรณ์เครื่องชงเครื่องดื่ม ให้ท าความสะอาดทุกครั้ง
หลังใช้งานด้วยน้ ายาล้างจาน และล้างด้วยน้ าสะอาดสองครั้ง ต่อด้วยการฆ่าเชื้อโดยแช่
ภาชนะในน้ าร้อน 80 องศาเป็นเวลา 30 วินาที แล้วอบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร 

8) จ  ัดให ้ม ีการระบายอากาศภายในอาคารที ่ดี  รวมถ ึงห้องสุขา กรณี ติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศให้มีการระบายอากาศทุก ๆ 2 ชั่วโมง 

 
 

1) ควบคุมมิให้ม ีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายใน
สถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
และงดกิจกรรม ที่ท าให้เกิดความแออ ัดหรือมี
การรวมกลุ่มคน 

2) จ ัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที ่ดี 
รวมถ ึง ภายในห้องสุขา 

3) จัดให้ม ีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือย ืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ท้ังบ ริเวณ จุด
รับส่ง ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายใน
อาคาร 

4) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับ การให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 
1.1 สถานที่และอุปกรณ์ 

1)* จัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีสังเกตอาการหรือสอบถามอาการ หรือใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือหอบเหนื่อย หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส แนะน าให้พบแพทย์  

2)* มีการลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ โดยใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยแสดง QR Code ตาม platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

3)* จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือให้แก่ผู้บริโภคบริเวณทางเข้ า – ออก        
ของร้านสะดวกซ้ือ  

4)* ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และต้องไม่ต้องไม่
อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ไม่สวมหน้าหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้ามาในร้าน 

5)* มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้มีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน          
ท้ังบริเวณจุดรับสง่ ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร ชั้นวางสินค้า โต๊ะและที่นั่ง และบริเวณเคาน์เตอร์
คิดเงินต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงมีมาตรการลดความแออัด เช่น ก าหนด
จ านวนคนต่อพ้ืนที่ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ   

6)* บริเวณเคาน์เตอร์ช าระเงิน ควรท าความสะอาดเป็นประจ าทุก  2 โมง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น
แอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยด แอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน         
จนทั่วพ้ืนที่ที่ต้องการ  

7)* บริเวณพ้ืนท าความสะอาดด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรค     
ด้วยน้ ายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข้มข้น 1000 ส่วน ในล้านส่วน เช่น หากใช้           
น้ ายาฟอกขาว ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 1 ลิตร 

8)* ตะกร้าใส่ของ รถเข็น ควรท าความสะอาดด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาดทุกครั้ง
หลังจากท่ีลูกค้าใช้บริการ 

9) จ ัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารเหมาะสม รวมถ ึง ภายในห้องสุขา 

10) สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยมือที่ถูกต้อง การล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางต่างๆ  

1.2 สินค้า  
1) จัดวางสินค้า ให้เป็นระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า ไม่ปะปนกัน  เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็วในการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค  
2) ในกรณีมีการปรุงอาหาร/เครื่องดื่มจ าหน่ายภายในร้านสะดวกซื้อ  

- บริเวณที่มีการปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ต้องสะอาด และท าความสะอาด  ด้วยน้ าและ
น้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์  70 % โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์
ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนทั่วพ้ืนที่ที่ต้องการ  
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- ภาชนะบรรจุอาหาร/เครื่องดื่มต้องสะอาด ปลอดภัย   
- ใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบ จับ หรือตักอาหารแบบบริการตนเอง เช่น ช้อน ส้อม ฯลฯ ควรใช้เป็น 

อุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ผู้บริโภคบริการตนเองแล้วน ากลับไปด้วยเมื่อเลือกอาหารเสร็จ หรือสวมถุงมือพลาสติก
ใช้แล้วทิ้งก่อนหยิบตักอาหาร   

- ล้างภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่มให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วย 
น้ ายาล้างจานให้สะอาด แล้วอาจฆ่าเชื้อโดยแช่ภาชนะในน้ าร้อน 80 องศาเป็น เวลา 30 วินาที หรือแช่โซเดียม    
ไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อน
ชาต่อน้ า 1 ลิตร) แช่ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วล้างน้ าให้ สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร  

- ผู้ปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากาก ตลอดเวลา เพ่ือป้องกัน
ตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ และหาก  มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม        
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2.1* หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและ  ไปพบแพทย์

ทันท ี  
2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพ่ือลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
2.4 ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและพนักงานท าความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้ปากคีบ

ด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละ
วันให้อาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริโภค/ผู้ซื้อสินค้า  
3.1* หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือหอบเหนื่อย งดไปใช้บริการ และไปพบแพทย์

ทันท ี
3.2* สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ  
3.3 ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพ่ือความรวดเร็วในการเลือกซ้ือสินค้า และลดระยะเวลา   

ที่อยู่ภายในร้านสะดวกซ้ือ  
3.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
3.4* ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ บ่อย ๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการเลือกซื้ออาหาร ก่อนรับประทาน

อาหาร หลังเข้าส้วม หลังจับสิ่งสกปรก และจับเงิน  
3.5 น าถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพ่ือลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสกับผู้ค้า 

 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ประเภท ตลาดสด ตลาดนัด รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. ตลาดสด ตลาดนัด รถเข็น  
หาบเร่ แผงลอย  

1) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

2) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค 

3) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้า
และช าระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร 

4) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลด
เวลาในการท าก ิจกรรมให้ส ั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

5) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

 

1) งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรม ที่ท าให้     
เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน 

2) จัดให้ม ีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือย ืนห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร ท้ังบริเวณจุดรับส่ง ผู้โดยสาร
ขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร 

3) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ 
รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การให้บริการ 
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับตลาดสด ตลาดนัด 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของตลาด 
1.1 ก าหนดเส้นทางเข้าออกของลูกค้า ผู้มาติดต่อ ผู้จ าหน่ายสินค้าที่ชัดเจน และจุดให้มีการคัดกรอง

สุขภาพ ด้วยวิธีสังเกตอาการหรือสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม                  
มีน้ ามูก หรือหอบเหนื่อย หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส แนะน าให้พบแพทย์ 

1.2* จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ าและสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์  
1.3* ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลาดเวลาที่อยู่    

ในตลาด 
1.4* มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้ม ีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือย ืนห่างกัน                 

ท้ังบริเวณจุดรับส่ง ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ แผงสินค้า โต๊ะและที่นั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า       
1 เมตร รวมถึงมีมาตรการลดความแออัด เช่น ก าหนดจ านวนคนต่อพ้ืนที่ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัด
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ   

1.5* ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนทางเดิน แผงจ าหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ าผงซักฟอก
หรือน้ ายาท าความสะอาด และฆ่าเชื้อ โดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60%                     
ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ า 20 ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพ่ิมความเข้มข้นของคลอรีน      
เป็น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 10 ช้อนชาต่อน้ า 20 ลิตร)  

1.6* ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง รวมถึงห้องน้ า ห้องส้วมที่ใช้ในตลาด โดยเน้น
บริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอน
ประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งท าความสะอาดก๊อกน้ าที่ใช้ภายในตลาด โดยใช้น้ ายาท าความสะอาดและล้างด้วย   
น้ าให้สะอาด ควรท าความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง 

1.7* จัดให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.8 จัดแบ่งโซนสินค้าแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือ ลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด 
1.9 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การล้างมือ   

ที่ถูกต้อง วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เป็นต้น 
1.10 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า    

สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุง     
ให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ       
ในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  

 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหาร 
2.1* หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์

ทันท ี
2.2* ต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ าเสมอด้วยน้ าและสบู่  หลังออกจากห้องส้วม 

และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
2.3* เว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
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2.4 ส าหรับอาหารปรุงส าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารประเภทแกงทุก ๆ 2 ชั่วโมง ในกรณ ี     
มีการใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตกหล่นหรือสัมผัสกับอาหารเพราะ
อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  
 2.5 หากจ าหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์ เพ่ือไม่ให้ลูกค้า
สัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ 
3.1* ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
3.2* ระหว่างเดินซื้อค้าและขณะรอรับสินค้าต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 
3.3 ล้างมือ ณ จุดล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ณ ทางเข้า-ออก หรือทุกครั้งหลังสัมผัส     

สิ่งสกปรก 
3.4 วางแผนการเลือกซื้ออาหารล่วงหน้า เพ่ือความรวดเร็วและลดระยะเวลาที่อยู่ภายในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร    
 

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ประเภทสถานที่บริการดูแล สถานที่พ านัก หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านัก หรือสถาน
สงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ก่อนเข้าอาคาร 
ทั้ งนี้   ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์ 
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 

4) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ และญาติท่ีมาเยี่ยม มิให้แออัด  
5) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเตียงส าหรับห้องรวม อย่างน้อย 2 เมตร 

รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค 
และผู้ ใช้บริการรายใหม่ เพ่ือเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้อ    
อย่างน้อย 14 วัน  

6) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้ งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

 7) งดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วย
ตนเอง และการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และ      
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม 

8) จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ที่อยู่ในความ 
ดูแล และญาติที่มาเยี่ยม และผู้ใช้บริการอ่ืนๆ โดยให้ใช ้แอพพล ิเคชั่น
ต ิดตามต ัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

1) ให ้ผู ้ให ้บ ร ิการสวมอุปกรณ ์ป ้องก ัน โรค ตาม
มาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับสถานที่ดูแลหรือสถานสงเคราะห์ 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

 สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ               
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ จึงมีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ดูแล 
สถานที่ผู้รับผิดชอบ หรือพนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ ดังนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบสถานที่ 
 1.1 แนวทางปฏิบัติด้านการบริการ 

1)* ให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยม ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย หากพบว่าผู้ใช้บริการมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือ                
มีอาการทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วง
กักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการและแนะน าให้ไปพบแพทย์  

2)* ให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยม ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยแสดง QR Code ตาม platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึก
การให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

3)* จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือให้แก่ผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า – ออก                    
ของสถานที่ดูแลหรือสถานสงเคราะห์ 

4)* ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
5)* ให้ควบคุมจ านวนผู้มาใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยม มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาในการเยี่ยม

ของญาติให้สั้นลงตามความเหมาะสม 
6)* ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงส าหรับห้องรวม    

อย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค และผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ือ
เฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน 

7)* งดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหาร    
ในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และงดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มอื่นๆ 

8) จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ที่อยู่ในความดูแล ญาติที่มาเยี่ยม และ
ผู้ใช้บริการอ่ืนๆ 
 

1.2 แนวทางปฏิบัติด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
2.1* ท าความสะอาดบริเวณพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่เยี่ยมญาติ ด้วยน้ ายาท าความ

สะอาด วันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสหรือที่ใช้ร่วมกัน หากมีผู้ใช้บริการมากให้เพ่ิมความถี่ท าความ
สะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

2.2* การจัดการขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า และดูแล
ความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพ่ือรอการเก็บขน
ไปก าจัดต่อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
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2.3 ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่เหมาะสมระมัดระวังการเก็บขยะ เช่น                
ผ้าหรือทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลายของผู้รับบริการ เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิด    
ให้มิดชิดหรือท้ิงในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค 

2.4 ห้องส้วม ให้ดูแลความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่                 
พ้ืนห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชัก โครก 
ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังเข้าใช้
ห้องส้วม เช่น 70% แอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

2.5 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขาและห้องอาบน้ า 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2.1* ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน                    

แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
2.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายาง      

กันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะและใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่
พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หลี กเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก                
โดยไม่จ าเป็น และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

2.5 สิ่งของ หรือซักท าความสะอาด เปลี่ยนอุปกรณ์ (ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง เสื้อผ้า เป็นต้น) โดย
ใช้น้ าที่อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส แช่นาน 25 นาที และซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาซักผ้าทั่วไป แต่ถ้าไม่มี
เครื่องท าอุณหภูมิน้ าให้แช่ผ้าในน้ ายา ฟอกขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ก่อนซัก 30 นาที และซัก     
กับผงซักฟอกหรือน้ ายาซักผ้าทั่วไปทุกครั้งหลังให้บริการ 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
3.1* หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการสถานที่ 
3.2* ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
3.3* เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ เช่น ขณะต่อแถว

ขณะที่มีการออกก าลังกายในลานกิจกรรม ฯลฯ 
3.5 ในกรณีที่ท ากิจกรรมโดยมีอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วม ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 

โดยไม่จ าเป็น และล้างมือด้วยด้วยน้ าสะอาดและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลังจบกิจกรรม  
3.6 ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและให้ความร่วมมือในมาตรการของสถานที่ดูแลหรือสถานสงเคราะห์ 

 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถงึ มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 ประเภทร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านท าเล็บ

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

 1. ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม เฉพาะกิจกรรม    
ตัดซอยผม แต่งผม ร้านท าเล็บ และสถานเสริมความ
งาม 

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และ ผู้ใช้บริการ 
ก่อนเขา้ร้าน ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่า

เชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห ่าง อย่างน้อย 1 เมตร 
5) ให้โทรนัดล่วงหน้า เพ่ือควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้มีผู้นั่งรอ    

ในร้าน  
6) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ

ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
7) ผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face 

Shield และก าหนดระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน 
8) ใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตามความ

เหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได ้

1) ให้ ผู้ ให้ บ ริการสวมอุปกรณ์ ป้ องกัน โรค ตาม
มาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
3) จัด ให้ มี การแนะน าผู้ ป ระกอบการ พนั กงาน 

ผู้ ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับ การให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับสถานบริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านท าเล็บ 
เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

สถานบริการเสริมสวย หรือ แต่งผม เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชนในการตัดผม แต่งผม เสริมสวย  
แต่งเล็บ เป็นต้น และเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กิจกรรมการให้บริการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสระหว่างคน  
สู่คน หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค าแนะน านี้ ค านึงถึงการลดการแพร่ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ด้วยการลดการสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น เพ่ือการป้องกันการติดเชื้อทั้งจากผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ ในเบื้องต้นขอให้จัดบริการที่จ าเป็นเท่านั้น คือ การตัด หรือ ซอยผม ท าสี ส่วนบริการอ่ืนๆ                       
ให้ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยง โดยไม่ใช้ เวลาในการท าไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันเกิน 1 เมตร 
เป็น เวลานาน จึงมีค าแนะน าส าหรับเจ้าของร้าน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของร้าน 
1.1 แนวทางปฏิบัติด้านการให้บริการ 

1) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการสังเกตจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี
อาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการ และแนะน าให้ไปพบแพทย์ทันที  

2)* เจ้าของร้านต้องมีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  วันที่และเวลา ของ
ผู้ใช้บริการทุกรายก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยแสดง QR Code ตาม platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

3)* จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ าสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้
บริการ ลูกค้าในบริเวณต่างๆ ของร้าน เช่น หน้าประตูร้าน โต๊ะ โซฟา เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานภายในร้าน 

4)* ให้พนักงาน ลูกค้าและผู้มาติดต่อในร้านทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือมาติดต่อร้านตัดผม   

๕)* บริหารจัดการและดูแลลูกค้าผู้มารับบริการไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป ด้วยการจ ากัดจ านวน
ลูกค้าท่ีอยู่ในร้านในเวลาเดียวกันไม่ให้หนาแน่น กรณีท่ีมีผู้มารับบริการเต็ม ห้ามมใิห้ลูกค้านั่งรอในร้าน โดยให้มี 
การนัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการแต่ละครั้ง และจ ากัดเวลาให้บริการลูกค้าแต่ละรายไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพ่ือลด
เวลา รอคอยในร้าน กรณี เป็นเด็กที่ต้องมีผู้ติดตาม อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้เพียงหนึ่งคน 

1.2 แนวทางปฏิบัติด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
1)* ท าความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้ 

บริการทุกครั้ง ด้วยน้ ายาท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ 
โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน นึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่
อุณหภูมิ อย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส 
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2) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ให้ ใช้กับผู้ใช้บริการต่อคนเพียงครั้งเดียว                           

ไม่ใช้ซ้ ากับผู้ใช้บริการอ่ืน และใช้เสร็จแล้วให้ท าความสะอาดทุกครั้ง  
3) วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่น ามาใช้ซ้ า

กับผู้ใช้บริการรายอื่น และทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือน าไปรวบรวม 
และส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 

1.3 แนวทางปฏิบัติด้านสถานที่  
1)* ท าความสะอาดสถานที่ภายในร้านเป็นประจ าทุกวัน ก่อนและหลังให้บริการ ได้แก่ พ้ืน ผนัง 

ประต ูและจุดอ่ืนๆ  
2)* ท าความสะอาดสิ่งของและเครื่องใช้ เช่น จุดช าระค่าบริการ เก้าอ้ีตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอ

รับบริการ ชั้นใส่วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน ควรเพ่ิมความถี่ท าความสะอาดอย่าง  
น้อยทุก 2 ชั่วโมง และหลังให้บริการลูกค้าแต่ละคน ด้วยน้ ายาท าความสะอาด และสารฆ่าเชื้อโรค เช่น 
แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อท่ีมีส่วนผสมของคลอรีน  

3)* จัดระยะห่างเก้าอ้ีให้บริการ ให้มีระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร และให้มีจ านวนเก้าอ้ีที่ให้บริการ      
ไม่เกิน 4 ที่นั่ง หรือ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ในร้านที่สามารถจัดระยะห่างได้ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร และ                   
มีแผ่นพลาสติก หรือแผ่นอะคริลิกใสกั้นระหว่างเก้าอ้ีที่ให้บริการ  

4) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้าน  
สม่ าเสมอ  

5)* จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะอันตราย เช่น กระป๋อง
สเปรย์ ออกจากขยะทั่วไป และแยกภาชนะส าหรับทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วเป็นการเฉพาะ เก็บรวบรวมโดยมัด    
ปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ เพ่ื อน าไปก าจัด        
อย่างถูกต้อง  

6) กรณีเป็นร้านที่มีห้องส้วมให้บริการลูกค้า ต้องท าความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันหรือ
อย่าง น้อยวันละ 2 ครั้ง และเพ่ิมความถ่ีในการท าความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ
โรค ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กด  
โถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ าช าระ และพ้ืนห้องส้วม  

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
2.1* สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  

ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที  
2.2* ช่างตัดผม ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ หน้ากากผ้าหรือ  

หน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) ถุงมือยางขณะสระผม และให้มีผ้ากันเปื้อนที่สะอาดทุกครั้งที่
ให้บริการ และสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน 

2.3 ขอความร่วมมืองดการพูดคุยเกินความจ าเป็นกับลูกค้าขณะให้บริการ 
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2.4 ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ล้างมือด้วยสบู่และน้ า  

สะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังจากให้บริการลูกค้าทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 
จมูก โดยไม่จ าเป็น  

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ  
3.1* ควรใช้บริการเท่าที่จ าเป็น และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปใช้บริการ                 

ถ้าหากหน้ากากอนามัยเปียกหรือชื้น ให้ท าการเปลี่ยนทุกครั้ง  
3.2* หากพบว่าตนเองมีไข้ และอาการทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ  

หอบเหนื่อย ต้องไม่ไปใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที  
3.3* หลังจากใช้บริการเสร็จ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบจับ

ของใช้ส่วนตัว และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประเภทสถานที่ออกก าลังกาย 

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. สถานที่ออกก าลังกาย 
1.1 สถานออกก าลั งกายฟิตเนส  ให้ เปิ ด

ด าเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่น
โยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่อง
เล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่น
แบบรวมกลุ่ม   

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาให้บริการ 
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ยกเว้นตอน
ออกก าลังกาย 

3) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ
รายงานทดแทนได้ 

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห ่างระหว่างเครื่องออกก าลัง-กาย/อุปกรณ์ 

อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย 
6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาใช้บริการ  

ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน 
7) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ ส่วนพ้ืนผิวที่มีการ

สัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอาบน้ า ท าความ
สะอาดก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดมูลฝอยทุกวัน 

8) จ ัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถ ึงห้องสุขา กรณีติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศให้มีการระบายอากาศทุก ๆ 2 ชั่วโมง 

9) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการ
ให้บริการและการใบริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 

1) จัดให้มีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่าง
กันอย่างน้อย 1 เมตร 

2) การจ าหน่ ายอาหารหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  ให้ปฏิบัติตามมาตาการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับสถานออกก าลังกายฟิตเนส 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 

สถานออกก าลังกาย สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะส่วนที่เป็นโยคะ หรือฟรีเวท (Free weight) โดย
งดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม ค าแนะน านี้ ค านึงถึงการลดการแพร่
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการลดการสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น เพ่ือการป้องกันการติดเชื้อ 
จึงมีค าแนะน าส าหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ดังนี้  
1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 
 1.1 แนวทางปฏิบัติด้านการให้บริการ 

1)* ให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
พร้อมท าสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น สติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่หากพบว่า
ผู้ใช้บริการมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบ
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน      
ต้องแจ้งงดให้บริการและแนะน าให้ไปพบแพทย์  

2)* ให้มีการบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ใช้บริการทุกราย 
ก่อนเข้าและออกสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแสดง        
QR Code ตาม platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการ หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

3)* จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
4)* ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้อง

สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้น ตอนออกก าลังกาย  
5)* ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อ

คนต่อวัน 
6)*  เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และ

ลดการใกล้ชิดระหว่างกัน 

1.2 แนวทางปฏิบัติด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
1)* บริเวณพ้ืนท าความสะอาดด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรค  

ด้วยน้ ายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข้มข้น 1000 ส่วน ในล้านส่วน เช่น หากใช้ น้ ายา
ฟอกขาวที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 1 ลิตร  

2)* เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องสม่ าเสมอ ทุกๆ 2 ชั่วโมง 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาด และฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท
0.1%  

3)* จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งด
บริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ า 

4)* การจัดการขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า และ
ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพ่ือรอ
การเก็บขนไปก าจัดต่อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
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5)* ห้องส้วม ให้ดูแลความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อ ก่อน
และหลังเข้าใช้ห้องส้วม เช่น 70% แอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2.1* ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน                    

แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที  
2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
2.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายาง

กันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะและใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไป
รวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 
จมูก โดยไม่จ าเป็น และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
3.1* หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการสถานที่ออกก าลัง

กาย 
3.2* จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ระหว่างการออกก าลังกาย 

และหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
3.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค 
3.4* ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากออกก าลังกายและหลังใช้ส้วม รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  
 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประเภทสถานที่ออกก าลังกาย 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการ
เสริม      1.2 สถานที่ออกก าลังกายในร่ม เฉพาะกีฬา

ประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการปะทะกัน
ระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หาก
เล่นเป็นทีม ให้มีผู้ เล่นได้ฝั่ งละไม่ เกินสามคน 
ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส  

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร 
ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาให้บริการ 
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลายกเว้นตอน
ออกก าลังกาย 

3) ให้ม ีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที ่ และใช้แอพพลิเคชั ่น
ติดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห ่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์ 

อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย 
6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาใช้บริการ   

ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน 
7) ท าความสะอาดพ้ืนห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ ส่วนพ้ืนผิวที่มีการ

สัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอาบน้ า ท าความ
สะอาดก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดมูลฝอยทุกวัน  

8) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการ
ให้บริการและการใบริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 

1) จัดให้มีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
3) การจ าหน่ายอาหารหรือบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม  ให้ปฏิบัติตามมาตาการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
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แนวทางปฏิบัตดิ้านสาธารณสุขส าหรับสถานทีห่รือสนามออกก าลงักายในที่รม่ 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2  

 สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในที่ร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการปะทะกันระหว่าง                 
ผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิล
เทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา จึงมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของสถานที่ ผู้รับผิดชอบ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ ดังนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่  
 1.1 แนวทางปฏิบัติด้านบริการ 

1)* ให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย                  
พร้อมท าสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น สติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่หากพบว่าผู้ใช้บริการ         
มีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบหายใจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการและแนะน า            
ให้ไปพบแพทย์   

2)* ต้องมีการบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ใช้บริการทุกราย 
เพ่ือให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค และให้ใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
แสดง QR code ตาม Platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการภายในสถานที ่ 

3)* จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือให้แก่ผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า - ออก 
ของสนามกีฬาหรือสถานที่ออกก าลังกาย 

4)* ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 

5)* ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัดระยะเวลาการใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน
ต่อวัน  

6)* สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มี
ป้ายแสดงค าเตือน แนวปฏิบัติส าหรับประชาชนผู้ใช้บริการ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

1.2 แนวทางปฏิบัติด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
1)* ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ทางเดินออกก าลังกาย พ้ืนถนน ประตู สวน เก้าอ้ี ม้านั่ง                 

จุดให้บริการ น้ าดื่ม โดยเฉพาะก๊อกน้ าดื่ม อุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่มีการใช้ร่วมกันเป็นประจ าทุกวันก่อนและหลังเปิด
ให้บริการด้วยน้ ายาท าความสะอาด วันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสหรือที่ใช้ร่วมกัน หากมี
ผู้ใช้บริการมากให้เพ่ิมความถ่ีท าความสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

2)* เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร 
3)* การจัดการขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า และ

ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพ่ือรอ   
การเก็บขนไปก าจัดต่อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 

4)*  ห้องส้วม ให้ดูแลความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
ได้แก่  พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด 
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ชักโครก ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและ
หลังเข้าใช้ห้องส้วม เช่น 70% แอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

5) จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ให้งดบริการ
ในส่วนการอบตัว อบไอน้ า 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2.1* ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน                    

แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากท าได้ให้สวม Face Shield ขณะให้บริการด้วย 

2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
2.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกัน

เปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะและใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้
ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก      
โดยไม่จ าเป็น และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 
3.1* หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย 
3.2* สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้น ขณะออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
3.3* เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ เพ่ือป้องกันการ

สัมผัสเชื้อโรคจากผู้อ่ืน 
3.4* ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากออกก าลังกายและหลังใช้ส้วม รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
3.5 ในกรณีที่ท ากิจกรรมออกก าลังกายโดยมีอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วม เช่น แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิล

เทนนิส ฯลฯ ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และล้างมือด้วยด้วยน้ าสะอาดและ
สบู่หรือแอลกอฮอล์หลังจบกิจกรรม รวมถึงท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ ายาท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 

3.6 ไม่ถ่มน้ าลายหรือสั่งน้ ามูก ลงพื้น เพราะอาจจะท าให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งได้ 
3.7 ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและให้ความร่วมมือในมาตรการของสวนสาธารณะอย่างเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประเภทสถานที่ออกก าลังกาย 

 

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

 1.3 สระว่ายน้ าสาธารณะ ทั้งกลางแจ้ง   และ
ในร่ม   

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
อาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ 
สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และใช ้แอพพล ิเคชั่น
ต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ให้บริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ก่อนและหลังใช้บริการ
สระว่ายน้ า 

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
5) ให้เว้นระยะระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ าอย่างน้อย 2 เมตร โดยถือ

หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้งดบริการในส่วน    
การอบตัว อบไอน้ า 

7) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ โดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาด
พ้ืนที่ของสระว่ายน้ า โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 
1 คน และจ ากัดระยะเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้ง
ให้ว่ายน้ าโดยไม่รวมกันเป็นกลุ่ม 

 

1) จัดให้มีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่าง
กันอย่างน้อย 1 เมตร 

2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
3) การจ าหน่ายอาหารหรือบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามมาตาการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับสระว่ายน้ า  

   เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2  

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของ ผู้ดูแลสถานที่  
1.1 แนวทางปฏิบัติด้านการบริการ  

1.1* ให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
พร้อมท าสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น สติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่หากพบว่า
ผู้ใช้บริการมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบ
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน            
ต้องแจ้งงดให้บริการและแนะน าให้ไปพบแพทย์  

1.2* ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
1.3* จัดให้มีการบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ใช้บริการทุก

ราย เพ่ือให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค และให้ใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที ่   
โดยแสดง QR code ตาม Platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการภายในสถานที ่ 

1.4* ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้เข้าใช้
บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ า 

1.5* ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการโดยจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายน้ า                      
โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อ ผู้ใช้บริการ 1 คน รวมทั้งให้ว่ายน้ าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน  

1.6* จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ          
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด หรืออาจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน้ าให้มีความกว้างของเลน
การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน้ าตามเลนที่ก าหนดเลนละไม่เกิน 1 คน  

1.7 ก าหนดมาตรการให้ผู้ใช้บริการสระน้ าอาบน้ าช าระร่างกายก่อนลงสระ  
1.8 ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระทุกวัน ดูแลความสะอาดของสระน้ าไม่ให้มีขยะมูลฝอย  และ

ควบคุมให้น้ าในสระมีคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ในระดับ 1 - 3 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
ตลอดเวลาให้บริการ  

1.9 จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
 
1.2 แนวทางปฏิบัติด้านสถานที่ 

1)*  บริเวณพ้ืนท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ
อาจฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ ายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข้มข้น 1000 ส่วน ในล้านส่วน เช่น 
หากใช้ น้ ายาฟอกขาวที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 1 ลิตร  

2)*  ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่สัมผัสร่วมกัน  ดวยน้ ายาท าความสะอาด และฆาเชื้อโรคดวย      
สารฆ่าเชื้อโรค เชน แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปรคลอไรท 0.1%  

3)*  การจัดการขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า และ
ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพ่ือรอ   
การเก็บขนไปก าจัดต่อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
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4)* ท าความสะอาดห้องส้วม ห้องอาบน้ า ทั้งก่อนและหลังให้บริการ ให้ดูแลความสะอาดบริเวณ

ที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่  พ้ืนห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ 
สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ด้ วยน้ ายาท าความสะอาด 
หรือแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังเข้าใช้ห้องส้วม เช่น 70% แอลกอฮอล์ โซเดียมไฮ
โป-คลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

5) จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2.1* ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน                    

แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
2.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายาง    

กันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะและใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวม
ไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก                
โดยไม่จ าเป็น และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ า 
  3.1* หากเจ็บป่วยด้วยอาการ เช่น มีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ งดใช้บริการสระว่ายน้ า และพบแพทย์
ทันท ี 

3.2 อาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ า 
3.3* ควรหลีกเลี่ยงสระว่ายน้ าที่มีผู้คนแออัด เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ า อย่างน้อย    

2 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  
 
 
 

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
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มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ประเภทห้องสมดุสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ 

กิจการ/กิจกรรม            มาตรการควบคุมหลัก (ต้องด าเนินการ) มาตรการเสริม 

1. ห้องสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การ 
เรียนรู้ 

1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
อาคาร ทั้ งนี้  ให้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกสถานที่และ
ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดโดยใช ้แอพพล ิเคชั่นต ิดตามต ัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ ใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

3) ให้เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ ผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
หรือผ้าตลอดเวลา 

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู ่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา     
ฆ่าเชื้อโรค 

5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับห้องสมุด
สาธารณะ 

6) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวที่สัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะห้อง
สุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้ก าจัดมูลฝอยทุกวัน  

  

1) การจ าหน่ ายอาหารหรือบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามมาตาการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริม ส าหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึง
ห้องสุขา 

3) จัดให้มีระบบค ิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่าง
กันอย่างน้อย 1 เมตร 

4) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส าหรับพพิิธภณัฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมดุสาธารณะ 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายระยะที ่2  
1.แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลสถานที่ 

1.1 แนวทางปฏิบัติด้านอาคารสถานที่ 
                 1)* ควรท าความสะอาดบริเวณพ้ืน ทางเดิน ห้องน้ า โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีด
ช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น      
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ าผงซักฟอก หรือแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังเข้าใช้
ห้องส้วม เช่น 70% แอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และพาหานะที่ให้บริการ
ภายในสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

2)* เช็ดท าความสะอาด พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
3)* ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ให้เพียงพอ 
4)* ให้เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่

นั่งอย่างน้อย 1 เมตร ส าหรับห้องสมุดสาธารณะ 
5)* การจัดการขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า และ

ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะ
เพ่ือรอการเก็บขนไปก าจัดต่อไป ทั้งนี้ ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 

6) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา   

1.2 ข้อปฏิบัติส าหรับด้านการบริการ 
1)* จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงาน

บริการ ผู้ใช้บริการ และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง ผ่าน กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 
37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ เหนื่อยหอบแนะน าให้ไปพบแพทย์
ทันที  

2)* จัดให้มีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล หรือใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่                    
โดยแสดง QR code ตาม Platform ไทยชนะ เพ่ือบันทึกการให้บริการภายในสถานที่   

3)* ให้เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ และผู้มาใช้บริการทุกคน หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ
ต้องล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่ หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 
  4) ให้มีลงทะเบียนเพ่ือการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้ง ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และให้
ควบคุมจ านวน ผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือ
เข้าชมได้ไม่เกิน 10 คนภายใต้การน าชมของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตาม
มาตรการ 
  5) ก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบ จองคิว เพ่ือลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
ทั้งนี้อาจให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทดแทน 
  6) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่ม 
ใกล้ชิดกัน อย่างเคร่งครัด 
 
 
 



                        ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสตูล 
 

 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการ 
2.1* ผู้ให้บริการที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน                    

แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

2.2* ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากท าได้ให้สวม Face Shield ขณะให้บริการด้วย 

2.3* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค  
3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 

3.1* หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการสถานที่ 
3.2* ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค 
3.3* ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 

จมูก โดยไม่จ าเป็น  
 
 

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง มาตรการหลักท่ีจะต้องด าเนินการ 
 

 

 

 


