
 
 
 

ผนวก ก. แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสตูล ที่  2345  ลงวันที ่ 8  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล 

 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร   

ศูนยอ์าหาร 
1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้          
มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวม
หนา้กากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 % 
4) ให้มจีุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน หรือการช้าระเงิน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
6) ให้ควบคุมจ้านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการท้ากิจกรรมให้สั นลงเท่าที่จ้าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
7) ท้าความสะอาดพื น พื นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก้าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
8) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในกรณีที่มี       
ผู้สั่งสินค้ากลับบ้านให้จัดที่ยืนห่างจากเคาน์เตอร์สั่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร และจัดให้มีพื นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ แนะน้าให้ซื อกลับบ้าน 
 

2 ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน  
ห รื อ  กิ จ ก ร รม อ่ืน ใด ในลั กษณ ะ
เดียวกัน และห้างสรรพสินค้า  

1) ก้าหนดให้มีทางเข้า-ออก ทางเดียว มีเส้นทางเดินแบบทางเดียว (One way) และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่         
และผู้รับบริการ พร้อมท้าสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั งแต่ 37.5 องศา 
เซลเซียสขึ นไป ร่วมกับ ไอ น ้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ  ล้าบาก อย่างใด
อย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะน้าไปพบแพทย์ทันท ี 
2) มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ  
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3) จัดให้มีการบันทึกประวัติผู้เข้าใช้บริการด้วยแอพพลิเคชั่น ตามท่ีรัฐก้าหนด หรือจัดท้าสมุดบันทึกผู้เข้าใช้บริการ 
4) มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื อสินค้า และช้าระเงิน อย่างน้อย 
1 เมตร รวมถึงก้าหนดมาตรการเพ่ือลดความแออัด เช่น ก้าหนดจ้านวนคนต่อพื นที่  ก้าหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัด
กิจกรรมหรือให้บริการที่ท้าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน เป็นต้น  
5) จัดให้มีทีล่้างมือด้วยสบู่และน ้าหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื ออย่างเพียงพอ  
6) จัดให้มีการท้าความสะอาด บริเวณพื นตลาด แผงจ้าหน่ายอาหารสดหรือแผงช้าแหละเนื อสัตว์สด ด้วยน ้ายาท้าความสะอาด
หรือน ้ายาฆ่าเชื อเป็นประจ้าทุกวัน และท้าความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง  
7) จัดให้มีการท้าความสะอาดห้องน ้า ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด อย่างน้อยวันละ 2  ครั ง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับ
สายฉีดช้าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน ้า ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิด ประตู เป็นต้น  
8) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม  ของตลาดทุกวัน และ
ส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้อง  
9) จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพ่ือความสะดวกผู้ซื อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่น จัดให้มีการ  ระบายอากาศที่
เหมาะสม จัดแบ่งโซนสินค้า และท้าผังแสดงโซนการจ้าหน่ายสินค้า จัดท้าป้ายราคาสินค้า เป็นต้น  
10) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร  เน้นย ้าประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั งชาวไทยและแรงงาน     ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือ
ถ้าได้เดินทางไป หรือเก่ียวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะน้าให้ไปตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด  
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด  

1) สังเกตตนเอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป ร่วมกับ ไอ น ้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้
กลิ่น ลิ นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล้าบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และ อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะน้าไป
พบแพทย์ทันท ี 
2) ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติการ ถ้าหน้ากากเปียกชื นหรือ สกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที
และล้างมือด้วยสบู่และน ้า หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน หลังออก จากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
3) จัดให้มีน ้าสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ้าร้านอย่างเพียงพอ 
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4) มีการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงส้าเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด ใช้อุปกรณ์  ส้าหรับการหยิบจับหรือตัก
อาหาร/ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื นโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื อใช้มือเลือกหรือสัมผัส อาหารประเภทเนื อสัตว์สด/อาหารปรุง
ส้าเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน  สวมหมวกหรืออุปกรณ์ปกปิดเส้นผมในขณะปฏิบัติงาน ใช้
ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร เป็นต้น 
5) ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซื อ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การท้าฉากกั นระหว่างผู้ซื อและผู้
จ้าหน่าย แสดงป้ายราคาสินค้า มีอุปกรณ์หรือถาดส้าหรับรับเงิน จัดท้าระบบช้าระเงินออนไลน์เป็นต้น  
6) ท้าความสะอาดพื นผิว และจุดที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น แผงจ้าหน่ายสินค้า/อาหาร หรือโต๊ะจ้าหน่ายอาหาร ควรท้าความ
สะอาดด้วยน ้ายาท้าความสะอาดและน ้ายาฆ่าเชื อทุก 2 ชั่วโมง 
7) จัดใช้มีภาชนะรองรับมูลฝอยประจ้าร้าน และเก็บรวบรวมมูลฝอย พร้อมให้เทศบาล/อบต.น้าไปจัดการต่อไป 
8) ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและท้าความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาว
เก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั งหลังปฏิบัติงาน  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้
อาบน ้าและเปลี่ยนเสื อผ้าทันที  
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค  
1) หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป ร่วมกับ ไอ น ้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น             
ลิ นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล้าบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ  ท้องเสียร่วมด้วย แนะน้าไปพบ
แพทย์ทันท ี 
2) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่และน ้า หรือเจล แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการ
ใช้บริการตลาด  
3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และวางแผนในการซื อสินค้า เพ่ือความรวดเร็วและลดระยะเวลา  
4) ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารดิบหรือก่ึงสุกก่ึงดิบ  
5) กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื อสัตว์ดิบ เมื่อน้ามาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส 
นาน 5 นาที ขึ นไป  
6) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื ออาหารเพียง 1 - 2 คนเท่านั น และห้ามน้าผู้สูงอายุ และเด็กเล็กมาเดินตลาดโดย
เด็ดขาด 
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3 สวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย   

สระว่ายน้ าสาธารณะของรัฐ              
สระว่ายน้ า ของเอกชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 

1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
2 ให้มีการควบคุมทางเขา้ออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการ ไข ้       มี
น ้ามูก เจ็บคอ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
3) จัดให้มีระบบคิว  และมีพื นที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนโรค
ภายหลัง 
5) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั งบริเวณห้องสุขา และห้องน ้า ทั งนี ให้ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่้าเสมอ 
6) ท้าความสะอาดพื นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั งก่อนและหลังให้บริการและให้ก้าจัด                 
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
 

4 สถานที่ราชการที่เปิดบริการ
ประชาชนที่มีก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ศนูย์การเรียนรู้ อุทยาน
การเรียนรู้ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเดียวกัน 

1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้          
มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 
๓) ให้เจ้าหนา้ที่ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 % 
4) ท้าความสะอาดพื น พื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ 
5) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
๖) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
7) ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
5 สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

(วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า) 
1) วัด ให้ถือปฏิบัติตามค้าแนะน้าด้านสาธารณสุขส้าหรับพุทธศาสนสถาน 
2) มัสยิด ให้ถือปฏิบัติตามค้าแนะน้าด้านสาธารณสุขตามประกาศจุฬาราชมนตรี  
3) คริสตจักร ศาลเจ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด 
 

6 สถานทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา 1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ              
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 30 วัน 
๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ  
ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้า    
สถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน  
3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ส้าหรับผู้ใช้บริการ นักกีฬา                  
ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะเล่นกีฬา 
4) ท้าความสะอาดพื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั งห้องสุขา ห้องอาบน ้า รวมถึงดูแลความสะอาด            
ของผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ส้าหรับนักกีฬา  และก้าจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน 
5) ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน   
6) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน ้ายาฆ่าเชื อโรค 
7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เป็น                      
ห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั งนี ให้ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวมทั งแผ่นกรองอากาศสม่้าเสมอ 
8) จัดให้มีการแนะน้า พนักงานผู้ให้บริการ นักกีฬา รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมก้ากับการแข่งขัน ให้เป็นไป                 
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
9) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ค้าแนะน้าผู้ร่วมกิจกรรม และตรวจตรา ควบคุม ก้ากับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค            
ที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ให้งดกิจกรรมนั นเสียโดยเร็ว 
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ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
7 โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ หอพัก 

หรือสถานที่ อ่ืน ใดที่ เปิด ให้บริ การ
ลักษณะคล้ายโรงแรม  
 

1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากโรงแรมและเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ 
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้      
มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ก่อน
อนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก และ
บันทึกรายละเอียดตามแบบรายงาน แนบท้าย ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท้องที่ เพ่ือเป็นข้อมูล
ล้าหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อ 
3) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % พร้อมทั งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย
ไว้บริการให้กับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรม   
4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน ้ายาฆ่าเชื อโรคในจุดต่างๆ ทั่วโรงแรม โดยเฉพาะบริเวณ        
ทางเข้า-ออก และจุดที่มีคน หนาแน่น เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม และหน้าลิฟท์ 
๕) ท้าความสะอาดพื น พื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการให้บริการ ด้วยน ้ายาฆ่าเชื อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ 
เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน ้า ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน ้า ที่จับประตู อาคารทุกจุด พื นที่
ทั่วโรงแรม อย่างน้อย วันละ 3 ครั ง ( เช้า เที่ยง เย็น และเพ่ิมความถ่ีในช่วงที่มี ผู้ใช้บริการจ้านวนมาก ) 
6) จัดให้มีการระบายอากาศทีดี่ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารสถานที่ ห้องพัก รวมถึงห้องสุขา ทั งนี ให้ท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ รวมทั งแผ่นกรองอากาศสม่้าเสมอ 
7) แยกซักท้าความสะอาด วัสดุของใช้ เครื่องนอนทุกชิ น ผ้าเช็ดตัว โดยซักที่อุณหภูมิน ้าไม่ต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 30 นาที ที่นอนน้ามาผึ่งแดดจัด หรืออบด้วยไอน ้าความร้อนสูง 
8) ในกรณีห้องพักที่มีผู้มีภาวะเสี่ยงเข้าพัก ให้ท้าความสะอาดทุกจุดในห้องพัก เพ่ือก้าจัดเชื อที่ปนเปื้อน อาทิ เตียง โต๊ะ ตู้ 
อุปกรณ์ภายในห้องพัก พื นอาคาร ก้าแพง ห้องน ้า ด้วยน ้ายาฆ่าเชื อ เช่น น ้ายาฟอกผ้าขาว (Hygine , Dettol) / ห้องน ้าห้อง
ส้วม ให้ใช้น ้ายาล้างห้องน ้า ราดท้าความสะอาดและปล่อยให้น ้ายาฆ่าเชื อสัมผัสกับเชื อโรคอย่างน้อย 20-30 นาที ล้างด้วย
น ้าสะอาด / จะมีน ้ายาฆ่าเชื อที่นิยมใช้ท้าลายเชื อ บางชนิดเมื่อราดน ้ายาฆ่าเชื อไปไม่จ้าเป็นต้องล้าง ออก ได้แก่ แอลกอฮอล์ 
70% ส่วนภายในห้องพักให้พ่นน ้ายาฆ่าเชื อภายในห้องโดยเริ่มจาก เพดาน ฝาห้อง พื น ห้อง บริเวณทางเดิน เครื่องมือ
เครื่องใช้ ห้องน ้า/ห้องส้วม ห้องซักล้าง และวัสดุ /อุปกรณ์อ่ืนๆที่ผู้ป่วยสัมผัส และหยุดพักการใช้ห้อง 2-3 ชั่วโมง 



~ 7 ~ 
 

ที่ กิจการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดฯ 
8 พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ 1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุม

ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 15 วัน 
๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน ้ามูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ   
ให้แยกโซนจากคนอ่ืน และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่    
ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน  
3) ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 
4) จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ล้างมือ หรือมีแอลกอฮอล์เจลให้ผู้มาใช้บริการ ก่อนใช้บริการ 
5) ท้าความสะอาดพื นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั งก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั งห้องสุขา  
6) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
7) ให้ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน  
8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั งบริเวณห้องสุขา และห้องน ้า ทั งนี ให้ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่้าเสมอ 
  

 


