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ค

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศ

ให้การระบาดของโรคโควดิ	19	เป็นการระบาดใหญ่	และกระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศให้โรคโควิด	19	เป็นโรคตดิต่ออนัตราย

ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	2558	นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร	ีจงึให้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	พ.ศ.	2563	จนถึงวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2563	และต่อมาได้มีประกาศ

ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร	 (คราวท่ี	 1)	 ออกไปจนถึง	 วันที่	 31	

พฤษภาคม	2563	โดยให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ตามล�าดับ

ขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล	 สถานที่	 ประเภทกิจการ	 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	 โดยยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	และค�าแนะน�าของทางราชการ	แบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น	4	กลุ่ม	ซึ่งจะมีการทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ	และ

มกีารก�ากบั	ตดิตาม	และประเมนิผลโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างเข้มข้น	โดยก�าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลาง

ของแต่ละกิจการและกิจกรรม	ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ	นั้น

	 เพือ่ให้การด�าเนนิการตามมาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะ	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ด�ารงไว้ซ่ึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	 19	 อย่างต่อเน่ือง	 และประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19															

โดยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงพอเพยีง	ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	ได้บูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ประชาสังคม	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติตาม							

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม	 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม													

กลุม่ที	่2	ซ่ึงเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนท่ี	และมกีารแพร่เชือ้ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง	

และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์สงู	จ�าเป็นต้องมมีาตรการส�าคญัเพิม่ขึน้	

เช่น	 ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมการตามมาตรฐานท่ีก�าหนด	 ท�าการประเมินความพร้อมด้วยตนเองก่อนการเปิดกิจการ

และกิจกรรม	หรืออาจจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานในพื้นที่ก่อน	เพื่อท�าการตรวจประเมินก่อนอนุญาตให้เปิด	เป็นต้น	

	 ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกท่านในความร่วมมอื

จนท�าให้การจัดท�าคู่มือฯ	ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

ค�าน�า
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	 จากข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินและสถาณการณ์
การระบาดของโควิด	19	มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	และมีความจ�าเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคม	
เพือ่ให้มีการผ่อนปรนกจิการและกจิกรรม	พร้อมกบัการด�าเนนิกจิกรรมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ในประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง	 การพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมซึ่งมีปัจจัยในการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ควบคุม																
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	ดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
	 2.	 ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	
	 	 (1)		การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
	 	 (2)		การรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	
	 	 (3)		พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ	
	 	 (4)		ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมหรือใช้บริการ
	 3.	 ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุม่ที ่1 ได้แก่	กจิการหรอืกจิกรรมท่ีมคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนทีแ่ละการแพร่เชือ้ในสถานที	่				
อยู่ในเกณฑ์ต�่า	และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

2. กลุม่ที ่2	 ได้แก่	กจิการหรือกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพืน้ท่ีและการแพร่เช้ือในสถาน
ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

3. กลุม่ที ่3 ได้แก่	กจิการหรอืกจิกรรมท่ีมคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนทีแ่ละการแพร่เชือ้ในสถานที	่				
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถงึสงู	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์
ปานกลาง

4. กลุม่ที ่4 ได้แก่	กจิการหรอืกจิกรรมท่ีมคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพ้ืนทีแ่ละการแพร่เชือ้ในสถานที	่				
อยู่ในเกณฑ์สูง	และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า

การผ่อนปรนกจิการและกจิกรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
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ค�าจ�ากดัความเพ่ิมเตมิ

 มำตรกำรควบคุมหลัก หมายถึง	 มาตรการที่รองรับตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนด										
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	1)	ข้อ	11		
 มำตรกำรเสริม หมายถึง	 มาตรการเฉพาะรายกิจการ	 ที่ผู ้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือ																							
ในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก�าหนด	 รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท�าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการ								
แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คู่มือกำรปฏิบัติ เป็นแนวทางการด�าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนท่ี										
เพ่ือด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 อย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกำรหรือกิจรรม	 ตามค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 	 (โควิด	 19)							
ที่	 2/2563	 เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน



ส�วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม

สำหรับพื้นที่

1 - 2 M 1 - 2 M





1
กิจกรรมด�านเศรษฐกิจและการดำเนินช�ว�ต
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน							

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าปฏบัิตงิาน

และใช้บริการในร้าน

1.4	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	

จุดช�าระเงิน	 จุดบริการสั่งอาหาร	 รวมทั้งจัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ	 และระหว่างที่นั่ง	 รวมถึงระยะห่างระหว่าง				

การเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	โดยอาจจัดให้ที่นั่งไม่อยู่ตรงข้ามกัน	

1.5	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้ง

จุดสั่ง-รับอาหาร	ห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.6	 จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารแยกจากส่วนนั่งรับประทานอาหาร	และมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	เมตร

1.7	 จัดหากระดาษส�าหรับเขียนสั่งอาหาร	เพื่อลดการสัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง

ก. การจ�าหน่ายอาหารหรอืเคร่ืองด่ืมในภัตตาคาร สวนอาหาร ศนูย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านอาหาร หรอืเคร่ืองด่ืมทัว่ไป ซึง่ไม่รวมสถานบรกิาร ผบั บาร์

■ กรณจี�าหน่ายอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ ให้ปรับรปูแบบการบรกิาร โดยงดเว้นการตกัอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถงึ
การตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

■ งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
■ เน้นให้มีการตรวจสอบร้านอาหารที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561 ได้แก่ ร้านอาหารที่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือร้านอาหารในอาคารที่
มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด 

■ กรณพีบพนักงานบริการ ผู้ใช้บรกิารท่ีมไีข้ ไอ น�า้มูก เจ็บคอ ไม่ได้กล่ิน หายใจเรว็ หายใจเหนือ่ย หรือหายใจล�าบาก 
หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป และมีประวัติเส่ียงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยาม      
ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด
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1.8	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	

1.9	 พิจารณาจัดท�าฉากกั้น	(Counter	Shield)	ระหว่างผู้รับประทานอาหาร	และระหว่างเคาเตอร์กับผู้ใช้บริการ

1.10	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.11	พืน้ทีป่รงุอาหารให้มกีารแยกภาชนะ	อปุกรณ์ปรงุ	หรอืประกอบอาหาร	เช่น	เขียง	มดี	ระหว่างอาหารสกุและอาหารดบิ	

และไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน�้า	ห้องส้วม

1.12	จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า	 และไม่ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกัน	 เช่น	

อุปกรณ์คีบจับอาหาร	เครื่องปรุง	เป็นต้น

1.13	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	 บริเวณต่างๆ	 รอบร้าน	 เพื่อติดตาม										

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	(Alert)	กรณีพบ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน	

ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลักษณ์

แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	ให้มีแนวทางปฏิบัติในการ

ดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	 รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	 พร้อม

รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จ�ากัดจ�านวนคนเข้าใช้บริการโดยคิดเกณฑ์	 พื้นท่ีส�าหรับให้บริการนั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย	 2	 ตร.ม.								

ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(2)	 ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการให้บริการ	 ลดความแออัด	 หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	 เช่น											

จัดให้มีการเหล่ือมเวลาการให้บริการ	 สั่งอาหารหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 ควบคุม

เวลาในการใช้บริการ	รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

(3)	 พิจารณาให้มีนโยบายส่งเสริม	 Social	 Distancing	 เช่น	 “มาคนเดียวจ่ายในราคาถูกกว่ามาเป็นกลุ่มใหญ่												

จ่ายแพงมากขึ้น”	เป็นต้น

(4)	 พนักงานบริการทุกคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	ถุงมือ	และ	Face	Shield	ระหว่างปฏิบัติงาน	

เช่น	ระหว่างรับรายการอาหาร	แคชเชียร์	และล้างมือทุกครั้งก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร	รวมทั้งไม่ตะโกน	ไม่พูดคุย

เสียงดัง	 หัวเราะเสียงดัง	 เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	 โดยรักษา

ระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(5)	 ผู้ปรุงอาหารทุกคน	ให้สวมผ้ากันเปื้อน	หมวกคลุมผมตลอดการท�าอาหาร	รวมทั้งพิจารณาสวมหน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย	ถุงมือ	และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน�้าลายใส่อาหาร	และให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร	

รวมทั้งท�าความสะอาดครัวอยู่เสมอ

(6)	 ผูส้มัผสัอาหารทีม่บีาดแผลต้องปิดแผลให้มดิชดิ	หลกีเล่ียงการปฏบิตังิานทีต้่องสมัผสัอาหารโดยตรง	ถ้าไม่สามารถ

หยุดปฏบิติังานได้	ควรเลีย่งไปปฏบิติังานหน้าท่ีอ่ืนแทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนทิ	จงึกลบัมาปฏบัิตงิานตามปกติ
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(7)	 งดเว้นการให้บริการจ�าหน่ายอาหาร	 ในลักษณะการตักอาหารด้วยตนเองแบบบุฟเฟ่ต์	 โดยให้ปรับรูปแบบการ

บริการ	โดยงดเว้นการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	

เช่น	อปุกรณ์คีบจับอาหาร	เครือ่งปรงุ	รวมท้ังการบรกิารแบบโต๊ะจนี	ซึง่มกีารตกัอาหารในภาชนะหรือใช้อปุกรณ์

ร่วมกัน	ทั้งนี้ควรให้บริการจัดเป็นชุดอาหารส�าหรับรับประทานคนเดียวเป็นหลัก

(8)	 งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

(9)	 การขนส่งวตัถดุบิ	(Supplier)	ต้องมกีารท�าความสะอาดบรเิวณรบัวตัถดุบิ	และลดการสมัผสัโดยตรงกบัผูข้นส่ง

และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(10)	จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและ

การใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

(11)	มีนโยบายเหลื่อมเวลาการท�างานของพนักงานเพื่อลดการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเวลาเดียวกัน

(12)	พิจารณางดให้บริการ	 กรณีผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนดได้	 เช่น								

ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(13)	จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคมุโรค	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพนัธ์	พร้อมทัง้มกีารอบรม

พนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(14)	จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ

อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(15)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร	 เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้านอาหารอาจ	

เป็นจดุแพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค	

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	และถุงมือ	

(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	ถาดรับเงิน	ที่จับหรือลูกบิดประตู	ปุ่มกด

ลิฟท์	ราวจับ	ราวบันได	รวมทั้งสถานที่ปรุงประกอบอาหาร	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	

หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(3)	 ให้ท�าความสะอาดจุดน่ังรบัประทานอาหาร	เช่น	โต๊ะ	เก้าอ้ี	เมนอูาหาร	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	

70%	ทุกครั้งก่อนและหลังการให้บริการ

(4)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสขุา	โดยเน้นจดุทีเ่สีย่งทีม่ผีูส้มัผสัมาก	เช่น	กลอนประต	ูทีจั่บสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลกูบดิ	

ก๊อกน�้า	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด														

อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีถังขยะรองรับเศษอาหาร	และกระดาษช�าระใช้แล้วในทุกโต๊ะ	

(6)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะท่ัวไป												

และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 ควรงดไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นกลุ่ม	เพื่อลดการพูดคุย
1.3	 พจิารณาสัง่ซือ้อาหารหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงท่ีมผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้การช�าระเงินค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	
หากช�าระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน	QR	 Code	บริเวณหน้าร้านหรือสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร	 รวมท้ังสแกน	QR	

Code	ก่อนออกจากร้านอาหารด้วย
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีร้านก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ	

แพร่กระจายเชื้อ
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	ภาชนะ	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการ	ช�าระเงิน	และน่ังรับประทานอาหาร	ให้เว้นระยะห่างตามจดุหรอืสญัลกัษณ์ทีส่ถานประกอบการ

ก�าหนด
2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าก่อนและหลงัการรบัประทานอาหาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	

70%	บ่อยครั้ง	รวมทั้งให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	
2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะอยู่ในร้านอาหาร	และ

เลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น	ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ	หรือจาม	ให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท
2.7	 ไม่ทิ้งกระดาษช�าระใช้แล้วลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ	ให้ทิ้งในถังที่จัดไว้เท่านั้น
2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค															

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการร้านอาหารในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง									
เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ชมรม/สมำคมธุรกิจร้ำนอำหำรในพื้นที่
2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
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3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตามและให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422	

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
3.4	 ชมรม/สมาคมธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่
3.5	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้าน						
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกจิกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

ข. ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนติีม้อลล์

ให้เปิดด�าเนินการเพ่ิมเตมิได้ในส่วนทีเ่ป็นการจ�าหน่ายสินค้าเพ่ือการอปุโภคบรโิภคและการให้บริการ รวมท้ัง ร้านอาหารหรือ
เคร่ืองดืม่ ร้านเสรมิสวย แต่งผม ตดัผม หรอืท�าเล็บ ยกเว้นส่วนท่ีเป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานทีเ่ล่นโบว์ล่ิง ตูเ้กมส์ 
เคร่ืองเล่นหยอดเหรยีญ สถานทีเ่ล่นสเก็ต หรอืโรลเลอร์เบรด หรอืการละเล่นอืน่ๆ ในท�านองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนกุ 
สวนน�้า สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานท่ีออกก�าลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                     
สถานประกอบการนวดแผนไทย สถาบันกวดวชิา สนามพระเครือ่ง ศนูย์ประชมุ 
■ พ้ืนท่ีและกจิกรรมทีเ่ปิดด�าเนนิการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสรมิการขาย หรือการด�าเนนิการอืน่ใดที่

เปิดโอกาสให้ผูค้นมาชมุนุมกันหนาแน่น
■ ให้เปิดด�าเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.
■ ให้โรงเรยีนสอนดนตร ีภาษา เต้น สถาบนัลลีาศหรือสอนลลีาศ สอนวาดภาพ สอนศลิปะ สอนขับรถยนต์ โรงเรยีน

สอนศิลปะการต่อสู้ (ยมิ) โรงเรยีนสอนอาหาร หรือสถานทีเ่พ่ือการจัดการเรยีนการสอน การสอบ หรอืการฝึกอบรม 
ยงัคงปิดกจิการต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่5) ข้อ 2 (1)

■ ร้านเสรมิสวย แต่งผม หรือตดัผม ส�าหรบับรุษุหรอืสตร ีให้เปิดเฉพาะกจิกรรมสระ ตดั ซอยผม แต่งผม ท�าเล็บ และ
ต้องไม่มีผูน้ัง่รอในร้าน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่6) ข้อ 1 (1) ง.

■ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือเครือ่งด่ืม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีม้อลล์ ในข้ันต้นให้เปิดได้โดยอาจให้น�า
กลับไปบรโิภคท่ีอืน่ แต่หากเปิดให้ใช้บรกิารในสถานท่ีน้ันก็สามารถท�าได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บรกิารให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

■ กรณพีบพนกังานบรกิาร ผู้ใช้บริการท่ีมไีข้ ไอ น�า้มูก เจ็บ คอ ไม่ได้กล่ิน หายใจเรว็ หายใจเหนือ่ย หรอืหายใจล�าบาก 
หรอืมีอณุหภมูกิายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสข้ึนไป และมปีระวตัเิส่ียงเข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามผูส้งสัย
ตดิเชือ้ท่ีมีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบทราบ รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ เพ่ิมเตมิมาตรการใช้แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตามท่ีทางราชการก�าหนด
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1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน						

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าห้าง

สรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	และคอมมูนิตี้มอลล์

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	อย่างน้อย	
1	จดุต่อระยะทาง	100	เมตร	รวมทัง้จดุหยบิเลอืกอาหารสด	และจดุคบีตกัอาหารเอง	และห้องสขุาทกุแห่ง	ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ให้มีตู้หรือพลาสติกใสกั้นอาหารพร้อมรับประทานที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อ	เช่น	สลัดบาร์	โดนัท	เบเกอรี่	เพื่อกันละออง
น�้ามูกน�้าลาย	และพิจารณาปรับการบริการโดยบรรจุอาหารในหีบห่อล่วงหน้า

1.6	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	และเปิดจุดช�าระเงิน
ให้เพียงพอโดยไม่ควรมีการต่อคิวเกินกว่า	5	คิว	ทั้งบริเวณจุดรับและส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ	และภายในอาคาร	
เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	หน้าร้านอาหาร	แผนกสินค้าที่มีการลดราคา	พื้นที่นั่งส่วนกลาง	รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่าง													
การเดิน	ในลิฟท์	และบันไดเลื่อน	2	ขั้น	

1.7	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งนี้อาจให้มีการระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ
อากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชั่วโมง	(ACH≥	10)	กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	
หรอืใช้พดัลมระบายอากาศ	เพือ่การหมนุเวยีนอากาศทีเ่พยีงพอ	รวมทัง้ภายในและบรเิวณห้องสขุา	อาจปรบัใช้พืน้ที่
โล่งแทนพื้นที่เปิดเครื่องปรับอากาศส�าหรับคอมมูนิตี้มอลล์	

1.8	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	
1.9	 จดัให้มจุีดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	 ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารท่ีไม่สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	

ก่อนและระหว่างใช้บริการ
1.10	พจิารณาจัดให้มช่ีองทางเข้า	ทีน่ั่งรอ	และทีจ่อดรถเฉพาะส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารขนส่งอาหารและสินค้า	รวมทัง้จดุให้บรกิาร

น�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดถุงมือ	และจักรยานยนต์
1.11	จดัให้มกีล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทกึภาพการให้และใช้บรกิาร	บรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตามการปฏบัิตติาม

มาตรการป้องกนัโรคส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและพนกังาน	หรอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติาม
มาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มกีารตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนือ่ย	 เป็นหวดั	 ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที่	
ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลักษณ์
แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”กรณีพบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก�าหนด	ให้มีแนวทางปฏิบัตใินการดแูล	
หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	พร้อมรายงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 อาจจัดให้มกีารรบัและส่งพนักงาน	 ผูป้ระกอบการรายย่อย	 ผูใ้ช้บรกิาร	 เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่เชือ้ขณะใช้
บรกิารขนส่งสาธารณะ

(2)	 มรีะบบนับจ�านวนคนเข้าและออกห้างสรรพสนิค้า	ศนูย์การค้า	และคอมมนูติีม้อลล์	แสดงบนหน้าจอ	หากมจี�านวน
ครบตามที่ก�าหนดแล้ว	 ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ	 โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร	
หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล	
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(3)	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า	 คอมมูนนิตี้มอลล์	 โดยรวมพ้ืนท่ี					

ตั้งวางของ	และพื้นที่ส�าหรับพนักงาน	โดยคิดเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	10	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(4)	 ก�าหนดจ�านวนผูใ้ช้บรกิารในพืน้ทีร้่านค้าปลกีต่างๆ	ร้านอาหาร	หรอืกจิการรายย่อย	โดยคดิเกณฑ์พืน้ท่ีอย่างน้อย	

5	 ตารางเมตร	 ต่อผู้ใช้บริการ	 1	 คน	ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	หรือพนักงาน							

ได้อย่างน้อย	1	เมตร	

(5)	 พิจารณาจดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บรกิาร	หรอืส่งเสรมิการขายผ่านการสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วย

ระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	เพื่อลดความแออัด	รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการเท่าที่จ�าเป็น	โดยก�าหนดเวลา

ในการเข้าใช้บริการอยา่งชัดเจน	และถือหลกัหลีกเลี่ยงการตดิต่อสัมผัสระหวา่งกัน	พรอ้มทั้งจัดให้มีการแนะน�า

สถานที่เพื่อใช้บริการที่รวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า

(6)	 พิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน	 (Work	 From	Home)	 และเหลื่อมเวลาการท�างานของ								

เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน

(7)	 งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท�าให้เกิดความแออัด	 หรือมีการรวมกลุ่มคน	 รวมถึงกิจกรรมท่ีใช้เสียงดัง

ภายในสถานที่	 เช่น	การจัดโปรโมชั่นนาทีทอง	จับฉลาก	การแสดงบนเวที	 แต่หากมีการขายสินค้าลดราคาใน

พืน้ท่ีส่วนกลาง	ต้องจัดระเบยีบการเข้าถึงบรกิารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค	โดยให้กัน้บรเิวณและควบคุม

ทางเข้าและออก	เพื่อจ�ากัดจ�านวนคนเข้าใช้บริการและลดความแออัด

(8)	 จัดให้มีการแนะน�าผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ใช้บริการ	รวมถึงให้มีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการ

และการใช้บรกิารให้เป็นไปตามมาตรการควบคมุหลกัอย่างเคร่งครดั	เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากับผูใ้ช้บรกิาร

และพนกังาน	โดยอาจเดนิตรวจครอบคลมุทัง้พ้ืนท่ีให้บริการทุก	1	-	2	ช่ัวโมง	และเน้นลดการรวมกลุม่คนจ�านวนมาก	

(9)	 พนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�า

เคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	แคชเชียร์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ท่ีให้บรกิารใกล้ชิดผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากากอนามยั

หรอืหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรอืพจิารณาให้มฉีากก้ัน	(Counter	Shield)	และสวมถุงมอื	ไม่ตะโกน	

(10)	พนักงานทุกคน	 ไม่ตะโกน	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล	์						

เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ	 และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	 โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	

อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร	

(11)	สถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	และคอมมูนิตี้มอลล์	ในขั้นต้นให้เปิด

เฉพาะการน�ากลับไปบริโภคที่อื่น	 แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถท�าได้	 โดยต้องจัดระเบียบ							

การเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	 หรือ

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	 ท้ังนี้ให้ลดความแออัดในพื้นท่ีโดยรวมเพ่ือให้การเว้นระยะห่างของ						

ผูใ้ช้บรกิารบรเิวณทางเดนิภายในพืน้ทีโ่ซนร้านอาหาร	Food	Court	โดยอาจจดัระบบการไหลเวยีนของทางเดนิ

ของผู้ใช้บริการ	ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(12)	จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ

อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(13)	จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ											

ทางสาธารณสขุ	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพันธ์	พร้อมทัง้มกีารอบรม

พนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(14)	พจิารณางดให้บรกิาร	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(15)	หากพบว่าผู้ปฏบิติังานหรือผูใ้ช้บรกิารภายในห้างสรรพสนิค้า	ศนูย์การค้า	และคอมมนูติีม้อลล์	เป็นผู้ป่วยยนืยนั	

หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่	รวมถึงกิจการย่อยและร้านภายในสถานที่	อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	ให้ผู้ประกอบการ
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ปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่	 และด�าเนินการ												

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด

(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	เช่น	ที่จับหรือลูกบิดประตู	ราวจับ	ราวบันได	

พื้น	โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	รถเข็น	ตะกร้า	ถาดรับเงิน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ							

โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟท์ทุก	30	นาที

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสขุา	โดยเน้นจุดทีเ่สีย่งทีม่ผู้ีสมัผสัมาก	เช่น	ทีจ่บัสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลกูบดิ	กลอนประต	ู

ก๊อกน�า้	เป็นต้น	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย

วันละ	2	ครั้ง

(4)	 จดัให้มจีดุวางถงัขยะชนดิมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะท่ัวไป	และมดัปากถงุ			

ให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 พิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้การช�าระเงินค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 เตรียมรายการสินค้าท่ีจะจัดซื้อ	 หรือกิจกรรมที่ใช้บริการ	 ก่อนเดินทางไปใช้บริการในศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า	

คอมมูนิตี้มอลล์	เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้	

1.4	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือวาง

ขายสินค้าในศนูย์การค้า	ห้างสรรพสนิค้า	คอมมนูติีม้อลล์	ใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะ

ระยะเวลานาน	รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.5	 สวมหน้ากากอนามัย	 หรือหน้ากากผ้า	 และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	 ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	 เพื่อลดความเส่ียง									

ในการติดเชื้อ

1.6	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	

ไปใช้บริการศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า	 คอมมูนิตี้มอลล์	 ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 หรือพื้นที่ที่มี																		

ผู้ใช้บริการหนาแน่น	

1.7	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	 Code	 เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้ง					

ก่อนออกจากศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันควบคมุโรคท่ีก�าหนด	ตามท่ีศนูย์การค้า	ห้างสรรพสนิค้า	คอมมนูติีม้อลล์	

ให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค

2.2	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	ภาชนะ	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.3	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	 และ											

คอมมูนิตี้มอลล์ก�าหนด	
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2.4	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอ	ตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง

2.5	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค												

ให้ด�าเนินการปรเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย

1. สนิค้ำอปุโภค	ร้านค้าปลีกธรุกจิคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็	หนงัสอื	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เครือ่งนอน	วสัดกุ่อสร้าง	เฟอร์นเิจอร์	

วัสดุส�านักงาน	เครื่องครัวอุปกรณ์จ�าเป็นภายในครัวเรือน	ดอกไม้	ต้นไม้	เสื้อผ้า	เครื่องแต่งกาย	เครื่องส�าอาง	อุปกรณ์กีฬา	

และร้านค้าอื่นๆ

1.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา		

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	

1.2	 ลดการทดลองสินค้าร่วมกับผู้อื่น	 เช่น	 เครื่องส�าอาง	 เครื่องแต่งกาย	 หรือให้มีการจัดการฆ่าเช้ือโรคส�าหรับสินค้าที	่				

ผ่านการทดลองสินค้ามาก่อน

1.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร									

เพื่อลดความหนาแน่นของใช้บริการภายในร้านค้า	

2. สินค้ำโภคภัณฑ	์ทอง	เครื่องประดับ	จิวเวลรี่	

2.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา				

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	

2.2	 จัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในร้าน	ที่เว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย	1	เมตร	

2.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร								

เพื่อลดความหนาแน่นของใช้บริการภายในร้านค้า	

3. ธรุกจิบรกิำร	เช่น	ศูนย์บรกิารระบบอนิเตอร์เน็ต	ซักอบรดี	ซ่อมแซมเครือ่งใช้อปุกรณ์	ถ่ายเอกสาร	ซ่อม-เปลีย่น	ประดบัยนต์	

ล้างรถยนต์	ตรวจวดัสายตา	ประกอบแว่นและคอนแทค็เลนส์	รวมทัง้	ธรุกจิบตัรเครดติ	สนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั	

บรษิทัประกนัภยั	ประกนัชวิีต	คลนิกิเวชกรรม	สถานทันตกรรม	แผงขายลอ็ตเตอรี	ห้องรบัรอง	สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรอื

เครื่องดื่ม	ร้านเสริมสวย	แต่งผม	หรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	(เปิดเฉพาะสระ	ตัด	ซอยผม	แต่งผม)	และร้านท�าเล็บ	

3.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา			

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	

3.2	 จัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในร้าน	 ศูนย์บริการ	 ธนาคาร	 พื้นที่ให้บริการ	 โดยให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย									

1	เมตร	ส�าหรบัการใช้บรกิารภายในสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่	ให้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	

ส�าหรบัสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ท่ีก�าหนด	รวมท้ังใช้แอปพลเิคชันตามท่ีทางราชการก�าหนด	ในการให้บรกิาร	

3.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร												

เพื่อลดความหนาแน่นของใช้บริการภายในร้านค้า	

3.4	 เน้นให้มีการควบคุม	ก�ากับ	ติดตามการให้บริการ	ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	 ศบค.	 สธ.	 หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย										

ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง										

เพื่อตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย 

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน

กรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

3.5	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสมัพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้าน						

ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพือ่เปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน												

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จดัให้มจุีดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทุกคนก่อนเข้าร้าน	

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	อย่างน้อย	

1	จุดต่อระยะทาง	100	เมตร	และห้องสุขาทุกแห่ง	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	

จดุช�าระสนิค้า	จดุยนืเลอืกสนิค้า	แผนกสนิค้าทีม่กีารลดราคา	พืน้ทีน่ัง่ส่วนกลาง	รวมทัง้เว้นระยะห่างระหว่างการเดนิ	

ในลิฟท์	และบันไดเลื่อน	2	ขั้น	ทั้งนี้	ให้มีการกระจายจุดวางสินค้าขายดีหรือสินค้าลดราคา	โดยการจัดสินค้าลดราคา

ในพื้นที่ส่วนกลาง	ให้จัดพื้นที่เสมือนเป็นร้านค้าย่อยหนึ่งแห่ง

1.6	 ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบยีบ	 โดยไม่ยนืออกมานอกร้านหรือทางเดนิ	จนเป็นอปุสรรคในการสญัจรและการเลือกซือ้

สินค้าของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	เมตร

1.7	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา

1.8	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน

ค. ร้านค้าปลกี/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมอีณุหภมิูกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสข้ึนไป และมีประวตัเิส่ียงเข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยาม
ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด
■ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในข้ันต้นให้เปิดเฉพาะการน�ากลับไปบริโภคท่ีอื่น ทั้งน้ี การเปิดให้บริการ    

ในสถานท่ีนั้นสามารถท�าได้ โดยให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ             
คณะกรรมการโรคตดิต่อกรงุเทพมหานคร ซึง่ต้องได้รบัการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ    
ป้องกนัโรคและค�าแนะน�าของทางราชการ
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1.9	 อาจจัดให้มฉีากกัน้	(Counter	Shield)	ในแผนกท่ีต้องใกล้ชดิกบัผูใ้ห้บรกิาร	เช่น	จดุบรกิารช�าระเงนิ	จดุประชาสมัพันธ์
1.10	จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	รอบสถานที่	เพื่อติดตามการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกนัโรคส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและพนกังาน	หรอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัิ	
ตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าร้าน	
ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลักษณ์
แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด	ให้มีแนวทางปฏบิตัใินการดแูล	
หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	พร้อมรายงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 จ�ากัดจ�านวนคนเข้าใช้บริการโดยคิดเกณฑ์	พื้นที่ส�าหรับให้บริการอย่างน้อย	5	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	
(2)	 อาจจัดให้มกีารรบัและส่งพนักงาน	ผูป้ระกอบการรายย่อย	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่เชือ้ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
(3)	 พิจารณาจดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บรกิาร	ด้วยการสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือ

โทรศัพท์	เพื่อลดความแออัด	รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการเท่าที่จ�าเป็น	โดยก�าหนดเวลาในการเข้าใช้บริการ
อย่างชดัเจน	และถอืหลกัหลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผสัระหว่างกนั	พร้อมทัง้จดัให้มกีารแนะน�าสถานทีเ่พือ่ใช้บรกิาร
ที่รวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า

(4)	 พนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานท่ีอยู่ประจ�า
เคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ์	แคชเชียร์	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield

(5)	 พจิารณาให้มฉีากกัน้	(Counter	Shield)	สวมถงุมอื	และมถีาดรบัช�าระเงนิ	รวมทัง้ไม่ตะโกน	เปิดหรอืจบัหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ล้างมือบ่อยครั้ง	 และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	 โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	
อย่างน้อย	1	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(6)	 พนกังาน	ผูค้้าขายทกุคนควรล้างมอืด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	ท้ังก่อน	ระหว่าง	และหลงัการให้บรกิารทุกครัง้	
(7)	 จัดให้มีการแนะน�าผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ใช้บริการ	รวมถึงให้มีการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการ

และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	
(8)	 อาจพิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�างานจากทีบ่้าน	(Work	From	Home)	และเหลื่อมเวลาการท�างานของ

เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน
(9)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(10)	 จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสขุ	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพนัธ์	พร้อมท้ังมกีารอบรม	
พนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(11)	 ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่	 รวมถึงงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงดกิจกรรมที่ท�าให้
เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน	เช่น	การจัดโปรโมชั่นนาทีทอง	จับฉลาก	การแสดงบนเวที

(12)	 สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ภายในร้านค้าปลกี/ค้าส่งขนาดใหญ่	ในขัน้ต้นให้เปิดเฉพาะการน�ากลบัไป
บริโภคที่อื่น	 ทั้งนี้	 การเปิดให้บริการในสถานที่นั้นสามารถท�าได้	 โดยให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะ
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กรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งต้องได้รับการจัดระเบียบ																

การเข้าใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าของทางราชการ

(13)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ

อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(14)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในร้านเป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้าน	 รวมถึงกิจการย่อย

และร้านภายในสถานที่	 อาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้ให้ผู้ประกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด

(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	เช่น	ที่จับหรือลูกบิดประตู	ราวจับ	ราวบันได	

พื้น	โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	รถเข็น	ตะกร้า	ถาดรับเงิน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ						

โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟท์ทุก	30	นาที

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสขุา	โดยเน้นจุดทีเ่สีย่งทีม่ผู้ีสมัผสัมาก	เช่น	ทีจ่บัสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลกูบดิ	กลอนประต	ู

ก๊อกน�า้	เป็นต้น	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย

วันละ	2	ครั้ง

(4)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะท่ัวไป	 และ								

มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

(5)	 จัดให้มี	Big	Cleaning	Day	ท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 พิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้การช�าระเงินค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 เตรยีมรายการสนิค้าทีจ่ะจดัซือ้	หรอืกจิกรรมทีใ่ช้บรกิาร	ก่อนเดนิทางไปใช้บรกิารในร้านค้าปลกี/ค้าส่ง	หรอืตลาดค้า

ส่งขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้	

1.4	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือ										

วางขายสินค้าในร้านค้าปลีก/ค้าส่ง	 หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ใกล้บ้าน	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่ง	

สาธารณะระยะเวลานาน	รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.5	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และอาจพกแอลกอฮอล์เจลส�าหรับท�าความสะอาดมือ	 เพ่ือลดความเส่ียง													

ในการติดเชื้อ

1.6	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	

ไปใช้บริการร้านค้าปลีก/ค้าส่ง	 หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่	 ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้

บริการหนาแน่น	

1.7	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	 Code	 เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้ง							

ก่อนออกจากร้านค้าปลีก/ค้าส่ง	หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	
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2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีร้านก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ	

แพร่กระจายเชื้อ
2.2	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	และการจดัสถานทีห่รือทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.3	 ระหว่างรอคิวใช้บรกิารและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจดุหรอืสญัลกัษณ์ทีร้่านค้าปลีก/ร้านค้าส่งขนาดใหญ่ก�าหนด	
2.4	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าอยูเ่สมอ	ตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมือด้วยสบู	่หรอื	แอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครัง้
2.5	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท
2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค														

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในที่ลงทะเบียน	ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.7	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร												

เพื่อลดความหนาแน่นของใช้บริการภายในร้านค้า			
2.8	 เน้นให้มีการควบคุม	ก�ากับ	ติดตามการให้บริการ	ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และ	กทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย 
2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”		เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119																				
สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
3.5	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้าน						
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพือ่เปิดกจิการ	จดักจิกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทัง้ชีแ้จงพนกังานและให้ค�าแนะน�ากบัผูใ้ช้บรกิารสามารถลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานทีไ่ด้	

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน											

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

1.4	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	โดยเฉพาะบริเวณเคาน์เตอร์	ส่วนให้

บริการ	ห้องสุขา	และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ	

1.5	 จดัให้มีการระบายอากาศทีเ่พยีงพอภายในสถานท่ี	รวมถึงพืน้ท่ีส�าหรบัเยีย่มญาติด้านนอกอาคาร	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	

อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	 เพ่ือการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ	 รวมถึง

การระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา	

1.6	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัย	Face	Shield	ถุงมือ	ให้พนักงานทุกคน	

1.7	 จดัให้มอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลและคูม่อืการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพือ่สขุภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

1.8	 ก�าหนดให้มจุีดรับของจากญาติ	และผูท้ีม่าตดิต่อ	โดยให้มกีารเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือก่อนท�าการแจกจ่าย	

หรือจัดเก็บ

1.9	 อาจพจิารณาก�าหนดให้มช่ีองทางเข้าออกเพยีงทางเดยีว	โดยให้มรีะยะห่าง	1	เมตร	ระหว่างผูร้บับรกิารหรือผูม้าตดิต่อ	

1.10	 ให้ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื้นที่รอคิว	ที่นั่ง	หรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

    ง. สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพ�านกัอาศยั หรือสถานสงเคราะห์อืน่
ท่ีจัดสวสัดิการให้แก่เด็กหรอืผูส้งูอายุ หรอืผูม้ภีาวะพ่ึงพิง

■ ให้เปิดด�าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
■ เน้นให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ากับ การด�าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคด้วย
■ กรณเีด็ก หรอืผูสู้งอายท่ีุเข้าใช้บรกิารรายใหม่ ทัง้ทีไ่ด้รบัการส่งต่อจากสถานพยาบาลและจากบ้าน เพ่ือการดูแล

อย่างต่อเนื่อง ให้จัดพื้นที่แยกเพ่ือการเฝ้าสังเกตอาการ และคัดกรองโรคโควิด 19 อย่างน้อย 14 วัน ก่อนย้าย
รวมกับผู้ ใช้บริการรายอื่นตามประเภทผู้ ใช้บริการที่สถานที่ก�าหนด  

■ ให้มีการประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ส�าหรบั
กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)
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1.11	 กรณผีูใ้ช้บรกิารทีม่ภีาวะเสีย่งต่อการตดิเช้ือได้ง่าย	ก�าหนดให้มรีะยะห่างระหว่างเตยีงส�าหรบัห้องรวมอย่างน้อย	2	เมตร	

1.12	 ให้แยกพืน้ทีส่�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีมี่อาการป่วยเข้าได้กับโรคตดิต่อทางเดนิหายใจและโรคตดิต่ออืน่ๆ	และผูใ้ช้บรกิาร

รายใหม่เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย	14	วัน

1.13	 อาจพจิารณาจัดให้มกีล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบนัทึกภาพการให้และใช้บรกิารบริเวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตาม

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าทีห่รอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงาน	 ผู้ใช้บริการ	 และญาติทุกคน							

ก่อนเข้าสถานที่	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.3	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	

พร้อมติดสญัลกัษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณพีบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้มีแนวทางปฏิบัตใินการดแูล	

หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	พร้อมรายงาน

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 การดูแลเฉพาะโรคในผูส้งูอายหุรอืผูม้ภีาระพึง่พงิ	รวมถึงการคดักรองผูใ้ช้บรกิารรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสถานพยาบาล	หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	

(2)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการ	 และญาติที่มาเยี่ยม	 มิให้แออัด	 โดยก�าหนดเวลาและจ�ากัดจ�านวนการเข้าเยี่ยม								

ผู้สูงอายุได้ครั้งละ	1	คนต่อครั้ง	และไม่เกิน	30	นาที	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

(3)	 เจ้าหน้าทีท่กุคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลา	และให้รกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บรกิาร	

อย่างน้อย	1	เมตร	ยกเว้น	กรณีการพลิกตัว	เช็ดตัว	การเคลื่อนย้าย

(4)	 เจ้าหน้าทีท่กุคนควรล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	ท้ังก่อน	ระหว่าง	และหลงัให้บรกิารทุกครัง้

(5)	 หลกีเลีย่งการจัดกจิกรรมทีต้่องรวมกลุม่กนัเป็นจ�านวนมาก	หากจ�าเป็นให้จดัระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย	

2	เมตร	การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง	โดยให้มีเฉพาะที่จ�าเป็น

(6)	 จัดแยกส�ารับอาหารของผู้สูงอายุและพนักงานเฉพาะบุคคล	 หรือจัดให้อุปกรณ์ส�าหรับรับประทานอาหาร													

ส่วนตัว	และทานอาหารที่อุ่นร้อน	

(7)	 จดัให้มกีารตรวจตรา	ดูแลความปลอดภยั	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

(8)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการ

อบรมเจ้าหน้าที่	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	ญาติ	และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(9)	 อาจพจิารณาจัดให้มกีารช�าระเงินค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	

โดยที่เจ้าหน้าที่รับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง

(10)	หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการ	 เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้																		

ให้ผูป้ระกอบการ/เจ้าของสถานทีปิ่ดสถานท่ีตามค�าส่ังของเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด	

(2)	 วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ	 เช่น	เสื้อผ้า	ผ้าม่าน	ผ้าปูที่นอนควรท�าความสะอาดก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่	

โดยใช้น�้าที่อุณหภูมิ	70	องศาเซลเซียส	หรือแช่ผ้าในน�้าผสมผงซักฟอก	ทิ้งไว้เป็นเวลา	30	นาที	ก่อนซักปกติ

(3)	 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	ให้ด�าเนินการฆ่าเชื้อให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

(4)	 ให้ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานทีแ่ละพืน้ทีจ่ดุสมัผสัร่วม	เช่น	ทีจ่บัหรอืลกูบดิประต	ูปุม่กดลฟิท์	ราวจบั	

ราวบนัได	จุดบรกิาร	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรอื	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อย

ทุก	1	ชั่วโมง

(5)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	อ่างล้างมือ	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	

กลอนประตู	 ก๊อกน�้า	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้า															

ให้สะอาด	อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(6)	 จดัให้มจีดุวางถงัขยะชนดิมีฝาปิดเพือ่รวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะทัว่ไป	และมดั

ปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	ที่จะมารับบริการดูแลในสถานที่	มีอาการป่วย	ไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	

ให้ผู้ดูแลสถานประกอบการแจ้งบุคลากรทางการแพทย์	ได้ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่เพื่อแยกกักตัว	

1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	เพื่อลดความ

แออดั	รวมทัง้การช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน	QR	Code	บริเวณหน้าร้านหรือสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	รวมทั้งทั้งสแกน	QR	
Code	ก่อนออกจากร้านอาหารด้วย

2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามท่ีสถานท่ีก�าหนด	 อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยง	

ในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการท�ากิจกรรม	 หรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่	 หรือกรณีเดินทาง							

ออกนอกสถานที่

2.4	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ

2.5	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	การจัดพื้นที่ให้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	

2.6	 ควรพูดคุยเท่าที่จ�าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ในขณะอยู่ใน

สถานที่	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	พม.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	

1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ

ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน

กรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสมัพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้านไม่

เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่าย 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกจิกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชนัทางโทรศพัท์เคลือ่นทีต่ามทีท่างราชการ

ก�าหนด	พร้อมทัง้ชีแ้จงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากบัผูใ้ช้บรกิารสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน														

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับทีมงาน	 นักแสดง	 และผู้ร่วมรายการ															

ทุกคน	ก่อนเข้ากองถ่าย

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	และ

สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

1.5	 ควรท�าสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย	 1	 เมตร	 ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง	 เช่น	 หน้ามอนิเตอร	์									

ห้องพักทีมงาน	นักแสดง	และผู้ร่วมรายการ	จุดรับประทานอาหาร	

1.6	 เลอืกใช้พืน้ทีถ่่ายท�าทีม่บีรเิวณกว้างเพียงพอเพ่ือให้แบ่งพ้ืนทีต่ามส่วนงานให้ชดัเจน	ในอตัราส่วน	10	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บรกิาร	

1	คน	แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย	2	เมตร	

1.7	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอขณะถ่ายท�าภายในอาคารและหลีกเลี่ยงการถ่ายท�าในบริเวณที่อับอากาศ	กรณี									

ใช้เครื่องปรับอากาศ	อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศ

ที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา

1.8	 ควรจัดจุดรับประทานอาหารท่ีมีอากาศถ่ายเท	 ไม่คับแคบจนเกินไป	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในห้องที่ใช้						

เครื่องปรับอากาศ	โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย	1	เมตร	หากสถานที่ไม่พอ	ให้ผู้จัดเหลื่อมเวลา

รับประทานอาหาร	เพื่อลดความหนาแน่น

จ. การถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวดีีทัศน์ 

■ ให้ควบคุมจ�านวนผู้ร่วมงาน โดยส่วนงานหน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน และทุกแผนกรวมแล้วจ�านวน
ไม่เกิน 50 คน ให้ออกนอกบริเวณถ่ายท�าทันทีเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 

■ ให้มีการลงทะเบยีนทมีงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่าย และใช้แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตามที่ทางราชการก�าหนด

■ ให้เว้นการถ่ายท�าฉากท่ีต้องสัมผัสใกล้ชิด และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ         
พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกล้ชิด อาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน
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1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ทีมงาน	นักแสดง	ผู้ร่วมรายการ	และ

ผู้ร่วมการถ่ายท�าทุกคน	

1.10	 พจิารณาจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบนัทกึภาพการให้และใช้บรกิาร	บรเิวณต่างๆ	รอบกองถ่าย	เพือ่ตดิตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของทีมงาน	นักแสดง	และผู้ร่วมรายการ	หรือมีระบบแจ้งเตือน	(Alert)	

กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในระหว่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรม

 2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 จดัให้มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัทีมงานทุกคน	รวมท้ังนกัแสดง	ผูเ้ข้าร่วมรายการ

ก่อนเข้ากองถ่าย	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก�าหนด	 ให้มี
แนวทางปฏบิติัในการดแูล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอื
บริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรบัทมีงาน	นกัแสดง	ผูร่้วมรายการ	และผูร่้วมการถ่ายท�าทกุคน	และอาจแอปพลเิคชนัทางโทรศพัท์เคลือ่นที่

ตามที่ทางราชการก�าหนด	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

 2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ขณะอยู่ในกองถ่าย	ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	ทั้งผู้ด�าเนินรายการ	ผู้ร่วมรายการ	ผู้อยู่เบื้องหลัง

การผลิตต่างๆ	และงดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน	ทั้งนี้ให้งดผู้ร่วมชมการถ่ายท�า
(2)	 ให้ควบคุมจ�านวนคนในกองถ่าย	 มิให้แออัดและการรวมกลุ่ม	 โดยจัดตารางเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของ

แต่ละทีม	 และให้ออกนอกบริเวณถ่ายท�าหรือออกจากกองถ่ายทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	 ทั้งนี้	 ให้ลดเวลาในการ
ท�างานเท่าที่จ�าแป็น	

(3)	 ทุกคนในกองถ่าย	ควรล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	ทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง	
(4)	 ให้ทีมงานทุกคน	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการปฏิบัติงาน	 และนักแสดง	 สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนเข้าและหลังออกจากหน้าฉาก
(5)	 ลดการรวมกลุ่ม	 การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	ในขณะอยูใ่นกองถ่าย	และเลีย่งไอ	จาม	ใกล้ผูอ้ืน่	หากมกีารไอ	หรอืจาม	ให้ปิดปาก	และจมกูให้สนทิ
(6)	 เว้นการถ่ายท�าฉากท่ีต้องสมัผสัใกล้ชดิ	และเข้าถึงตวักัน	เช่น	ฉากต่อสู	้ฉากแสดงความรัก	โอบกอด	จบู	พดูเสียงดงั	

ตะโกน	และสัมผัสใกล้ชิด	อาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน
(7)	 ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล	ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน	
(8)	 เพิ่มการติดต่อสื่อสารภายในกองถ่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 วิทยุสื่อสาร	 โทรศัพท์มือถือ	 เพื่อลด									

การสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
(9)	 ในกรณอีปุกรณ์ทีม่กีารใช้อยู่บ่อยครัง้	หรืออปุกรณทืีต้่องมกีารสมัผสับรเิวณใบหน้า	ควรใช้อปุกรณ์ส่วนตวั	เช่น	ภาชนะ			

รบัประทานอาหารหรอืน�า้ดืม่	เครือ่งส�าอาง	ผ้าเช็ดหน้า	และผ้าเช็ดตวัส่วนตวั	เป็นต้น	เพือ่ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้
(10)	ให้จัดพาหนะการเดินทางของทีมงาน	นักแสดง	 และผู้ร่วมรายการ	 โดยลดความแออัด	 กรณีรถตู้ให้นั่งแถวละ						

2	คน	พร้อมจัดท�าทะเบียนรายชื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน
(11)	ชี้แจงทีมงาน	 นักแสดง	 และผู้ร่วมรายการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เจ้าของ									

ผู้ควบคุมกองถ่ายก�าหนดอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
(12)	จัดให้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและ

การใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	
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(13)	จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	เพื่อให้ทีมงาน	นักแสดง	ผู้ร่วมรายการ	และ	Outsource	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(14)	หากพบว่าทีมงาน	นักแสดง	และผู้ร่วมรายการในกองถ่าย	เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่ากองถ่ายอาจเป็น
จุดแพร่เช้ือได้	 ให้เจ้าของสถานที่ท�าปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความ
สะอาดสถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครือ่งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	

Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด	

(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 จับหรือลูกบิดประตู	 ปุ่มกดลิฟท์	 ราวจับ										

ราวบันได	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลังถ่ายท�า

(3)	 ให้ท�าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�า	 เช่น	จอมอนิเตอร์	กล้อง	ขาตั้งกล้อง	คันบังคับกล้อง	รวมทั้งอุปกรณ์

อื่นๆ	ที่เป็นจุดปนเปื้อนน�้าลายและสารคัดหลั่งได้ง่าย	เช่น	วิทยุสื่อสาร	โทรโข่ง	ไมโครโฟนสื่อสาร	wireless	ไมค์บูม	

คันบังคับไมค์บูม	 และปลอกกันลม	wind	 shield	 ด้วยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์	 70%	 บ่อยๆ	 หลังจบแต่ละฉาก												

และแยกใช้เฉพาะบุคคลไม่ปะปนกัน	

(4)	 ให้ท�าความสะอาดอุปกรณ์ส�าหรับนักแสดง	เช่น	ไม้แขวนเสื้อ	เครื่องประดับ	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	ทุกครั้งก่อนและ

หลงัน�าไปใช้	โดยแขวนเสือ้ผ้าแยกเป็นชดุๆ	แบบเว้นระยะห่าง	ไม่ให้ชุดของนกัแสดงสมัผสักนั	รวมท้ังจดัเตรยีมภาชนะ

ส�าหรับแยกเสื้อผ้า	และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว

(5)	 ให้ท�าความสะอาดของใช้ส่วนตัว	เช่น	โทรศัพท์มอืถือ	แทปเลต็	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	ทันทีท่ีออกจากพืน้ท่ีปฏิบตังิาน	

และเมื่อกลับถึงที่พักให้อาบน�้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที	

(6)	 ให้ท�าความสะอาดรถรับและส่ง	ทีมงาน	นักแสดง	และผู้ร่วมรายการ	โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานบ่อยๆ	และสัมผัส			

ใกล้ชิดกบัผูโ้ดยสารโดยตรง	เช่น	เบาะน่ัง	ปลอกสวมเบาะ	ท่ีพกัแขน	ม่านกระจก	ท่ีวางแก้วน�า้	รวมถึงระบบปรับอากาศ	

ด้วยแอลกอฮอล์	70%	ก่อนและหลังการใช้งาน

(7)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา	 โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	 เช่น	 ที่จับสายช�าระ	 โถปัสสาวะ	 ลูกบิด	 กลอนประตู	

ก๊อกน�า้	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อยวันละ	2	คร้ัง

(8)	 หลีกเลี่ยงการจัดฉากด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ท�าความสะอาดได้ยาก	เช่น	โซฟา	เก้าอี้ผ้า	เบาะรองนั่ง	หมอน	ผ้าปูโต๊ะ	

(9)	 จดัให้มจีดุวางถงัขยะชนดิมฝีาปิดเพือ่รวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะทัว่ไป	และมดัปากถงุ		ให้

แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	วธ.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

1.2 ระดบัจงัหวดั ประกอบด้วย	ประกอบด้วย	ศปก.จงัหวดั	และกทม.	คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั/กทม.	สวจ.	สสจ.	

อปท.	 โดยให้	 สวจ.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม	ที่ก�ากับดูแลในเรื่องของภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็น

หน่วยงานหลัก	ร่วมกับหน่วยงานในระดับอ�าเภอ	ต�าบล

1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

อสม.	รวมท้ังให้	ศปม.จัดก�าลงัสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ตรวจก�ากับดแูลการประกอบ

การหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 สมำคม สมำพนัธ์วชิำชีพภำพยนตร์ สือ่ดจิติอล สมำคมผูก้�ำกบัภำพยนตร์ องค์กำรสือ่สำรมวลชน สถำนโีทรทศัน์ 

ท�ำหน้ำที่ช่วยก�ำกับดูแลสมำชิก และผู้ผลิตสื่อ ให้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	

	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้

2.2	 วธ.	ร่วมกบัหน่วยงานในพ้ืนที	่รวมทัง้ให้	ศปม.	จดัก�าลงัสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ลงพืน้ท่ี

ตรวจสอบกรณไีด้รบัแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามกีารฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มกีารสุ่มตรวจทุก	2	สปัดาห์	หากพบปัญหา

ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน

กรมควบคุมโรค	1422	สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม	1765

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 สมาคม	สมาพันธ์วิชาชีพภาพยนตร์	สื่อดิจิตอล	สมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์	องค์การสื่อสารมวลชน	สถานีโทรทัศน์

3.5	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่น	โดยให้มีการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างท่ัวถึง	 เพือ่ในกรณท่ีีประชาชน	หรอืเจ้าหน้าท่ีพบการปฏบัิตขิองกองถ่าย

ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที ่

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพือ่เปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน							

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน	ก่อน

เข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

    ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรอืศูนย์ประชมุ

■ ให้เปิดด�าเนินการได้เฉพาะกรณีจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ
การประชมุ การอบรม การสัมมนาซึง่ผูเ้ข้าร่วมประชมุมาจากหน่วยงานเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
ทราบแหล่งที่มา

■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด
■ เปิดเฉพาะให้บริการจัดประชมุขององค์กรหรือหน่วยงาน (Meeting) ทัง้นี ้การก�าหนดจ�านวนผูเ้ข้าประชมุในแต่ละ

สถานทีต่ัง้แต่ 50 คนข้ึนไป ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวดั หรอืคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องได้รับการจดัระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ
ค�าแนะน�าของทางราชการ ทั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน ซึ่งสามารถด�าเนินการได้โดยเสนอให้              
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ออกหลักเกณฑ์ส�าหรับ        
การก�าหนดกรอบจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุในห้องประชมุของโรงแรม หรือศนูย์ประชมุ ได้โดยยกึหลักตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค

■ ไม่รวมการจัดงานเลี้ยง อีเว้นท์ จัดแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ
■ จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและห้องประชุมที่ดี และก�าหนดอัตราส่วนจ�านวนคนท่ีอยู่ในการประชุม 

อบรม สัมมนา ต่อพื้นที่ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อ ผู้ร่วมประชุม 1 คน
■ ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่ง

เต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม 
■ กรณีหน่วยงานจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเกิน 200 คน อาจพิจาณาจัดประชุมแยกเป็นรายห้องประชุมได้         

ไม่เกิน 200 คนต่อห้องตามขนาดพื้นที่ของห้องประชุมที่รองรับได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
■ งดบริการอาหารในรปูแบบตกัอาหาร ใช้ภาชนะหรอือปุกรณ์ร่วมกนั และควรให้บริการตามแนวทางปฏิบตัิในการ

จ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ข้อ 1 ก.
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1.4	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ส่วนให้บริการ	ห้องประชุม	ห้องสุขา	และ

สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

1.5	 ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และระหว่างที่นั่ง	รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1.5	เมตร	และในกรณีที่

นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม

1.6	 ให้ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในจุดต่างๆของสถานที่และบริเวณงานจัดแสดง	เช่น	
รถรบัส่ง	ทีน่ัง่รบัประทานอาหาร	จดุพกัคอย	จดุยนืในลฟิต์	จดุรอเข้าห้องน�า้	จดุช�าระเงนิ	และการเข้าแถวในจดุต่างๆ	
รวมทั้ง	จัดพื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิวจัดให้มีที่นั่ง	หรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

1.7	 ก�าหนดช่องทางเข้าออกบริเวณงาน	ให้กว้างเพียงพอกับจ�านวนผู้ใช้บริการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
1.8	 พิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับส�าหรับการประชุมออนไลน์	 และแจ้งมาตรการต่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและให้ผู้

ลงทะเบียนมีการยืนยันรับทราบมาตรการ
1.9	 อาจพิจารณาจัดให้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างเวทีและท่ีนัง่ผูร่้วมประชุม	5	 เมตร	 ข้ึนไป	และให้มผีูร่้วมกิจกรรมบนเวที	

จ�านวนไม่เกิน	4	คน	
1.10	จดัให้มกีารระบายอากาศภายในอาคารและห้องประชมุท่ีดี	กรณใีช้เคร่ืองปรบัอากาศ	อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	

หรอืใช้พดัลมระบายอากาศ	เพือ่การหมนุเวยีนอากาศทีเ่พยีงพอ	รวมถงึการระบายอากาศภายในและบรเิวณห้องสุขา
1.11	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน
1.12	จัดให้มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	แทนการสื่อสารแบบเผชิญหน้า	
1.13	พิจารณาจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบันทกึภาพการให้และใช้บรกิารบรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตามการ

ปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรคส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าทีห่รอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่
ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 จดัให้มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังาน	ผูใ้ช้บรกิารและผูเ้ข้าร่วมประชุม	
ก่อนเข้าอาคารและห้องประชมุ	ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมูร่ิางกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบ
ทางเดินหายใจ	พร้อมติดสญัลกัษณ์แสดงการคดักรอง	“ผ่าน”	กรณพีบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้มแีนวทาง
ปฏบิตัใินการดแูล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท่ี้มอีาการป่วยท่ีเหมาะสม	รวมท้ังพิจารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	
พร้อมรายงานให้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบทราบตามแนวทางท่ีก�าหนด	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก	

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	หรือ

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จัดให้มีการตรวจตรา	 ดูแลความปลอดภัย	 ควบคุม	 ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ	 ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

(2)	 พนักงานทุกคนควรล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	ทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังให้บริการทุกครั้ง
(3)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บรกิารและผูร่้วมประชมุ	มใิห้แออดั	ทัง้พืน้ทีร่อเข้างาน	จดุคดักรอง	ลงทะเบียน	ประทบั

ตราจอดรถ	ประชาสัมพันธ์	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	โดยก�าหนดอัตราส่วนจ�านวนคนที่อยู่ในงานต่อพื้นที่
ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า	1	คนต่อ	4	ตารางเมตร

(4)	 พิจารณาจัดให้มกีารรับและส่งผูเ้ข้าร่วมประชมุ	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่เชือ้ขณะใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ	
รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเส้นทางการเดินทาง	และวธิกีารเดนิทาง	เพือ่ลดความแออดัของระบบขนส่งสาธารณะ

(5)	 งดให้ผู้เข้าร่วมประชมุตกัอาหารหรอืรับเครือ่งดืม่เอง	ให้พนกังานบรกิารเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่	สวม	Face	Shield	
ขณะให้บริการ	 และควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส�าหรับกิจการจ�าหน่าย
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อาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร	 สวนอาหาร	 โรงอาหาร	 ศูนย์อาหารของหน่วยงานในอาคารส�านักงาน									
ซึ่งไม่รวมสถานบริการ	 ผับ	 บาร์	 ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา												
และให้รักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า	อย่างน้อย	1	เมตร	

(6)	 ลดการรวมกลุ่ม	การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง	โดยให้มีเฉพาะที่จ�าเป็น
(7)	 พจิารณาให้มนีโยบายเหลือ่มเวลาการท�างานของพนกังานเพือ่ลดความแออดัและการเดินทางในเวลาเดียวกนั
(8)	 พจิารณางดให้บรกิาร	กรณพีบผูใ้ช้บรกิารและผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่สามารถปฏบัิตติามมาตรการป้องกันควบคมุโรค	

เช่น	ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(9)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการทาง

สาธารณสุข	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	พร้อม
ทั้งมีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(10)	 จดัให้มกีารช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	code	ผ่านแอปพลเิคชนั	หากช�าระ
ด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัเงนิหรอืบตัรเครดติ	โดยทีพ่นกังานรบัเงนิต้องสวมถงุมอื
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง

(11)	หากพบว่าพนักงานหรือผู้ใช้บริการ	 เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้										
ให้ผู้ประกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	 ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	 ได้แก่	 หมวกคลุมผม	 หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ีและพื้นท่ีจุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ท่ีจับหรือลูกบิดประตู	 ปุ่มกดลิฟท์								

ราวจับ	ราวบันได	จุดบริการ	เป็นต้น	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโป
คลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอน
ประตู	ก๊อกน�้า	เป็นต้น	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด	
อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(4)	 จดัให้มจีดุวางถงัขยะชนดิมฝีาปิดเพือ่รวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะทัว่ไป	และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

(5)	 ให้มีการท�าความสะอาดบัตรจอดรถที่ใช้หมุนเวียนทุกครั้งหลังจากรับคืนและก่อนให้กับรถคันต่อไป
(6)	 จดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ช้ส่วนตวัให้เพยีงพอกบัจ�านวนผูท้ีต้่องใช้	เช่น	ไมโครโฟน	โดยท�าความสะอาดทกุคร้ังก่อน

และหลังการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผูใ้ช้บรกิารมอีาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรอืเป็นหวดั	ให้งดการประชุม	โดยใช้วธิกีารอืน่แทน	เช่น	การประชุมออนไลน์	

เป็นต้น
1.2	 ผู้เข้าร่วมประชุม	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม	
1.3	 กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	ได้แก่	เด็กอายุน้อยกว่า	

15	ปี	ไม่ควรเข้าร่วมงาน
1.4	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ	
1.5	 ควรพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ล่วงหน้า	 เพื่อลดความแออัดในบริเวณสถานที่จัดประชุม	 รวม

ทัง้การช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั	หากช�าระด้วยเงนิสด	
ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	
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2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน	QR	Code	บริเวณหน้าสถานีที่จัดประชุม	รวมทั้งสแกน	QR	Code	ก่อนออก

จากสถานที่ด้วย
2.2	 ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุควบคมุโรคตามทีส่ถานทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดัเพือ่ช่วยลดความ

เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	การจัดพื้นที่ให้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ควรพูดคุยเท่าที่จ�าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ในขณะอยู่ใน

สถานที่	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น
2.5	 หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์
2.6	 ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ								

ป้องกันควบคุมโรค	 ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ	์		
ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม	
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 เจ้ำหน้ำท่ีของสถำนท่ีจัดงำนและ/หรอืผูจ้ดังำน ชมรม/สมำคมธรุกจิ/หอกำรค้ำในพืน้ที/่ผูแ้ทนส�ำนกังำนส่งเสรมิ
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.) 

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422

3.3	 สสปน.	ผูแ้ทนสมาคมหอการค้าฯ	ผูแ้ทนสมาคมแสดงสนิค้า	(ไทย)	และ	ผูแ้ทนสมาคมส่งเสรมิการจดัประชมุนานาชาต	ิ(ไทย)
3.4	 หน่วยงานของท้องถิน่	หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดย

ให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรบัทราบอย่างทัว่ถึง	เพ่ือในกรณทีีป่ระชาชนหรอืเจ้าหน้าทีพ่บ

การปฏิบัติของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที





2
กิจกรรมด�านการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพหร�อสันทนาการ

1 - 2 M 1 - 2 M





39

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบยีนเพือ่เปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได ้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน					

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้า

ปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

1.4	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 โดยเฉพาะบริเวณส่วนให้บริการ											

ห้องสุขา	และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

1.5	 จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัโรค	เช่น	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนกังานทกุคน	และรองเท้าสะอาด	

หรือถุงคลุมรองเท้าส�าหรับผู้ใช้บริการ	ก่อนเข้าห้องหัตถการ

1.6	 จัดให้มีฉากกั้น	 (Counter	 Shield)	 ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ	ณ	จุดต้อนรับ	จุดประชาสัมพันธ์	หรือจุดให้

บริการอื่นๆ	และให้ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื้นที่รอคิว	ที่นั่ง	หรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านท�าเล็บ 
ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

■ คลนิิกเวชกรรมเสริมความงาม เป็นคลินิกท่ีมีแพทย์ได้รับอนญุาตให้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมประจ�าคลินกิ ให้เปิด
ให้บริการเฉพาะบริเวณเรือนร่าง ผิวพรรณ และเลเซอร์ ไม่รวมการเสริมความงามบริเวณใบหน้า ท้ังน้ีอาจ
พิจารณาในส่วนอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล และมาตรการป้องกันควบคุมโรค
o งดเว้นบริการทีม่คีวามเส่ียงสูงต่อการสัมผสัถกูสารคดัหล่ังหรอืเลือด เปิดให้บริการได้เฉพาะบรเิวณผวิหนงั 

และการผ่าตัดเล็กแบบไม่ดมยาสลบ รวมทั้งงดเว้นให้บริการหัตถการที่ท�าให้เกิดละอองควัน                              
■ สถานเสรมิความงาม อาจรวมถึงกจิการควบคมุน�า้หนกั ไม่รวมการเสรมิความงามบรเิวณใบหน้า ทัง้น้ีไม่รวมถึง

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม สปาเพ่ือสุขภาพและความงาม สถานท่ี
บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
o งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด และบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ที่ไม่สามารถท�าความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้
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1.7	 จัดให้มีห้องบริการ	1	ห้องต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	1	คน	กรณีที่เป็นเตียง	หรือเบาะต้องมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา	

1.9	 ควบคมุจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	มใิห้แออดั	ด้วยการลดเวลาในการท�ากจิกรรมเท่าท่ีจ�าเป็น	และงดรอรบับรกิารภายในคลินกิ

เวชกรรมเสรมิความงาม	สถานเสริมความงาม	และร้านท�าเลบ็	โดยถือหลกัหลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผสัระหว่างกนั

1.10	พิจารณาจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบันทกึภาพการให้และใช้บรกิารบรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตามการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้ท่ี			

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 จดัให้มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนือ่ย	 เป็นหวดั	ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที	่	

ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลักษณ์
แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	หรือแนวทางการ
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	 พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่		
รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ	 ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 เพื่อลด										

ความแออัด	ด้วยการลดเวลาในการท�ากจิกรรมเท่าทีจ่�าเป็น	โดยก�าหนดเวลาในการเข้าใช้บรกิาร	ไม่เกนิ	1	ชัว่โมง
ต่อคน	และถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	รวมทั้งงดเว้นการนั่งรอคิวภายในคลินิก	โดยให้บริการ
เฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้าเท่านั้น	หากจ�าเป็นให้นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	 เมตร	และมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน	1	คน	
ยกเว้น	ผู้ใช้บริการอายุต�่ากว่า	15	ปี

(2)	 งดเว้นบริการท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด	 โดยเปิดให้บริการได้เฉพาะบริเวณผิวหนัง	
และการผ่าตัดเล็กแบบไม่ดมยาสลบ	

(3)	 งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถท�าความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนได้
(4)	 อุปกรณ์ที่มีโอกาสสะสมเชื้อหรือท�าความสะอาดยาก	 เช่น	 ฟองน�้าเช็ดหน้า	 ควรเปลี่ยนไปเป็นการใช้ส�าลีแทน	

และทิ้งทุกครั้งหลังใช้งาน
(5)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง

(6)	 พนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานท่ีอยู่ประจ�า
เคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ์	แคชเชียร์	แผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	หรือผู้ให้บริการหรือ
แพทย์	ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	สวมถุงมอื	และ	Face	Shield	ในขณะท่ีให้บรกิารหรอืท�าหัตถการ	
ตามมาตรฐานสถานพยาบาล	และสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ	รวมท้ังไม่ตะโกน	และลดการพดูคยุทีไ่ม่จ�าเป็น
ระหว่างให้บริการ	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ล้างมอืบ่อยครัง้	 และไม่ควรสมัผสัผูใ้ช้บรกิาร						
โดยรกัษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	และพนกังาน	อย่างน้อย	1	เมตร	

(7)	 พนกังานทกุคน	ต้องล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	ก่อนและหลงัให้บรกิาร	รวมท้ังก่อนหยบิจบัของใช้
ส่วนตัว	
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(8)	 จัดเจ้าหน้าที่ของคลินิก	 ตรวจตรา	 ควบคุม	 และก�ากับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด												
เน้นลดการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	เช่น	ร่วมวงสูบบุหรี่	

(9)	 พิจารณางดให้บริการ	 กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 เช่น	 ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(10)	 พิจารณาขยายเวลาการให้บริการ	 เพื่อรองรับการท�างานเหลื่อมเวลาของพนักงาน	 เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการ
แพร่โรค

(11)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพันธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 พร้อมทั้งม	ี					
การอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(12)	 หากพบว่าผูป้ฏบิตังิานหรอืผูใ้ช้บรกิารภายในคลนิกิเป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าคลนิกิ	อาจเป็นจดุแพร่
เช้ือได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานทีต่ามค�าส่ังของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่

และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยัหรอื

หน้ากากผ้า	Face	Shield	และถุงมือ
(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	เช่น	ถาดใส่เงินทอน	ที่จับหรือลูกบิดประตู	

ปุ่มกดลิฟท์	ราวจับ	ราวบันได	จุดบริการ	โต๊ะ	เคาน์เตอร์	อุปกรณ์	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	
70%	หรอื	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทกุ	1	ชัว่โมง	ให้คลมุเครือ่งมอื	โต๊ะ	เตยีง	ด้วยผ้าหรือพลาสตกิ
ที่เปลี่ยนได้	(กรณีพลาสติกเช็ดด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	
ทุกครั้งหลังท�าหัตถการเสร็จ	หรือหากเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังท�าหัตถการ)

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา	 โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	 เช่น	ที่จับสายช�าระ	 โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอน
ประตู	 ก๊อกน�้า	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด																
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม	สถานเสริมความงาม	และร้านท�าเล็บ	
สม�่าเสมอ

(5)	 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
(6)	 ให้ถอดและทิ้งชุดและเครื่องมือป้องกันทุกอย่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(7)	 จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 ให้คัดแยกอุปกรณ์และขยะทางชีวภาพตามข้อบังคับ

ของกรมอนามัย	โดยมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด	ส�าหรับใส่ของมีคม	มัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตาม

หลักสุขาภิบาลทุกวัน	

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	เพื่อลดความ

แออดั	รวมทัง้การช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 ศกึษาคูม่อืใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัทีส่ามารถใช้สแกน	QR	Code	เพือ่เตรยีมตวัเข้าใช้บรกิารรวมทัง้ก่อน

ออกจากคลินิก	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	
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2. ระหว่ำงและหลงักำรใช้บริกำร
2.1	 การลงทะเบียนแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”
2.2	 เปลี่ยนรองเท้าสะอาด	หรือสวมถุงคลุมรองเท้าก่อนเข้าห้องหัตถการ
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที	่เครือ่งมอื	เตยีง	โต๊ะ	และการจดัพืน้ทีแ่ละท่ีนัง่ก่อนใช้บริการ	เพือ่ให้ใช้บรกิาร

ได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่คลินิกก�าหนด	
2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาที่ใช้บริการ	 และล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%					

บ่อยครั้ง	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.6	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 และหากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิด

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิดปาก	และ
จมูกให้สนิท

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													
ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

2.8	 ผูใ้ช้บรกิารหากมไีข้	อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ	เข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรคโควดิ	19	หลงัรบับรกิารภายใน	14	วนั	
ให้รีบแจ้งแพทย์	หรือสถานพยาบาล	ทราบประวัติการใช้บริการสถานที่นี้ด้วย

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลักและ

มาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสมัพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ															
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน						

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จ�ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานออกก�าลังกายฟิตเนส

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้งห้อง

สุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	

จุดช�าระเงิน	รอรับบริการ	จุดบริการพนักงานต้อนรับ	พื้นที่นั่งส่วนกลาง	รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน	และ

ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน	 ระยะห่างระหว่างเครื่องออกก�าลังกาย/อุปกรณ์	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 และลดการใกล้ชิดกัน

ระหว่างออกก�าลังกาย

1.6	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1.7	 จัดท�าป้ายค�าแนะน�า	 สัญลักษณ์เตือน	 เพื่อให้ผู้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ออกก�าลังกายอย่างปลอดภัยและ

สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค

ข. สถานออกก�าลังกายฟิตเนส ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ 

■ ให้เปิดด�าเนนิการได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นการเล่นโยคะหรอืฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครือ่งเล่น เคร่ืองลู่วิง่ จักรยานป่ัน 
หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม และจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

■ สถานออกก�าลังกาย (ฟิตเนส) ส่วนฟรีเวท ได้แก่ การยกน�้าหนัก ดัมบ์เบล บาร์เบล และการสร้างความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ด้วยเครือ่งและอปุกรณ์ออกก�าลังกาย โดยใช้บรกิารเป็นรายบคุคล ทัง้น้ี ไม่รวมการออกก�าลังกาย
แบบรวมกลุ่ม 

■ งดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น รวมถึงเครื่อง Elliptical หรือเครื่องออกก�าลังกายอื่น ส�าหรับ
การออกก�าลังกายแบบ Cardio รวมทั้งงดการเล่นแบบรวมกลุ่ม

■ งดให้บริการในส่วนของการอบตัว อบไอน�้า 
■ เพ่ิมเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตามที่ทางราชการก�าหนด เพ่ือการลงทะเบียนเข้าใช้และ

ออกจากสถานที่ เพื่อการตรวจสอบติดตามผู้สัมผัส หากพบผู้ป่วยมาใช้บริการในสถานที่ภายหลัง
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1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 รวมถึงภายในและบริเวณห้องสุขาและห้องอาบน�้า	 ทั้งนี้ให้งด

บริการในการอบตัว	อบไอน�้า

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.10	พจิารณาจัดให้มกีล้องวงจรปิด	เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบรเิวณต่างๆ	รอบสถานบรกิาร	เพือ่ตดิตาม	

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	กรณีพบผู้ที่

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 จดัให้มกีารตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถาน

ออกก�าลงักายฟิตเนส	ทัง้น้ี	ควรมีอณุหภมูร่ิางกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	
พร้อมติดสญัลกัษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน	

(2)	 ก�าหนดให้มแีนวทางปฏบิติัในการดูแล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วย	หรอืพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามนิยามผูส้งสยัติดเชือ้ท่ีมอีาการ	รวมท้ังพิจารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	

(3)	 กรณพีบพนักงานบรกิาร	ผูใ้ช้บรกิารทีม่ไีข้	ไอ	น�า้มกู	เจบ็	คอ	ไม่ได้กลิน่	หายใจเร็ว	หายใจเหนือ่ย	หรอืหายใจล�าบาก	
หรอืมอีณุหภมูกิายต้ังแต่	37.5	องศาเซลเซียสข้ึนไป	และมปีระวตัเิส่ียงเข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้รายงานให้
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(4)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 จ�ากดัระยะเวลาการเข้าใช้บรกิารให้เหมาะสม	พจิารณาการเปิดและปิดการให้บรกิารตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม	

ทัง้น้ี	 ให้พจิารณาการใช้บรกิารแยกเป็นรายกลุม่เส่ียง	 โดยก�าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรบักลุ่มเสีย่งต่อการ
ตดิเช้ือทีม่โีอกาสป่วยรุนแรง	ได้แก่	ผูสู้งอาย	ุและกลุ่มเสีย่งต่อการแพร่เช้ือ	ได้แก่	เดก็อายนุ้อยกว่า	15	ปี	

(2)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด	 โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ	 ด้วยระบบคิว			
จองเวลาในการใช้บรกิาร	เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้ลดเวลาในการให้บรกิารเท่าทีจ่�าเป็น	โดยถอืหลกัหลกีเลีย่ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(3)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งด่ืมให้ปฏบัิตติามมาตรการควบคมุหลกัและมาตรการเสรมิส�าหรบักจิการจ�าหน่าย
อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร	สวนอาหาร	โรงอาหาร	ศนูย์อาหารของหน่วยงานในอาคารส�านักงาน	ซ่ึงไม่รวม
สถานบรกิาร	ผับ	บาร์	คาราโอเกะ

(4)	 กรณสีถานออกก�าลังกาย	 (ฟิตเนส)	 เปิดเฉพาะส่วนฟรเีวท	 ใช้บรกิารเป็นรายบุคคล	และไม่มกีารออกก�าลังกาย						
แบบรวมกลุม่	 โดยก�าหนดอตัราส่วนจ�านวนผูใ้ช้บรกิารต่อพืน้ทีใ่ช้งาน	 และให้มีพืน้ทีส่�าหรบัฟรเีวทเวยดัมบ์เบล				
และบาร์เบล	ไม่น้อยกว่า	5	ตารางเมตรต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน	และจ�ากัดระยะเวลาการใช้บรกิารไม่เกิน	2	ช่ัวโมงต่อวัน	

(5)	 งดการให้บริการอบตัว	อบไอน�า้	หรอืท�ากิจกรรมในห้องปิดซ่ึงมกีารรวมกลุม่คน
(6)	 พนักงานบริการทกุคน	ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า	รวมท้ังไม่ตะโกน	เปิดหรอืจับหน้ากากอนามยัหรือ

หน้ากากผ้า	และไม่ควรสมัผสัผู้ใช้บรกิาร	โดยรกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	รวมท้ังการส่ง
อปุกรณ์กฬีาระหว่างพนักงานบรกิารและผูใ้ช้บรกิาร	และยนืห่างจากพนกังานคนอืน่อย่างน้อย	1	เมตร

(7)	 ให้ล้างมอืด้วยสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคอยูเ่สมอ
(8)	 ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน	การละเล่น	 การแสดง	 และลดการใช้เสียงดัง	 พร้อมทั้งให้มีการ

ตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
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(9)	 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ	 และความรู้						
ในการสังเกตตนเอง	

(10)	ควรลดการใช้เงนิสด	และเปิดให้มกีารรบัช�าระเงนิผ่าน	e-Payment	หากมกีารช�าระเงนิด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสั
มือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	หรือต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง	
โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

(11)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานออกก�าลังกายฟิตเนส	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชื้อได้	 ให้เจ้าของกิจการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ถงุมอื	

และชดุทีเ่หมาะสมขณะท�าความสะอาด	ท้ังนีใ้ห้ใช้ท่ีคบีขยะและรวมถังท่ีจดุรวม
(2)	 ให้ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานท่ีและพืน้ท่ีจดุสมัผสัร่วม	 เช่น	 ท่ีจบัหรอืลกูบิดประตปุู่มกดลฟิท์	 ราวจบั			

ราวบนัได	เป็นต้น	รวมทัง้เชด็ท�าความสะอาดเครือ่งเล่น	อปุกรณ์กฬีา	ดมับ์เบล	บาร์เบล	พืน้ผวิสมัผสัของสถานที	่
รวมทัง้เครือ่งเล่นออกก�าลงักาย	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรอื	โซเดยีมไฮโปรคลอไรท์	0.1%	
หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีม่ส่ีวนผสมของคลอรนี	หรอืนึง่หรอืต้มหรอือบด้วยความร้อนทีอ่ณุหภูม	ิอย่างน้อย	70	องศาเซลเซยีส	
ก่อนและหลงัการใช้งานอยู่เสมอ	พร้อมจดัให้มถัีงขยะใส่ถุงรองรับ	และให้ก�าจดัขยะมลูฝอยทุกวนั

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�า้	ฯลฯ	ด้วยผงซกัฟอก	น�า้ยาท�าความสะอาด	หรอืน�า้ยาฟอกขาว	(โซเดยีมไฮโปคลอไรท์)	0.1%	
แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(4)	 จัดให้มีจุดวางขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	 และมัดปาก
ถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาล	

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 ผู้ใช้บริการทุกคน	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง	ก่อนและหลังการใช้บริการ	

1.3	 ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ	ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ

1.4	 ผูใ้ช้บรกิารต้องไม่ปิดบังข้อมลูส่วนตัว	เช่น	โรคประจ�าตวั	การเดนิทางไปในพ้ืนท่ีเสีย่งท่ีมกีารแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	

การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ	เป็นต้น

1.5	 เก็บสัมภาระส่วนตัวในล็อคเกอร์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น	เพื่อลดการสัมผัสของใช้ส่วนรวม

1.6	 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า	ด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการด้วยการสแกน	QR	Code	บริเวณหน้าสถานออกก�าลังกายฟิตเนส	รวมทั้งสแกน	QR	Code	

ก่อนออกจากสถานที่ด้วย

2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้ประกอบการก�าหนด	 เช่น	 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ก่อนเข้าการใช้บริการ	ให้ข้อมลูและประวตักิารเจบ็ป่วย	และประวตักิารเดนิทางไปพืน้ทีเ่สีย่งของตนเอง	พร้อมทัง้ปฏิบตัิ	

ตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 เว้นระยะการท�ากิจกรรมอย่างน้อย	2	เมตร	กรณีฟรีเวทด้วยดัมเบล	และบาร์เบล	ให้ใช้พื้นที่อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	

ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน
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2.4	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น

2.5	 ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อยู่เสมอ

2.6	 ไม่ให้บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ�าเป็น	

2.7	 ควรตรวจสอบความสะอาด	ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด	

2.9	 พิจารณาการใช้ระบบช�าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ	e-Payment	หรือ	QR	Code

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	กก.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกำรกีฬำแห่งประเทศไทย

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									

การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 มาตรการควบคมุหลักและมาตรการเสรมิทีก่�าหนดโดยพืน้ที	่รวมทัง้แนวทางการก�ากับตดิตาม	และให้ผูป้ระกอบการ

ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน

กรมควบคุมโรค	1422
3.3	 หน่วยงานท้องถิ่น
3.4	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
3.5	 สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย
3.6	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆทั้งกรณีประชาชนพบการ

ให้บริการของผู้ประกอบการ	 ไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	 หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันควบคมุโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรับทราบอย่างทัว่ถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกจิกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน			

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จ�ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว	และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับ

พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสนามออกก�าลังกายในร่ม

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้ง

ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ให้เว้นระยะน่ังหรือยนื	ระยะห่างระหว่างกนั	อย่างน้อย	1	เมตร	และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นกีฬาและออกก�าลังกาย

1.6	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ

ทุกครั้งหลังให้บริการ

1.7	 การจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุหลกัและมาตรการเสรมิส�าหรบักจิการจ�าหน่ายอาหาร

หรือเครือ่งด่ืมในภตัตาคาร	สวนอาหาร		ศนูย์อาหาร	โรงอาหาร	ร้านอาหารหรอืเครือ่งดืม่ทัว่ไป	ซึง่ไม่รวมสถานบรกิาร	

ผับ	บาร์

    ค. สถานที่หรือสนามออกก�าลังกายในร่ม 

■ เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลมิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม 
ให้มีผู้เล่นได้ ฝั่งละไม่เกิน 3 คน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค        
ตามนิยามผูส้งสยัตดิเชือ้ท่ีมอีาการ ให้รายงานหน่วยงานทีรั่บผดิชอบทราบ รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ งดให้บริการในส่วนของการอบตัว อบไอน�้า หรือเป็นรวมกลุ่มกันในห้องลักษณะปิด/ที่อับอากาศ
■ เพ่ิมเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตามท่ีทางราชการก�าหนด และจัดให้มีระบบคิวออนไลน์

เพื่อให้มีการจองการใช้บริการล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
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1.8	 จัดท�าป้ายค�าแนะน�า	 สัญลักษณ์เตือน	 เพื่อให้ผู ้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย																		

และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค

1.9	 จดัให้มกีารระบายอากาศภายในอาคารทีดี่	บรเิวณห้องสขุา	และห้องอาบน�า้	ท้ังนีใ้ห้งดบรกิารในส่วนการอบตัว	อบไอน�า้

1.10	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ให้พนักงานทุกคน	

1.11	ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	เช่น	จุดบริการช�าระเงิน	จุดบริการพนักงานต้อนรับ

1.12	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม										

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	(Alert)	กรณีพบ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 จดัให้มกีารตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

ออกก�าลงักายในร่ม	ทัง้น้ี	ควรมีอณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ	

พร้อมตดิสญัลกัษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณพีบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก�าหนด	ให้มแีนวทาง

ปฏิบติัในการดูแล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีมี่อาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	

พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทราบ	รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พจิารณาจดัท�าแบบสอบถามประวตัเิส่ียง	ทะเบียนบันทึกผูม้อีาการป่วย	ประกอบการปฏบัิตติามมาตรการฯ	ส�าหรบั

พนกังานและผูใ้ช้บรกิาร	 และอาจแอปพลเิคชนัทางโทรศพัท์เคลือ่นทีต่ามทีท่างราชการก�าหนด	 หรอืใช้มาตรการ

ควบคุมด้วยการบนัทกึข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 พจิารณาเวลาเปิดและปิดการให้บริการ	และจ�ากัดระยะเวลาใช้บริการให้เหมาะสม	ท้ังน้ี	ให้พจิารณาการใช้บรกิาร

แยกเป็นรายกลุม่เสีย่ง	โดยก�าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรบักลุม่เส่ียงต่อการตดิเช้ือทีม่โีอกาสป่วยรนุแรง	ได้แก่	

ผูส้งูอาย	ุและกลุ่มเสีย่งต่อการแพร่เชือ้	ได้แก่	เดก็อายนุ้อยกว่า	15	ปี	

(2)	 ให้ควบคมุจ�านวนผูร่้วมกจิกรรมมใิห้แออดั	หรอืลดเวลาในการท�ากิจกรรมให้สัน้ลงเท่าทีจ่�าเป็น	โดยถอืหลกัหลกีเล่ียง

การติดต่อสมัผสัระหว่างกัน	

(3)	 ร่วมสร้างนวตักรรมเพือ่ลดเวลาในการให้บริการ	ลดความแออดั	หลกีเลีย่งการติดต่อสมัผัสระหว่างกนั	เช่น	จดัให้มี

การเหลื่อมเวลาการให้บริการ	 จองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 ควบคุมเวลาในการใช้บริการ	

รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

(4)	 พนกังานบรกิารทกุคน	ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	รวมท้ังไม่ตะโกน	เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยัหรอื

หน้ากากผ้า	และไม่ควรสมัผสัผูใ้ช้บริการ	โดยรกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	รวมท้ังการส่ง

อปุกรณ์กฬีาระหว่างพนักงานบรกิารและผูใ้ช้บรกิาร	และยนืห่างจากพนกังานคนอืน่อย่างน้อย	1	เมตร

(5)	 ให้ล้างมอืด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคอยูเ่สมอ

(6)	 ต้องไม่มผีูช้มมาชุมนุมกนัหรือเป็นการแข่งขัน	การละเล่น	การแสดง	และลดการใช้เสียงดงั	พร้อมท้ังจดัให้มรีะบบ

ตรวจสอบการให้บริการ	รวมทัง้ตรวจตรา	ดแูลความปลอดภยัควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็น

ไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครดั	

(7)	 พจิารณางดให้บริการ	กรณีผู้ใช้บรกิารท่ีไม่สามารถปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัควบคุมโรคท่ีก�าหนดได้	เช่น	ไม่สวม

หน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า	หรือมอีาการป่วยจากการคดักรองก่อนเข้าใช้บริการ

(8)	 สือ่สารและประชาสมัพันธ์ข้อมลูแก่พนกังานและผูใ้ช้บรกิาร	 และอบรมพนกังานเรือ่งมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	

และความรู้ในการสงัเกตอาการป่วยของตนเอง 
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(9)	 ควรลดการใช้เงินสด	และเปิดให้มกีารรบัช�าระเงนิผ่าน	e-Payment	หากมกีารช�าระเงินด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผัสมือ
โดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัเงนิหรอืบตัรเครดติ	โดยท่ีพนกังานรบัเงินต้องสวมถุงมอือยูต่ลอดเวลา	และต้องมกีารล้างมอื
เจลแอลกอฮอล์	70%	บ่อยคร้ัง

(10)	หากพบว่าผูป้ฏิบติังานในสถานทีอ่อกก�าลงักายในร่ม	เป็นผู้ป่วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งช้ีว่าสถานท่ีออกก�าลงักายใน
ร่มอาจเป็นจดุแพร่เชือ้ได้	ให้เจ้าของสถานท่ีปิดสถานท่ีตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความ
สะอาดสถานที	่และด�าเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด  
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ถงุมอื

และชดุทีเ่หมาะสมขณะท�าความสะอาด	ท้ังนีใ้ห้ใช้ท่ีคบีขยะ	และรวมขยะท่ีจดุรวม	
(2)	 ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานทีแ่ละพืน้ท่ีจดุสมัผสัร่วม	 เช่น	 ทีจ่บัหรอืลกูบดิประต	ู ปุม่กดลฟิท์	 ราวจบั							

ราวบนัได	รวมทัง้เชด็ท�าความสะอาดอปุกรณ์กีฬา	พืน้ผวิสมัผสัของสถานท่ี	รวมท้ังเครือ่งเล่นออกก�าลงักาย	ด้วยน�า้ยา	
ท�าความสะอาดบ่อยๆ	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ก่อนและหลงัการใช้งานอยูเ่สมอ

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�า้	ห้องสขุา	โดยเน้นจดุทีเ่สีย่งทีม่ผีูส้มัผสัมาก	เช่น	ทีจ่บัสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลกูบดิ	กลอน
ประตู	 ก๊อกน�า้	 ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย				
วนัละ	2	คร้ัง

(4)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป												

และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 ผู้ใช้บริการทุกคน	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง	ก่อนและหลังการใช้บริการ
1.3	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	อยู่เสมอ	ก่อนและหลังการใช้บริการ
1.4	 ผู้ใช้บริการต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว	 เช่น	 โรคประจ�าตัว	 การเดินทางไปในพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมีการแพร่ระบาด																							

ของโรคโควิด	19	การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ
1.5	 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า	ด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน	QR	 Code	 บริเวณหน้าสถานที่	 รวมทั้งสแกน	QR	 Code	 ก่อนออกจาก						

สถานที่ด้วย
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้ประกอบการก�าหนดอย่างเคร่งคัรด	 เช่น	 การตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ	ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย	และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง	
พร้อมทั้ง	ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาด	ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4	 เว้นระยะการท�ากิจกรรมอย่างน้อย	2	 เมตร	ส�าหรับกีฬาตามกติกาสากล	ที่ไม่มีลักษณะการปะทะกัน	ไม่มีผู้ชมการ

แข่งขัน	 โดยอาจเล่นเป็นทีมไม่เกินทีมละ	 3	 คน	 ได้แก่	 แบดมินตัน	 เซปัคตะกร้อ	 เทเบิลเทนนิส	 สควอร์ช	 ฟันดาบ	
ยิมนาสติก	เปตอง	ปีนผา	โยคะ

2.5	 ไม่ให้บ้วนน�าลายหรือเสมหะขณะออกก�าลังกาย	หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ�าเป็น																				
2.6	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
2.7	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น
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2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค															
ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

2.9	 พิจารณาการใช้ระบบช�าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ	e-Payment	หรือ	QR	Code

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	กก.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกำรกีฬำแห่งประเทศไทย

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”		เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น
	 (1)	 	การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	 เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วมต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422	

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆ	ทั้งกรณีประชาชนพบการ

ให้บรกิารของผูป้ระกอบการ	 ไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีก�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัควบคุมโรค	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการรบัทราบอย่างทัว่ถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกจิกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชันลง

ทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3	 จัดให้จุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	 ก่อนเข้า

ปฏิบัติงานและใช้บริการสระว่ายน�้า
1.4	 จดัให้มจีดุบริการล้างมอืด้วยสบู	่ แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	 ในบรเิวณพืน้ทีบ่รกิารต่างๆ	 ในปริมาณท่ี								

เพยีงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	เช่น	ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.5	 ท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย	1	เมตร	ในบรเิวณทีม่ทีีน่ัง่หรอืมกีารต่อควิ	เช่น	จดุรอเข้าห้องน�า้	

รอรับบริการ	พื้นที่นั่งส่วนกลาง
1.6	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	บริเวณสโมสร	คลับเฮ้าส์	 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	อาจพิจารณาให้มีช่องทาง

ระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลมระบายอากาศ	เพือ่การหมนุเวยีนอากาศทีเ่พยีงพอ	รวมถงึภายในห้องสขุา	รวมทัง้บริเวณ
ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	และทั้งนี้ให้งดบริการในส่วนการอบตัว	อบไอน�้า

ง. สระว่ายน�้าสาธารณะ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม 

■ เพ่ือการออกก�าลังกายและการฝึกซ้อมของนักกีฬา ทั้งในสถานที่ออกก�าลังกาย สนามกีฬา โรงแรม สโมสร      
คลับเฮาส์ ส่วนกลางของหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม และอื่นๆ เว้น สระว่ายน�้าในสวนสนุก สวนน�้า และโรงเรียน 

■ ต้องมีการควบคมุ ก�ากบั ดแูลอย่างใกล้ชดิ จากผูป้ระกอบการ โดยจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน�า้ 
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด

■ ควบคุมจ�านวนผู้ ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน�้า โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อ ผู้ ใช้บริการ 1 คน 
รวมทั้งให้ว่ายน�้าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ จ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ต่อคน 

■ พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน�้า มีความกว้างอย่างน้อย 7 ฟุต 
■ ต้องควบคุมคุณภาพของน�้าในสระว่ายน�้าให้มีความเป็นกรด-ด่าง และมีคลอรีนตกค้างให้ได้ตามมาตรฐาน           

เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคได้ 
■ งดเว้นการให้บริการอบตัว อบไอน�้า หรือการรวมกลุ่มในห้องปิด/ที่อับอากาศ
■ ให้บ้วนน�้าและทิ้งสารคัดหลั่งขณะอยู่ในว่ายน�้า ในรางน�้าบริเวณรอบขอบสระว่ายน�้าที่มีการไหลเวียนของน�้า และ

มีการฆ่าเชื้อโรคในรางน�้า ได้ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด
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1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคลล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	รอบสถานที่	เพื่อติดตามการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัต	ิ

ตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสระ

ว่ายน�้า	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมติด

สัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	 ให้มีแนวทาง

ปฏิบัติในการดูแล	หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณ

แยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน�้า	โดยคิดเกณฑ์	150	ตารางเมตร	ต่อ	ผู้ใช้บริการ	1	คน	

รวมทั้งให้ว่ายน�้าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม	
(2)	 จดัให้มกีารตรวจตรา	ดแูลความปลอดภยั	ควบคมุ	ก�ากับการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	 เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการและพนักงาน	 และเน้นลดการ												
รวมกลุ่มคนจ�านวนมาก

(3)	 ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน	 ขณะอยู่ในสระว่ายน�้า	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ก้ันเลนว่ายน�้า												
มีความกว้างอย่างน้อย	7	ฟุต	หรือให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการให้ว่ายน�้าตามเลนว่ายบนพื้นสระว่ายน�้า	โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	ให้มีความกว้างของเลนว่ายน�้าอย่างน้อย	7	ฟุต	โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน�้า
ตามเลนที่ก�าหนด	ไม่เกิน	1	คนต่อเลน

(4)	 ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน�้าในสระว่ายน�้า	ให้มีความเป็นกรด-ด่าง	ระดับคลอรีนตกค้าง	หรือตรวจสอบด้วยวิธี
อื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน�้าในทุกระบบเป็นประจ�าทุกวัน

(5)	 จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน�้า	ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ	เพื่อให้ค�าแนะน�าการใช้บริการ	
เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารลดการพดูคยุขณะอยูใ่นสระว่ายน�า้	เลีย่งการบ้วนน�า้และท้ิงสารคดัหลัง่ในสระว่ายน�า้	ทัง้นีอ้าจ
ให้มกีารบ้วนน�า้และทิง้สารคดัหลัง่ลงในรางระบายน�า้รอบขอบสระท่ีมกีารไหลวนของน�า้น�าไปสูก่ารบ�าบัดฆ่าเชือ้ต่อไป

(6)	 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ	ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 เพื่อลดความ
แออัด	รวมทั้งจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน	1	ชั่วโมงต่อวัน	

(7)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ในสโมสร	หรือคลับเฮ้าส์	บริเวณสระว่ายน�้า	 ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
หลกัและมาตรการเสรมิ	ส�าหรบัการจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในภตัตาคาร	สวนอาหาร	ศนูย์อาหาร	โรงอาหาร	
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป	ซึ่งไม่รวมสถานบริการผับ	บาร์

(8)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง

(9)	 พนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานท่ีอยู่ประจ�า
เคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ์	แคชเชียร์	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	และมถีาดรบัช�าระเงนิ	รวมทัง้ไม่ตะโกน	เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยั
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หรือหน้ากากผ้า	ล้างมือบ่อยครั้ง	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	อย่างน้อย	
1	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร	และพิจารณาเปลี่ยนหน้ากากอนามัย	และถุงมือหลัง
พักการปฏิบัติงานระหว่างวัน

(10)	 พิจารณางดให้บรกิาร	กรณพีบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(11)	 จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุข	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	พร้อมทั้ง
มีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(12)	 หากพบว่าผูป้ฏบิตังิานหรอืผูใ้ช้บรกิารภายในสระว่ายน�า้	เป็นผูป่้วยยนืยนัหรือมีข้อมลูบ่งชีว่้าสระว่ายน�า้อาจเป็น
จดุแพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานทีต่ามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 จัดท�าทะเบียนก�ากับการท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง	หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
(2)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	และถุงมือ	
(3)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส	สถานที่	และอุปกรณ์	เช่น	บริเวณที่นั่งและราวจับ	หรือพื้นที่สัมผัสบ่อยๆ	ก่อนเริ่ม

รอบการให้บรกิารเสมอ	บรเิวณราวบนัไดทางข้ึนและลงสระน�า้	อย่างน้อยช่ัวโมงละ	1	ครัง้	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	
เช่น	แอลกอฮอล์	70%	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	รวมทั้งบริเวณตู้ล็อคเกอร์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	อย่างน้อย
ก่อนและหลัง	เปลี่ยนกะการท�างานของพนักงานท�าความสะอาด	และมีการจัดท�าทะเบียนก�ากับ	

(4)	 เตรียมและท�าความสะอาดห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	ทุกครั้งหลังใช้	ด้วยน�้าผสมคลอรีน	ให้มีความเข้มข้นระดับสาร
คลอรีนตกค้างอย่างน้อย	1	ppm	เพื่อฆ่าเชื้อโรค	

(5)	 จดัจุดวางถงัขยะชนดิมฝีาปิดเพือ่รวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะทัว่ไป	และมดัปาก
ถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบา

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 ผูใ้ช้บริการทกุคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัทกุครัง้	ก่อนและหลงัการใช้บรกิารและล้างมอืด้วยสบูห่รอื

แอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

1.3	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	เพื่อลดความ

แออัด	รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าใช้บริการจากการสแกน	QR	Code	บรเิวณสระว่ายน�า้	รวมทัง้สแกน	QR	Code	ก่อนออกจากสถานท่ีด้วย
2.2	 ให้ความร่วมมอืปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีผู่ป้ระกอบการก�าหนดอย่างเคร่งครดั	เพือ่ช่วยลดความเส่ียง

ในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด
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2.5	 ควรพดูโดยใช้ระดบัเสยีงปกต	ิลดการพดูคยุขณะอยูใ่นสระว่ายน�า้	บ้วนน�า้และทิง้สารคดัหลัง่อย่างถกูวธิ	ีและเลีย่งไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท	

2.6	 ผูใ้ช้บรกิารควรแจ้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	หากพบว่าการให้บรกิารไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้ด�าเนนิการ

ประเมินการให้บริการสระว่ายน�้าในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สธ.	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น
	 (1)	 	การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	 เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วมต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลักและ

มาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 หน่วยงานระดับจังหวัด	จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ	ในรูปแบบออนไลน์	โทรศัพท์	หรือวิธีอื่นๆทั้งกรณีประชาชนพบการ

ให้บริการของผูป้ระกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	หรอืผูป้ระกอบการพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบัิตติาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค	พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที ่

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกจิการ	จัดกิจกรรม	ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลเิคชันทางโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด	พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้

1.2	 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	 ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน							

ลงทะเบียน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 บริเวณจุดจ�าหน่ายบัตร	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่และ							

ผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

1.4	 อาจพิจารณาก�าหนดช่องทางเข้าออกบริเวณงาน	เพื่อการลงทะเบียน	และรอคิวก่อนเข้าสถานที่

1.5	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 โดยเฉพาะบริเวณจุดจ�าหน่ายบัตร				

ส่วนให้บริการห้องประชุม	ห้องสุขา	และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

1.6	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	เช่น	จุดจ�าหน่ายบัตร	

จุดรอเข้าห้องน�้า	 จุดช�าระเงิน	 จุดบริการสั่งอาหาร	 รวมทั้ง	 จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ	 และระหว่างที่นั่ง	 รวมถึง

ระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	ส�าหรับห้องสมุดสาธารณะ	

จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์

■ เปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการควบคุมหลัก 
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บรกิาร โดยพิจารณาให้ไม่มีความแออดั ส�าหรบัผูเ้ข้าใช้บรกิารท่ีมาเป็นหมูค่ณะ อาจจัดเป็นรอบ

เข้าชมหรือใช้บริการ โดยแบ่งให้เข้าใช้บริการ ไม่เกินกลุ่มละ 10 คน 
■ ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์ หรือแกลลอร่ี ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ส�าหรับการ

จ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในโรงอาหาร ศูนย์อาหารของหน่วยงานในอาคารส�านกังาน ซึง่ไม่รวมสถานบริการ 
ผับ บาร์ คาราโอเกะ   

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค          
ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วน
ภาคผนวก

■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด
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1.7	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม
ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมถึงรวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา	

1.8	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	
1.9	 งดการบริการน�าชม	การจัดบรรยาย	และสัมมนา	ฯลฯ	ภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร	
1.10	ให้จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการ	 โดยพิจารณาให้ไม่มีความแออัด	 ส�าหรับผู้เข้าใช้บริการที่มาเป็นหมู่คณะอาจจัดเป็นรอบ

เข้าชมหรือใช้บริการ	โดยแบ่งให้เข้าใช้บริการไม่เกินกลุ่มละ	10	คน	
1.11	อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์	รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับส�าหรับการใช้บริการออนไลน์
1.12	อาจพิจารณาจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบนัทกึภาพการให้และใช้บรกิารบรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีหรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณ	ี					
พบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่	
ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลักษณ์
แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	 ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทาง						
การส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบตามแนวทางที่ก�าหนด	รายละเอียดตามค�าแนะน�าในส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ	 และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 และให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	

พนักงานบริการอย่างน้อย	1	เมตร	
(2)	 เจ้าหน้าที่ทุกคนควรล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	ทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังให้บริการทุกครั้ง
(3)	 ลดการรวมกลุ่ม	การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง	โดยให้มีเฉพาะที่จ�าเป็น
(4)	 ร้านอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในสถานที	่ให้ปฏิบตัติามมาตรการควบคมุหลกัและมาตรการเสรมิ	ส�าหรบัการจ�าหน่าย

อาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อ	1.	ก.	
(5)	 จดัให้มกีารตรวจตรา	ดแูลความปลอดภยั	ควบคมุ	ก�ากับการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	
(6)	 อาจพิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน	(Work	From	Home)	และเหลื่อมเวลาการท�างานของ

เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน
(7)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(8)	 จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุข	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการ
อบรมเจ้าหน้าที่	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(9)	 พิจารณาจัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	
โดยที่เจ้าหน้าที่รับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง

(10)	หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู ้ใช้บริการ	 เป็นผู ้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เช้ือได	้																			
ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานทีปิ่ดสถานทีต่ามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาด

สถานที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด	
(2)	 ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ถาดใส่เงินทอน	 ที่จับหรือลูกบิดประต	ู			

ปุม่กดลฟิท์	ราวจบั	ราวบนัได	จดุบรกิาร	จุดจ�าหน่ายบัตร	บรเิวณอ่านหนงัสอื	ช้ันวางหนงัสอื	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	
เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%		อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	
ก๊อกน�า้	เป็นต้น	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย
ทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 จดัให้มจีดุวางถงัขยะชนดิมีฝาปิดเพือ่รวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะทัว่ไป	และมดั
ปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 ลงทะเบยีนเข้าใช้บรกิารจากการสแกน	QR	Code	บรเิวณหน้าสถานท่ี	รวมท้ังสแกน	QR	Code	ออกจากสถานทีด้่วย
1.2	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.3	 ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาใช้บริการ	
1.4	 ให้ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ	
1.5	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	เพื่อลดความ

แออดั	รวมทัง้การช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามมาตรการป้องกันควบคมุโรคตามทีส่ถานทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดัเพือ่ช่วยลดความเสีย่งใน

การแพร่กระจายเชื้อ
2.2	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	การจัดพื้นที่ให้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย	
2.3	 ควรพูดคุยเท่าที่จ�าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ในขณะอยู่ใน

สถานที่	และเลี่ยงไอ	จาม	ใกล้ผู้อื่น
2.4	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค												

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย

1. สวนพฤกษศำสตร์ สวนดอกไม ้
1.1.	 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม	 และประเมิน

การจัดบริการที่มีการจองคิวแบบออนไลน์	 รวมท้ังการบริการน�าชมสถานท่ี	 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักได้
ก่อนเปิดให้บริการ

1.2.	 เน้นการท�าความสะอาดผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ	และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการช่วยรักษาความสะอาดตลอดเวลาใช้บริการ
1.3.	 จัดกลุ่มให้บริการน�าชมสถานที่จากการจองคิว	จากกลุ่มที่จองคิวเป็นหลัก	เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่น
1.4.	 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ	ตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการ	ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน	โดยให้เป็นไป

ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

1.5.	 พิจารณาก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว	เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด
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2. แหล่งประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน

2.1	 ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่

2.2	 รายงานสถานการณ์ของโรคโควดิ	19	ในจังหวดัอนัเป็นทีต่ัง้	ให้กรมศลิปากรทราบทกุสปัดาห์	เพือ่ประเมนิสถานการณ์

ในการเปิดให้บริการ	

2.3	 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการท่ีเหมาะสมต่อขนาดพ้ืนท่ีและความแออัด						

รวมทั้งประเมินการจัดบริการที่มีการจองคิวแบบออนไลน์	

2.4	 เน้นการควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการ	 มิให้แออัด	 โดยจัดเป็นรอบเข้าชม	 หรือใช้บริการ	 โดยจัดการรวมกลุ่มในการใช้

บริการหรอืเข้าชมได้ไม่เกิน	10	คน	ภายใต้การน�าชมของเจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานที	่ทัง้นีก้ารลงทะเบียนจองคิวออนไลน์	

เข้าชม	หรอืใช้สถานทีเ่พือ่พธีิกรรมทางศาสนา	เช่น	ศาสนสถาน	ท่ีเป็นโบราณสถาน	ให้คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั	

หรอืคณะกรรมการโรคตดิต่อกรงุเทพมหานคร	พจิารณาหลกัเกณฑ์เข้าใช้สถานทีไ่ด้ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	

2.5	 พิจารณาก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว	เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด

2.6	 การบริการน�าชมสถานที่	 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักได้ก่อนเปิดให้บริการ	 รวมทั้งงดการฉายวิดีทัศน	์														

แบบรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก

2.7	 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ	 ตรวจตรา	 ควบคุม	 ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ	 และลดการรวมกลุ่ม

ใกล้ชิดกัน	โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

3. พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์กำรเรียนรู้ 

3.1.	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด	โดยจัดเป็นรอบเข้าชม	หรือใช้บริการรอบละไม่เกิน	10	คน	ภายใต้การน�าชม

ของเจ้าหน้าที่ประจ�าสถานที่

3.2.	 พจิารณาให้บริการในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์และระบบออนไลน์ทดแทนเพือ่ลดความแออดัของการใช้บริการในสถานที่

3.3.	 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ	ตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการ	ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน	โดยให้เป็นไป

ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

3.4.	 งดการจัดบรรยาย	 และสัมมนา	 ภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร	 รวมท้ังงดการฉายวิดีทัศน์แบบรวมกลุ่มคน

จ�านวนมาก

3.5.	 ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่	

4. ห้องสมุดสำธำรณะ 

4.1.	 ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่	

4.2.	 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ	ตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ	และ	ลดการรวมกลุ่ม

ใกล้ชิดกัน	โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

4.3.	 พจิารณาให้บริการในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์	และระบบออนไลน์ทดแทน	เพือ่ลดความแออดัของการใช้บรกิารในสถานท่ี

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	วธ.	ทส.	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดบัจังหวดั ประกอบด้วย	ศปก.จังหวดั	และ	กทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดั/กทม.	สสจ.	อปท.	กศน.	สวจ.	กศน.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	

อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ส�ำนักพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ส�ำนักหอสมุดแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	ได้แก่	แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้ง

การยกตัวอย่างภาพประกอบ	กรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 	การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี									
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วน	1119	สายด่วน
กรมควบคุมโรค	1422	สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม	1765

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	
3.5	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสมัพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีท่ีประชาชน	 หรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที



มาตรการเช�งรุกในการเฝ�าระวัง
กลุ�มเสี่ยงสำคัญ

1 - 2 M1 - 2 M

ส�วนที่ 3



มาตรการเช�งรุกในการเฝ�าระวัง
กลุ�มเสี่ยงสำคัญ

1 - 2 M1 - 2 M

ส�วนที่ 3
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แนวทางปฏิบัติ  

1. มำตรกำรของสถำนที่ท�ำงำน

1.1	 ให้มกีารตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายเจ้าหน้าทีท่กุคน	ผูต้้องกกั	และบคุคลภายนอกทีต้่องเข้ามาในสถานทีข่องส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมือง	 หากพบว่าเกินกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ได้แก่	 ไอ	 จาม	 เจ็บคอ							

ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที	 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	 ในกรณีท่ีเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ

ภายใน	14	วัน	ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

1.2		จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์	เจลล้างมือ	ไว้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก	ของสถานที่ท�างาน	ซึ่งควรก�าหนด

ให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว	เพื่อสะดวกในการคัดกรอง

1.3	 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	หรือท�ากิจกรรมใด	ๆ

1.4	 จดัให้มกีารสือ่สารความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่	(เช่น	ผ้าเชด็หน้า	แก้วน�า้	ผ้าเชด็ตวั)	

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

1.5	 จัดให้มีค�าแนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด	 19	 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ	 10	 ภาษา														

ติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน	ผู้ต้องกัก	 และบุคคลภายนอกท่ีต้องเข้ามาในสถานที่ของ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	ได้ทราบ

1.6	 ก�ากับ	 ดูแลความสะอาดสถานที่	 ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและอาจใช้												

น�า้ยาฆ่าเชือ้ในจุดทีม่กีารสมัผสัร่วมกนั	เช่น	ลกูบิดประต	ูราวจบั	สวติไฟ	เป็นต้น	รวมท้ังดแูลให้มกีารระบายอากาศทีด่ี

1.7	 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ	 มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปท้ิงในจุดรวบรวมขยะท่ีจัดเตรียมไว้	 เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง

ถูกต้อง

1.8	 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก	และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น

1.9	 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานท่ีท�างานเป็นจุดแพร่เช้ือ	 ต้องด�าเนินการตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ	 เช่น	 พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการ	 เป็นเวลา	 3	 วัน	 และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อทันที										

ภายใน	24	ชั่วโมง	ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	เป็นต้น

2. มำตรกำรของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

2.1	 เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอเมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม	

เช่น	ลูกบิดประตู	ราวจับ	สวิตไฟ	เป็นต้น

2.2	 การจัดทีมท�างานควรจัดให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนท�างานประจ�าในแต่ละทีม	หากจ�าเป็นต้องสลับทีมควรมีการคัดกรอง

และบันทึกรายงาน

1. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับศูนย์กักกันในสังกัด
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
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2.3		การปฏิบัติที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ต้องกัก	ได้แก่	การรับตัวผู้ต้องกักใหม่	ให้เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	(PPE)	

สวมหน้ากาก	(Face	Shield)	หน้ากากอนามัย	และสวมถุงมือทุกครั้ง

2.4	 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก	 และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชน	 หรือต่างประเทศ														

โดยไม่จ�าเป็น	

3. มำตรกำรของผู้ต้องกัก

3.1	 งดเย่ียมผู้ต้องกัก	 จนกว่าจะมีค�าส่ังเปล่ียนแปลง	 แต่สามารถฝากของเยี่ยมได้ตามปกติ	 โดยอนุญาตให้ผู้ต้องกัก													

ใช้โทรศัพท์สาธารณะติดต่อญาติ	หรือสถานทูตได้	

3.2	 จัดให้มีห้องแยกกักตัวผู้ต้องกักที่รับใหม่	 เพื่อสังเกตอาการ	 14	 วัน	 ก่อนน�าตัวมารวมกับผู้ต้องกักเดิม	 เพื่อป้องกัน						

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

3.3	 กรณีผู้ต้องกักมีเหตุจ�าเป็นต้องออกไปภายนอกห้องกักฯ	เช่น	ไปพบแพทย์	 ไปศาล	เป็นต้น	ให้สวมหน้ากากอนามัย

ทุกครั้ง

3.4	 ตรวจวัดอณุหภมูผิูต้้องกกัตวัทุกวนั	หากพบว่ามอีณุหภมูเิกนิกว่า	37.5	องศาเซลเซยีส	หรอืมอีาการอย่างใดอย่างหนึง่	

ได้แก่	ไอ	จาม	เจ็บคอ	หรือ	ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

3.5	 การจัดอาหารส�าหรับเลี้ยงผู้ต้องกักให้จัดท�าเป็นลักษณะกล่องแยกรายบุคคล

4. มำตรกำรต่อบุคคลภำยนอก

4.1	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในห้องกักฯ

4.2	 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต	 องค์กรต่าง	 ๆ	 ท่ีเข้ามาติดต่อต้องมีใบรับรองแพทย์	 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีเดินทางมาจาก

ประเทศกลุม่เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	หากเป็นประเทศอืน่ต้องเดนิทางกลบัมาแล้วไม่น้อยกว่า	14	วนั	

4.3	 กรณีพนักงานตักอาหาร	พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมหมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัย	และถุงมือ	ทุกครั้งที่เข้า

มาในห้องกัก
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แนวทางปฏิบัติ  

ก. มำตรกำรของสถำนประกอบกำร หรือโรงงำน

1. มำตรกำรของสถำนที่ท�ำงำน 

1.1	 ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่	พนักงานทุกคน	และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามา	ในสถานประกอบการ	

หรือโรงงาน	หากพบว่าเกินกว่า	37.5	องศาเซลเซียส	หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่	ไอ	จาม	เจ็บคอ	ให้ส่งตัว

ไปพบแพทย์ทันที	 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	 ในกรณีท่ีเพ่ิงเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน										

14	วัน	ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

1.2	 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ	ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก	ของสถานประกอบการ	หรือ

โรงงาน	หรือที่มี่มีแรงงานพักอาศัยรวมกันจ�านวนมาก

1.3	 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	-	2	เมตรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	หรือท�ากิจกรรมใดๆ

1.4	 จดัให้มกีารสือ่สารความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่	(เช่น	ผ้าเชด็หน้า	แก้วน�า้	ผ้าเชด็ตวั)	

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

1.5	 จดัให้มคี�าแนะน�าการเฝ้าระวงัป้องกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19	โดยจดัท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ	ทีม่แีรงงานมาจาก

ประเทศนั้นๆ	ติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารให้กับแรงงาน	เจ้าหน้าที่	และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสาน	

และติดต่อในสถานประกอบการ	และโรงงาน	ได้รับทราบ

1.6	 ก�ากับดูแลความสะอาดสถานที่	 ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ	 และอาจใช้													

น�้ายาฆ่าเชือ้ในจุดทีม่กีารสัมผสัร่วมกัน	เช่น	ลกูบิดประต	ูราวจับ	สวติไฟ	เป็นต้น	รวมท้ังดแูลให้มกีารระบายอากาศทีด่ี

1.7	 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ	 มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปท้ิงในจุดรวบรวมขยะท่ีจัดเตรียมไว้	 เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง

ถูกต้อง

2. มำตรกำรของแรงงำน

2.1	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอเมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม	

เช่น	ลูกบิดประตู	ราวจับ	สวิตไฟ	เป็นต้น

2.2		ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ

2.3	 	 งดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 รวมถึงงดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจ�านวนมากท่ีจะมีความเส่ียง	

ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น	กรณีจ�าเป็นต้องเดินทาง			

ออกนอกชุมชน	ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง	และปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด	

2. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับพนักงาน 
หรือแรงงานที่อยู่ในโรงงาน และที่พักคนงาน
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3. มำตรกำรเจ้ำของสถำนประกอบกำร หรือโรงงำน

3.1	 ก�ากับพนักงานในการงดสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมากที่จะมี

ความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้โรค	และงดหรอืชะลอการเดินทางออกนอกชมุชนโดยไม่จ�าเป็น	กรณจี�าเป็นต้อง

เดินทางออกนอกชุมชน	ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด	

3.2	 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานท่ีท�างานเป็นจุดแพร่เช้ือ	 ต้องด�าเนินการตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ	 เช่น	 พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	

เป็นเวลา	 3	 วัน	 และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใน	 24	 ชั่วโมง	 ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุม															

โรคติดต่อ	เป็นต้น

ข. มำตรกำรของที่พักคนงำน

1. มำตรกำรของสถำนที่พักคนงำน 

1.1	 จดัให้มีการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายทกุคน	ก่อนเข้าในท่ีพกัอาศยัหากพบว่าเกนิกว่า	37.5	องศาเซลเซยีส	หรอืมีอาการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่	ไอ	จาม	เจ็บคอ	ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที

1.2	 	 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ	 ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก	 ของสถาน	 ท่ีพักอาศัย														

หรือในสถานที่สาธารณะของชุมชน

1.3		ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ

1.4		จดัให้มกีารสือ่สารความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่	(เช่น	ผ้าเชด็หน้า	แก้วน�า้	ผ้าเชด็ตวั)	

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

1.5	 จดัให้มคี�าแนะน�าการเฝ้าระวงัป้องกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19	โดยจดัท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ	กรณทีีม่ผีูพ้กัอาศยั

ชาวต่างชาติ	โดยติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับผู้พักอาศัย	

1.6	 ก�ากับ	 ดูแลผู้พักอาศัย	 ให้มีส่วนร่วมในการท�าความสะอาดสถานท่ี	 และอุปกรณ์	 ท่ีมีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายา						

ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและอาจใช้น�้ายาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน	 เช่น	ลูกบิดประตู	ราวจับ	สวิตไฟ	

เป็นต้น	รวมทั้งดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี

1.7	 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ	 มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปท้ิงในจุดรวบรวมขยะท่ีจัดเตรียมไว้	 เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง

ถูกต้อง

2. มำตรกำรของสมำชิกผู้พักอำศัยในสถำนที่พักคนงำน

2.1	 ผู้อาศัยในที่พักทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกที่พักอาศัย	และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	

2.2	 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างอกไปท�ากิจกรรมใดๆ	นอกที่พัก							

2.3	 งดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมากที่จะมีความเส่ียง					

ต่อการแพร่ระบาดของเชือ้โรค	และงดหรอืชะลอการเดนิทางออกนอกท่ีพกัโดยไม่จ�าเป็น	กรณจี�าเป็นต้องเดนิทางออก

นอกที่พัก	ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง	และปฏิบัติตามมาตรการที่สถานที่พักก�าหนด	

3. มำตรกำรส�ำหรับเจ้ำของสถำนที่พักคนงำน

3.1	 ก�ากับผู้อาศัยในที่พักคนงานให้งดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคน													

จ�านวนมากที่จะมีความเสี่ยง	 ต่อการแพร่ระบาดของเช้ือโรค	 และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกท่ีพักคนงาน						

โดยไม่จ�าเป็น	กรณีจ�าเป็นต้องเดินทางออกนอกที่พักคนงาน	ต้องจัดให้มีการตรวจคัดกรอง	และก�ากับให้ปฏิบัติตาม

มาตรการที่ก�าหนด	

3.2	 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ใดเป็นจุดแพร่เชื้อ	 ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และด�าเนินการตามค�าสั่ง					

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	
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แนวทางปฏิบัติ   

1. มำตรกำรของชุมชน

1.1	 จดัให้มีการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายทกุคน	ก่อนเข้าในชมุชน	หรอืทีพั่กอาศยั		หากพบว่าเกนิกว่า	37.5	องศาเซลเซยีส	

หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ได้แก่	ไอ	จาม	เจ็บคอ	ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที

1.2		 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ	 ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก	 ของสถานท่ีพักอาศัยหรือ								

ในสถานที่สาธารณะของชุมชน

1.3		ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ

1.4		จดัให้มกีารสือ่สารความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่	(เช่น	ผ้าเชด็หน้า	แก้วน�า้	ผ้าเชด็ตวั)	

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

1.5	 จัดให้มีค�าแนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ	 กรณีท่ีมีสมาชิก

ชาวต่างชาติพักอาศัยในชุมชน	โดยติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสาร	และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้พักอาศัย

1.6	 ก�ากับ	 ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้มีการท�าความสะอาดสถานที่ที่มีผู ้มาใช้บริการร่วมกัน																

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ	และอาจใช้น�า้ยาฆ่าเช้ือในจดุท่ีมกีารสมัผสัร่วมกนั	 เช่น	ลกูบิดประต	ู ราวจับ				

สวติไฟ	เป็นต้น	รวมทั้ง	ดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี

1.7	 รวบรวมขยะทัว่ไปใส่ถงุขยะ	มดัปากถงุให้แน่น	และน�าไปท้ิงในจดุรวบรวมขยะทีจ่ดัเตรยีมไว้	เพือ่น�าไปก�าจดัอย่างถูกต้อง

2. มำตรกำรของสมำชิกผู้พักอำศัยในชุมชน

2.1		สมาชิกชุมชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	

2.2		ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างออกไปท�ากิจกรรมใด	ๆ	นอกที่พัก							

2.3	 งดการสังสรรค์	หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใด	ๆ	งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก	ที่จะมีความเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดของเช้ือโรค	 และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น	 กรณีจ�าเป็นต้องเดินทาง														

ออกนอกชุมชน	ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง	และปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด	

3. มำตรกำรส�ำหรับประธำนหรือคณะกรรมกำรชุมชน

3.1	 ก�ากับสมาชิกในชุมชนงดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจ�านวนมาก									

ที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	 และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น													

กรณจี�าเป็นต้องเดินทางออกนอกชมุชน	ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคดักรอง	และปฏบัิตติามมาตรการท่ีชุมชนก�าหนด	

3.2	 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานท่ีใดเป็นจุดแพร่เช้ือ	 ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี	 และด�าเนินการตามค�าส่ัง

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	

3. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับชุมชนแออัด



68

แนวทางปฏิบัติ   

1. แนวทำงส�ำหรับกำรจัดสถำนที่ท�ำงำนส�ำหรับเจ้ำของเรือ
1.1	 จัดให้มีจุดคัดกรองส�าหรับลูกเรือ	 และผู้ควบคุมที่จะเข้าปฏิบัติงานบนเรือในแต่ละรอบท่ีออกไปท�าการประมง												

โดยจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบจ่อหน้าผากหรือจ่อหู	(Handheld	thermometer)	เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	
ผู้ควบคุมเรือ	 คนประจ�าเรือ	 และลูกเรือก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ	 หากพบว่าเกินกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 หรือมี
อาการไอ	จาม	เจ็บคอ	หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที	ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ภายใน	14	วัน	ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

1.2	 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล	อย่างน้อย	1	-	2	เมตร	ในระหว่างปฏบัิตหิน้าท่ี	และการพกัอาศัยภายในเรือ	
หรือจัดให้คนงานมีพื้นที่พักอาศัยและท�างานที่มีระยะห่างที่เหมาะสม

1.3	 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 อาทิ	 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 เจลแอลกอฮอล์	 สบู่	 และอุปกรณ์											
ตรวจคัดกรองเบื้องต้น

1.4	 ก�ากับ	 ดูแลความสะอาดสถานที่	 และพื้นท่ีสาธารณะภายในบริเวณท่าเรือ	 ท่ีมีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายา																
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ	ในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน	เช่น	ลูกบิดประตู	ราวจับ	สวิตไฟ	รวมทั้งดูแลในห้อง	หรือ
สถานที่ต่าง	ๆ	ให้มีการระบายอากาศที่ดี

1.5	 จดัให้มกีารสือ่สารความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัตนเอง	ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่	(เช่น	ผ้าเชด็หน้า	แก้วน�า้	ผ้าเชด็ตวั)	
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ	

1.6	 จัดให้มีการแนะน�าการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	 โดยจัดท�าเป็นโปสเตอร์หรือวิธีการสื่อสารใด	ๆ	 ที่เหมาะสม			
ตามลักษณะการท�างาน	และจัดท�าเป็นภาษาที่คนท�างานสามารถเข้าใจได้อย่างครบถ้วนทุกคน	โดยติดสื่อสารให้กับ
คนท�างานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2. แนวทำงส�ำหรับเจ้ำของเรือ และผู้ควบคุมเรือ 
2.1	 ให้เจ้าของเรอืจดัให้มแีอลกอฮอล์	หรือเจล	ส�าหรบัท�าความสะอาดให้เพยีงพอ	ในเรอื	เพือ่การออกท�าการประมงแต่ละรอบ
2.2	 ให้เจ้าของเรือจัดหาหน้ากากผ้าให้คนงาน	อย่างน้อย	2	ชิ้น/คน	และให้ซักท�าความสะอาดทุกวัน
2.3	 หากพบผู้ปฏิบัติงาน	หรือคนประจ�าเรือ	มีอาการเจ็บป่วย	มีไข้	หรือ	มีอาการไอ	จาม	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	เหนื่อยหอบ				

ให้หยดุปฏบิตังิาน	แยกกกัตวัในพืน้ทีเ่ฉพาะ	และห่างจากคนงานทกุคนบนเรอืทนัท	ีพร้อมให้รบีแจ้งหรอืไปพบแพทย์
เพือ่เข้ารบัการตรวจและรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสขุ	ในกรณีท่ีเพิง่เดนิทางกลับจากต่างประเทศภายใน	14	วนั	
ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

2.4	 กรณีพบมีลูกเรือ	หรือผู้ควบคุมฯ	ป่วย	และเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อ	บนเรือ	ต้องด�าเนินการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ

ทันที	ภายใน	24	ชั่วโมง	ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	

4. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
ส�าหรับกลุ่มแรงงานเรือประมง
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2.5	 จัดเตรียมพื้นที่	ขนาด	2x2	เมตร	ไว้กรณีพบผู้สงสัยป่วยด้วยโรคโควิด-19	โดยให้มีพลาสติกหรือวัสดุกั้นแยกจากคน

ประจ�าเรืออื่นๆ

2.6	 จัดอุปกรณ์ส�าหรับดื่มน�้า	และรับประทานอาหารแยกเฉพาะบุคคล	พร้อมเขียนชื่อก�ากับไว้ส�าหรับลูกเรือ

2.7	 ดแูลให้ลกูเรอืทกุคน	สวมหน้ากากผ้า	หรอืหน้ากากอนามยั	ตลอดเวลาทีอ่อกจากบ้านและปฏบิตังิาน	พร้อมทัง้ก�าชบั

ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	-	2	เมตร	เมื่อจ�าเป็นต้องติดต่อกับผู้อื่น	และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ

เมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม	เช่น	ลูกบิดประตู	ราวจับ	สวิตไฟ	เป็นต้น

2.8	 ก�ากับลูกเรือ	 งดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ	 ที่จะมีความเสี่ยง	 ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค																

และงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก

3. แนวทำงส�ำหรับลูกเรือ คนงำนประจ�ำเรือ

3.1	 ต้องมีการป้องกันตนเอง	 โดยใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย	ท�าความสะอาดมือบ่อย	 ๆ	 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส

ใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	และควรสวมถุงมือขณะปฎิบัติงาน

3.2	 หากมอีณุหภมูร่ิางกาย	เกินกว่า	37.5	องศาเซลเซยีส	หรือ	มอีาการเจบ็ป่วย	มไีข้	หรอื	มอีาการ	ไอจาม	เจ็บคอมนี�า้มกู	

เหน่ือยหอบ	ให้รบีแจ้งผูค้วบคุมเรอืหรอืเจ้าของเรือ	และไปพบแพทย์เพือ่เข้ารบัการตรวจหาเช้ือและรกัษาตัวในสถาน

บริการสาธารณสุขทันที	 ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน	 14	 วัน	 ให้แจ้งประวัติการเดินทาง															

ให้แพทย์ทราบด้วย

3.3	 งดการเข้าร่วมกจิกรรมทีม่กีารรวมคนจ�านวนมาก	งดการสงัสรรค์	หรอืท�ากจิกรรมรวมกลุม่ใด	ๆ 	บนเรอืทีจ่ะมคีวามเส่ียง	

ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	

3.4	 ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจ�าวันร่วมกัน	ได้แก่	จาน	ช้อน	แก้ว	ขวดน�้า	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	ฯลฯ	

3.5	 เมือ่เรือเทยีบท่า	ควรอยูอ่าศยัภายในเรอื	หรอืเขตท่าเทียบเรอื	หลกีเลีย่งการออกไปติดต่อหรอืพบปะบุคคลในหมูบ้่าน

หรือชุมชน	 เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อจากฝั่ง	 หากจ�าเป็นต้องออกนอกท่าเทียบเรือให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี							

ที่ดูแลทุกครั้ง	และต้องใส่หน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกท่าเทียบเรือ

4. แนวทำงส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนทีม่คีวำมเสีย่ง เช่น เจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำท่ำเทียบเรอื/แพปลำ ผูข้น  ถ่ำยสตัว์น�ำ้ประจ�ำท่ำ 

 ผู้คัดแยกสัตว์น�้ำ พ่อค้ำแม่ค้ำ เป็นต้น

4.1	 ต้องมีการป้องกันตนเอง	 โดยใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย	ท�าความสะอาดมือบ่อย	 ๆ	 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส

ใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	และควรสวมถุงมือขณะปฎิบัติงาน

4.2	 หากมีอุณหภูมิร่างกาย	 เกินกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 หรือมีอาการเจ็บป่วย	 มีไข้	 หรือ	 มีอาการไอ	 จาม	 เจ็บคอ														

มีน�้ามูก	 เหนื่อยหอบ	 ให้รีบไปพบแพทย์เพ่ือเข้ารับการตรวจหาเช้ือและรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุขทันที							

ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน	14	วัน	ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

4.3	 งดการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจ�านวนมาก	 งดการสังสรรค์	 หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใด	 ๆ	 ท่ีจะมีความเส่ียง

ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	

4.4	 หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจ�าวันร่วมกัน	ได้แก่	จาน	ช้อน	แก้ว	ขวดน�้า	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	ฯลฯ
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1. ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้   

1. กำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์

1)	 จดัพืน้ทีต้่อนรบัผูร้บับรกิารให้เหมาะสม	ก�าหนดให้มช่ีองทางเข้าออกเพยีงทางเดยีว	โดยให้มรีะยะห่าง	1	เมตร	ระหว่าง

ผูร้บับรกิารหรอืผูม้าตดิต่อแต่ละท่าน	เพือ่ความปลอดภยั	และมรีะบบการซกัประวตัคิวามเสีย่ง	ควรจดัให้มพีืน้ทีแ่ยก

ออกจากส่วนปฏบิติังานของพนกังาน	โดยให้พนกังานต้อนรบั	หรอืพนกังานทีอ่ยูใ่นส่วนส�านกังาน	สวมถงุมอื	หน้ากาก

อนามัย	และกระจังหน้า	(Face	shield)	หรือแว่นตา	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2)	 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	 (Hand-Held														

Thermometer)	หรอืเครือ่งวดัอณุหภูมอินิฟราเรด	เป็นต้น	โดยก�าหนดให้มจีดุคดักรองอณุหภมูร่ิางกายแก่ผูร้บับริการ

และพนักงานทุกคน	ก่อนเข้าสถานประกอบการหรือในที่เหมาะสม

3)	 จดัเตรยีมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั	และแอลกอฮอล์	หรอืแอลกอฮอล์เจล	อย่างน้อย	70%	ล้างมอืไว้ในบรเิวณ

เคาน์เตอร์		เพือ่ให้บรกิารแก่ผูส้งูอาย	ุผูม้าตดิต่อ	และพนกังาน	เพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเช้ือระหว่างบคุคล

4)	 จดัให้มบีรกิารช�าระเงนิทีป่ลอดภยั	เพือ่ลดปรมิาณการพดูคยุ	สมัผสั	ระหว่างพนกังานของสถานประกอบการกบัผูร้บั

บริการหรือ	Online	Payment

5)	 เก้าอี้พักคอย	จัดให้มีระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

5. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
ส�าหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 

	 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปท่ัวโลก	 ผู้สูงอาย	ุ															

ถอืเป็นกลุม่เสีย่งท่ีจะได้รับเชือ้โควดิ	19	มากกว่าช่วงวยัอ่ืน	ๆ 	เนือ่งด้วยสภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรง	ภมูคิุม้กันลดลงตามวัย	โดยเฉพาะ		

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคปอด	โรคมะเร็ง	กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด	19	

ได้ง่าย	 หากไม่ได้มีการดูแลและป้องกันอย่างดี	 สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง	 เป็นสถานประกอบการท่ีมีผู้สูงอายุอยู่				

เป็นจ�านวนมาก	ทั้งช่วยเหลือตนเองได้	และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ท�าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว	 จึงได้ออกแนวทางการด�าเนินการและการบริหารจัดการส�าหรับ

กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง	 เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย	 มีมาตรฐาน	 ถูกต้อง					

ตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้อย่างมีประสิทธิผล	 ซึ่งจะเป็นการควบคุม														

การระบาดของโรค	ป้องกันการเสยีชวีติในผูส้งูอาย	ุและการเพิม่ขึน้ของผูป่้วยรายใหม่ได้ในวงกว้าง	สนบัสนนุการประคบัประคอง

เศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถฟื้นตัวและพัฒนาได้ต่อไป

 องค์ประกอบของกำรจัดบริกำรสถำนประกอบกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะพึ่งพิง (ส�ำหรับผู้ประกอบกำร)
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6)	 สถานประกอบการต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า	2	เมตร

7)	 จัดให้มีพื้นที่ส�าหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุ	 ด้านนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก											

แทนการใช้ห้องปรับอากาศ	และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณของที่พักผู้สูงอายุ	

8)	 การเข้าเยีย่มของญาต	ิและผูม้าตดิต่อ	ก�าหนดเวลาและจ�ากดัจ�านวนคนในการเข้าเยีย่มผูส้งูอายไุด้ครัง้ละ	1	คนเยีย่ม

ต่อครั้ง	และไม่เกิน	30	นาที	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

9)	 หลกีเลีย่งการจัดกจิกรรมทีต้่องรวมกลุม่กันเป็นจ�านวนมาก	หากจ�าเป็นให้จดัระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	2	เมตร	

เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

10)	 จัดให้มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	กรณีที่ต้องพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์	ต้องจัดเตรียม

หน้ากากอนามัย	และแอลกอฮอล์เจลส�าหรับ	ให้ผู้สูงอายุ	และผู้ดูแลทุกครั้ง

11)	 ก�าหนดจุดรับส่งวัตถุดิบปรุงอาหาร	และดูแลการรับส่งวัตถุดิบให้สด	สะอาด	และปลอดภัย

12)	 จดัให้มอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลและคูม่อืการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพือ่สขุภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

13)	 ก�าหนดให้มีจุดรับของจากญาติ	 และผู้ที่มาติดต่อ	 โดยให้มีการเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อก่อนท�าการ																	

แจกจ่าย	หรือจัดเก็บ

2. กำรจัดเตรียมบุคลำกร

1)	 ให้ข้อมูลความรู้	 ค�าแนะน�า	 หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับผู้สูงอายุ	 รวมทั้ง

พนักงานในสถานดูแล	เช่น	โปสเตอร์ป้ายประกาศ	แนะน�าให้ล้างมือ	และการสวมหน้ากากอนามัย

2)	 ให้พนักงานทุกคน	ทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน	ได้แก่	หน้ากากอนามัย	และกระจังหน้า	(Face	

shield)	หรือแว่นตา	เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ	

3)	 ให้พนักงานที่ไม่ใช่ผู ้ดูแลระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ	 โดยเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้สูงอาย	ุ															

และพนักงานด้วยกันเอง	อย่างน้อย	1	เมตร

2. ผู้ด�าเนินการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

2.1	สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน	คัดกรองผู้สูงอายุทุกราย	และจัดท�าทะเบียนประวัติ	 เพื่อจัดบริการที่เหมาะสม

แก่สุขภาพของผู้สูงอายุ	 หากผู้รับบริการมีอาการไข้	 (อุณหภูมิเกิน	 37.3	 องศาเซลเซียส)	 ไอ	 เจ็บคอ	 มีน�้ามูก	 หรือ

เหนื่อยหอบ	ให้แนะน�าให้รีบไปพบแพทย์

2.2	 ให้ความรู	้และชีแ้จงเกีย่วกบัการแพร่กระจายเช้ือโรคโควดิ	19	ให้พนกังาน	ญาตแิละผูร้บับรกิารทราบ	จดัเป็นระเบยีบ

ปฏิบัติ	และระเบียบข้อบังคับ

2.3	 การต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ	และพนักงานด้วยกันอย่างน้อย	1	เมตร

2.4	 ควบคมุดแูลการบรกิาร	อปุกรณ์	และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่าง	ๆ 	ในการดแูลผูส้งูอาย	ุให้ได้มาตรฐานถกูสขุลกัษณะ	และ

ใช้ได้อย่างปลอดภัย

2.5	 คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

2.6	 จดัแยกส�ารบัอาหารของผูสู้งอายแุละพนกังานเฉพาะบุคคล	หรอืจดัให้อปุกรณ์ส�าหรบัรบัประทานอาหารส่วนตวั	และ

ทานอาหารที่อุ่นร้อน

2.7	 จัดเตรียมห้องแยกส�าหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากโรงพยาบาล	 หรือผู้สูงอายุที่ต้องติดตามสังเกตอาการ	 ให้พนักงาน

ติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

2.8	 ให้ผูด้แูลผูสู้งอายุ	ล้างมอืให้สะอาดอยูเ่สมอ	ก่อนและหลงัสมัผสัดแูลผูสู้งอาย	ุด้วยน�า้และสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจลล้าง

มอื		ไม่น�ามอืมาสมัผสัตา	จมกู	ปาก	นอกจากนีค้วรรกัษาร่างกายให้อบอุน่อยูเ่สมอ	นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ	หาก

มีอาการป่วย	ให้หยุดงาน	และรีบไปโรงพยาบาล	ที่อยู่ใกล้เคียง	พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้รับบริการให้

เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
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3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปฏิบัติตัว ดังนี้

3.1	 ระมดัระวงัการสมัผสัใกล้ชดิขณะปฏิบติัหน้าท่ี	ต้องสวมหน้ากากอนามยั	และสวมกระจงัหน้า	(Face	shield)	หรอืแว่น	

ทุกครั้งที่สัมผัสผู้สูงอายุ

3.2	 หากพบว่าผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติในร่างกาย	เช่น	มีไข้	(อุณหภูมิเกิน	37.3	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือ

เหนื่อยหอบ	ให้แจ้งผู้ดูด�าเนินการทราบ

3.3	 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ	ด้วยน�้าและสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ	ไม่น�า

มือมาสัมผัสตา	จมูก	ปาก	นอกจากนี้ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ	นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	หากมีอาการ

ป่วย	ให้หยดุงาน	และรบีไปโรงพยาบาล	ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง	พร้อมแจ้งประวตักิารสมัผสัคลกุคลกีบัผูร้บับรกิารให้เจ้าหน้าที่

ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

3.4	 หากมีไข้	(อณุหภมูเิกนิ	37.3	องศาเซลเซยีส)	ไอ	เจบ็คอ	มนี�า้มูก	หรอืเหนือ่ยหอบ	ให้หยดุให้บริการ	และรบีไปพบแพทย์

3.5	 สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ	หากพบอาการผิดปกติในร่างกาย	 เช่น	มีอาการไข้	 ไอ	 เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือ

เหนื่อยหอบ	ควรแนะน�าให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัย	ให้แจ้งผู้ด�าเนินการทราบ

3.6	 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	เช่น	แก้วน�้า	หลอดดูดน�้า	ช้อน	ผ้าเช็ดมือ	ผ้าเช็ดหน้า	และผ้าเช็ดตัว	เป็นต้น

3.7	 เว้นระยะห่างในการปฏบิติังานอย่างน้อย	1	เมตร	ยกเว้น	กรณกีารพลกิตวั	เชด็ตวั	การเคลือ่นย้าย	ให้ใช้ความระมดัระวัง

การไอ	จาม	จากผู้รับบริการและใช้อุปกรณ์ส�าหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	เช่น	หน้ากากอนามัย	ถุงมือ	และ	

Face	shield	ทุกครั้ง

3.8	 ส�าหรับผู้ดูแลที่พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล	หรือออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ	ก่อนเข้าไปบริเวณที่มีมีการให้บริการให้

กับผู้สูงอายุ	 ต้องอาบน�้า	 สระผม	และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที	 (โดยไม่เข้าไปในบริเวณที่พักผู้สูงอายุก่อนการอาบน�้า

โดยเด็ดขาด)

4. ผู้สูงอายุในสถานประกอบการ ปฏิบัติตัว ดังนี้

4.1	 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการท�ากิจกรรมหรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นท่ีอยู่ในสถานประกอบการ	 หรือกรณี						

เดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ

4.2	 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพต่าง	ๆ	ทุกวันและมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล	

4.3	 ล้างมือเป็นประจ�าด้วยน�้าสบู่	หรือแอลกอฮอล์	หรือแอลกอฮอล์เจล

4.4		ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	

4.5	 หลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่น	ๆ	หรือไปในสถานที่ที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน

4.6	 หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย	เช่น	มีไข้	(อุณหภูมิเกิน	37.3	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือเหนื่อยหอบ	

ให้แจ้งผู้ดูแลให้ทราบ

4.7	 หากมีความจ�าเป็นต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ไปรับยาแทน

5. การรับผู้สูงอายุรายใหม่ ดังนี้
5.1	 หากผู้สูงอายุถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้องมีใบรับรองแพทย์	 	 หรือผลการตรวจโควิด-19	 และกรณีที่มาจากบ้าน	

ต้องมีผลการตรวจโควิด-19

5.2	 จัดพื้นที่ส�าหรับผู้รับบริการรายใหม่	ให้มีระยะห่าง	1	เมตร	เพื่อความปลอดภัย	ในการซักประวัติ	การเจ็บป่วย	การ

เดินทางไปต่างประเทศ	และประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

5.3	 ให้ญาติและผู้สูงอายุ	สวมหน้ากากอนามัยตลอด	14	วัน	

5.4	 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์	70	%	ทุกคน	เพื่อช่วย

ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล
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5.5	 ให้ความรู้และอธิบายให้ผู้รับบริการรายใหม่และญาติทราบเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

5.6	 แยกห้องส�าหรับผู้สูงอายุรายใหม่หลังกลับจากโรงพยาบาล	ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

5.7	 อาบน�้า	 ท�าความสะอาดร่างกาย	 เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้สูงอายุรายใหม่ทันทีที่ตรวจประเมินทางร่างกายเรียบร้อยแล้วและ			

ใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าพักในรายที่ใส่ได้	(ในรายที่เป็นอัลไซเมอร์อาจงดเว้นเป็นกรณีพิเศษ)

5.8	 จัดทีมพนักงานส�าหรับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุรายใหม่	และใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะดูแล	14	วัน	

5.9	 หลังครบก�าหนดการติดตาม	14	วัน	ถ้าอาการทั่วไปปกติดีให้สามารถย้ายเข้าห้องพักในพื้นที่ปกติได้

6. ผู้มาติดต่อ และผู้เข้าเยี่ยม ปฏิบัติตัว ดังนี้
6.1	 หากมีประวติัเดินทางมาจากพ้ืนทีเ่สีย่งในระยะเวลา	14	วนัก่อนหน้า	ให้งดการเข้ามาในสถานประกอบการโดยเดด็ขาด

6.2	 หากมีอาการไข้	(อณุหภมูเิกนิ	37.3	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจบ็คอ	มนี�า้มูก	หรอืเหนือ่ยหอบให้งดเยีย่มผูส้งูอายโุดยเดด็ขาด

6.3	 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ	ด้วยน�้าและสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ		ไม่น�า

มือมาสัมผัสตา	จมูก	ปาก	ของตนเอง	และผู้สูงอายุ

6.4	 เข้าเยี่ยมเฉพาะญาติของผู้สูงอายุ	งดการท�ากิจกรรม	งดการกอด	หอม	และการสัมผัสผู้สูงอายุคนอื่น	ๆ

6.5	 งดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานประกอบการ	เว้นแต่พาไปพบแพทย์ตามแผนการรักษา

7. แนวทางปฏิบัติพิเศษส�าหรับการเฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้เข้าพัก

7.1	 การสงัเกตอาการของผูส้งูอายอุย่างใกล้ชดิเพราะการตดิเชือ้อาจมอีาการไม่ชดัเจน	เช่น	ไม่มไีข้	แต่มอีาการอ่อนเพลยี	

เบือ่อาหาร	หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้	ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองลดลงอย่างรวดเรว็	ให้รบีปรกึษาแพทย์

7.2	 การป้องกนัการตดิเชือ้ภายในสถานดแูลโดยการใช้	อปุกรณ์	ภาชนะ	อาหาร	ส่วนตวัของแต่ละคน	ล้างมอืด้วยสบูบ่่อย	

ๆ	เว้นระยะห่างระหว่างกัน	1	เมตร	ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการพูดคุยสื่อสาร

7.3	 การจัดเตรียมสถานที่และแผนในการรองรับ	กรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	เมื่อเกิดการติดเชื้อดังนี้

1)	 รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019							

(โควิด-19)	และส่งต่อผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาล	โดยประสานงานกับ	1669

2)	 เฝ้าระวงัสงัเกตอาการและตรวจอณุหภมูร่ิางกายและสญัญาณชพีของผูส้งูอายแุละผูด้แูลทีม่คีวามเสีย่งสมัผสัผู้ตดิ

เชื้ออย่างสม�่าเสมอ

3)	 ส่งต่อผูส้งูอายเุข้ารบัการรกัษา	เมือ่สงสยัว่ามกีารติดเชือ้ไวรสั	โคโรนา	2019	(โควดิ-19)	โดยประสานงานกบั	1669	

4)	 แยกผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการสมัผสัเชือ้	โดยประสานงานกบั	ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19)	เพ่ือส่งตวัไปยังสถานท่ีกักตวั	14	วนั	หรอื	กกัตัวให้สถานดแูลผูส้งูอายใุนห้องแยก

8. การท�าความสะอาดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

8.1	 พนักงานท�าความสะอาด	ปฏิบัติตัว	ดังนี้

1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครือ่งป้องกนัส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั	ถงุมอื	และสวม

กระจังหน้า	(Face	shield)	หรือแว่นตา	เป็นต้น

2)	 ท�าความสะอาด	หรอืเปลีย่นอปุกรณ์หรอืสิง่ของท่ีให้บรกิารอย่างถกูสขุลกัษณะทุกครัง้หลงัให้บรกิาร	เช่น	แก้วน�า้	

ผ้าปูเตียง	ผ้าขนหน	ูปลอกหมอน	เครือ่งมอื	อปุกรณ์ทางการแพทย์	เป็นต้น	ไม่ควรใช้ซ�า้	โดยใช้สารท�าความสะอาด

ตามรายละเอียดข้อ	8.2

3)	 ท�าความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่าน	รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน	เช่น	ลูกบิดประตู	เคาน์เตอร์รับบริการ	

ราวบันได	อ่างล้างมือ	ห้องน�้า	โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องพักผ่อน	รวมถึงอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการท�างาน	ด้วย

สารท�าความสะอาดตามรายละเอียดข้อ	8.2	ทุก	2	ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการไม่แนะน�าให้พ่นยาฆ่าเชื้อ	
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เนื่องจากการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย	หากท�าได้ไม่ถูกวิธี	 รวมถึงไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองจะ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแก่ผู้ท�าความสะอาด

4)	 การเก็บผ้าปูเตียง	 ปลอกหมอน	 เสื้อผ้าใช้แล้ว	 ผ้าขนหนู	 โดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง	 ไม่ควรสะบัดผ้า												

เพราะจะท�าให้เกดิการฟุง้กระจาย	ซกัล้างท�าความสะอาดหรอือปุกรณ์หรือสิง่ของภายในสถานประกอบการอย่าง

ถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 ผ้าม่าน	 ผ้าขนหนู	 ปลอกหมอน	 ผ้าปูเตียง	 เสื้อผ้า	 เป็นต้น	 โดยใช้สารท�าความสะอาดตาม						

รายละเอียดข้อ	8.2

5)	 ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ	 สิ่งปฏิกูล	 และน�้าเสียท่ีเหมาะสม	 เช่น	 ผ้าหรือกระดาษช�าระท่ีผ่านการใช้แล้ว														

อาจปนเป้ือนน�า้มูก	น�า้ลายของผูรั้บบรกิารเป็นต้น	ก่อนท้ิงขยะตดิเช้ือควรใส่ถุงปิดให้มดิชิดหรอืท้ิงในถังขยะตดิเชือ้	

และล้างมือท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

6)	 ท�าความสะอาดห้องสุขาส�าหรับญาติหรือบุคคลภายนอกทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	 กรณีห้องสุขารวมต้องท�า				

ความสะอาดทุก	1	ชั่วโมง

7)	 ควรแยกห้องน�้าส�าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในอย่างชัดเจน

8)	 หากสถานประกอบการมีให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ	 ให้ท�าความสะอาดยานพาหนะด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือทุกครั้ง												

หลังมีการให้บริการ

8.2	 สารท�าความสะอาดและน�้ายาฆ่าเชื้อ

	 เน่ืองจากเชือ้ไวรสัสามารถอยูบ่นพืน้ผวิของวตัถุต่าง	ๆ 	เป็นเวลา	1	-	3	วนั	พืน้ผวิทีอ่าจสมัผัสปนเป้ือนเชือ้ไวรสัโคโรนา	

2019	 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ	 โดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการท�าลายเชื้อที่หาได้ง่าย						

ตามท้องตลาด	ดังนี้

1)	 น�้ายาฟอกขาวสามารถใช้ส�าหรับท�าความสะอาดพื้นผิวได้	โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้

-	 พื้นผิวทั่วไป	 เช่น	 พื้นที่เตรียมอุปกรณ์	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เป็นต้น	 ใช้น�้ายาฟอกขาว	 เจือจาง	 1	 ส่วนในน�้า	 99	 ส่วน						

(ความเข้มข้น	0.05%	หรอืเท่ากบั	500	ppm)	หรอืไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	0.5%		(รายละเอยีดตามภาคผนวก	ข)		

-	 พื้นผิวที่มีน�้ามูก	น�้าลาย	เสมหะ	สารคัดหลั่ง	เช่น	ห้องสุขา	โถส้วม	อ่างล้างมือ	ใช้น�้ายาฟอกขาวเจือจาง	1	ส่วน

ในน�้า	9	ส่วน	(ความเข้มข้น	0.5%)	ราดทิ้งไว้อย่างน้อย	15	นาที	

2)	 ส�าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ	สามารถใช้แอลกอฮอล์	 70%	หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 0.5%	ท�าความสะอาดได้	

(รายละเอียดตามภาคผนวก	ข)

3)	 วัสดุทีเ่ป็นผ้าทีอ่าจปนเป้ือนด้วยเชือ้	เช่น	เสือ้ผ้าของผูร้บับรกิาร	ผ้าปูท่ีนอน	ให้ท�าความสะอาดโดยใช้น�า้ท่ีอณุหภมูิ

สูงกว่า	70	องศาเซลเซียส		หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง	ผงซักฟอก	1	ส่วน	กับน�้า	99	ส่วน	แล้วแช่ทิ้งไว้เป็น

เวลา	30	นาที	ก่อนซักปกติ

4)	 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ	 ให้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ



ส�วนที่ 4
แนวทางการกำกับติดตามมาตรการผ�อนปรน

กิจการและกิจกรรมต�าง ๆ เพื่อป�องกัน
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19
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	 เพื่อให้การก�ากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย	

1.	 เพื่อด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	อย่างต่อเนื่อง	และ	

2.	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง		

	 การก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม	 และประเมินผลตามมาตรการผ่อนปรนส�าหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ	 ส�าหรับ

จังหวัด	ดังนี้

1.	 เน้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไปได้ปรบัตวัให้มวีถิชีวีติและการประกอบกจิการแบบ	New	Normal	ซึง่จ�าเป็น

ส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบ

การประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก	 มาตรการเสริม	 ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์	 ออนไลน์	 หรือวิธ	ี		

อื่นๆ	ตามที่พื้นที่ก�าหนด

2.	 ให้จังหวัด	 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	 พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ				

มาตรการเสริม	พร้อมการควบคุม	ก�ากับติดตาม	

3.	 เน้นให้พ้ืนทีไ่ด้ชีแ้จงกบัผูป้ระกอบการถงึแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีจ่งัหวดัก�าหนด	 โดยให้มี	

การก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้	ศปก.จังหวัด	ทราบ	

4.	 ให้จงัหวัดเตรียมการรับแจ้ง	และประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ัวไปรบัทราบ	ส�าหรบักรณท่ีีประชาชน

หรือผูใ้ช้บรกิาร	พบการประกอบกจิการทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีก่�าหนด	กรณผีูใ้ช้บรกิารไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้

5.	 ประเมินผลภายในพื้นที่	ตามคู่มือการปฏิบัติฯ	ที่	ศบค.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�าและจัดส่งให้ทุกจังหวัด

ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติ	

6.	 การประเมินผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม	กลุ่มที่	2	ประกอบด้วย	

(1)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ	 (Social	 Engagement)	 ทั้งการป้องกันโรค										

ส่วนบคุคล	การสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	การเว้นระยะห่างระหว่างกัน	การเข้าควิ	และการท�าความสะอาด	

สถานที่	และอุปกรณ์เครื่องมือ	

(2)	 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม

(3)	 ด้านสาธารณสขุ	ทัง้สถานการณ์โรค/พบผูป่้วยเป็นกลุม่ก้อน	และการเฝ้าระวงัโรคเชิงรกุ	และการค้นหาผูป่้วยเพิม่

เติม	

แนวทางการก�ากบัตดิตามมาตรการผ่อนปรนกจิการและกจิกรรมต่างๆ
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
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ภาคผนวก ค
 อื่น ๆ

•  คู�มือการใช�งานแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 
•  แนวทางปฏิบัติการรายงานโรคกรณีพบผู�ป�วยสงสัยติดเช�้อไวรัส
 โคโรนา 2019 ที่เข�าเกณฑ�สอบสวนโรค สำหรับผู�ประกอบการ/
 เจ�าของกิจการ 
•  แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) สำหรับกิจการดูแลผู�สูงอายุ
 และผู�มีภาวะพึ่งพิงในการป�องกัน และควบคุมการระบาดของ
 โรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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แนวทางปฏิบัติการรายงานโรค 
กรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

สำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 
 

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ กรณีเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อหรือผู้ป่วย ได้แก่ 
ผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจ
เหนื่อย หรือหายใจลำบาก และ/หรือ ประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ  
การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นท่ีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก 
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ

ขนส่งสาธารณะ 
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

วัตถุประสงค์การรายงานโรค 
1. ผู ้ประกอบการ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคกรณีพบผู้สงสัยติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ร่วมกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558 

2. ประชาชน มีความมั่นใจในการใช้บริการกิจการหรือร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดกรองโรค รวมทั้ง ได้รับ
บริการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง 

ที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศ สามารถค้นหา สอบสวนโรค และควบคุมป้องกัน  

การระบาดของโรคได้ทันท่วงที 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
1. ผู้ประกอบการกิจการและจัดกิจกรรม ทุกแห่งที่ได้ดำเนินการคัดกรองพนักงาน ผู้ประกอบการ เจ้าของ

กิจการ และผู้ใช้บริการที่มีอาการป่วย หรือเป็นผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
2. ผู้ใช้บริการทุกคนที่ใช้บริการกิจการหรือร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนยืนยันการดำเนินการตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด ได้รับการคัดกรองอาการไข้ หรืออาการป่วยของระบบทางเดินหายใจ 

  
แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 

1. เมื่อสถานประกอบการ/สถานที่จัดงานคัดกรองพบผู้มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก  
มีเสมหะ หายใจลำบาก หอบ หรือ ไม่ได้กลิ่น หรือมี อาการไข้ (อุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) 
ไม่ให้ผู้มีอาการป่วยเข้างานหรือสถานที่โดยเด็ดขาด และให้แยกผู้ป่วยในที่ที่จัดไว้ 
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2. หากพบผู้มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่มีอาการอื่นๆ ให้แยกพักในร่มเป็นระยะเวลา  
5 - 15 นาที และวัดซ้ำ โดยจัดสถานที่พักให้มีการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร   

3. กรณีมีอาการไข้ หรืออาการระบบทางเดินหายใจ ให้ประเมินอาการผู้ป่วยว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยใช้คำถามตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ กรณีเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ
หรือผู้ป่วย หรือบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะรายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค 

4. หากพบว่าผู้มีอาการ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล โดยระบุชื่อ
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ โดยระบุ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สำหรับ
ผู้ใช้บริการ ให้บันทึกเฉพาะข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ทั้งนี้ประวัติอาการป่วยให้
ตรวจสอบการบันทึกตามนิยามข้างต้น ทั้งนี้ให้ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
4.1 กรณีสถานประกอบการ ให้บริการอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยไปคลินิก โรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาล ให้แจ้งสถานพยาบาลล่วงหน้าก่อนนำส่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจคัดกรองทาง
ห้องปฏิบัติการต่อไป 

4.2 กรณีสถานประกอบการ ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการที่มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไปยังคลินิก 
หรือสถานพยาบาลเอง ให้แนะนำการเดินทางโดยหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยสารสาธารณะ อาจใช้บริการ
แท็กซี่ หรือรถรับจ้างส่วนบุคคล   

5. หากพบว่าผู้มีอาการ ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถ ให้คำแนะนำให้ผู้มี
อาการไปโรงพยาบาลโดยหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ดี ไม่อนุญาตให้ผู้มีอากา รป่วยเข้าใน
สถานที่   

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ ให้ติดตามข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย
เป็นโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ่รายงานจากสถานประกอบการ หรือสถานที ่ที ่ม ีการรวมกลุ่ม  
จากฐานข้อมูลในแอปพลิเคชัน โดยนำมาเปรียบเทียบกับ รายชื่อผู้ป่วยจากฐานข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) ของกรมควบคุมโรค  
6.1 หากพบว่าผู ้ป่วยที ่รายงานจากสถานประกอบการฯ ได้ร ับการตรวจหาเชื ้อแล้ว ให้ดำเนินการติดตามต่อ 

ตามแนวทางเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามปกติ  
6.2 หากผู้ป่วยที่พบจากสถานประกอบการยังไม่ถูกรายงานเข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมควบคุมโรค ให้ติดต่อ

กับผู้ป่วยตามข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพ่ือให้ผู้ป่วยมารับการตรวจวินิจฉัยต่อไป  
 



117

การจัดการผู้มีอาการป่วยท่ีพบจากการคัดกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การจัดการผู้มีอาการป่วยท่ีพบจากการคัดกรอง 

1. เมื่อสถานประกอบการ/สถานที่จัดงานคัดกรองพบผู้มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก  
มีเสมหะ หายใจลำบาก หอบ หรือ ไม่ได้กลิ่น หรือมี อาการไข้ (อุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) 
ไม่ให้ผู้มีอาการป่วยเข้างานหรือสถานที่โดยเด็ดขาด และให้แยกผู้ป่วยในที่ที่จัดไว้ 

2. หากพบผู้มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่มีอาการอื่นๆ ให้แยกพักในร่มเป็นระยะเวลา  
15 นาที และวัดซ้ำ โดยจัดสถานที่พักให้มีการเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 เมตร    

3. ประเมินอาการผู้ป่วยว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยใช้ application 
Thai.care  
3.1 หากพบว่าผู้มีอาการ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(1) Application Thai.Care จะรายงานข้อมูลผ ู ้ป ่วยไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหว ัดทันที  
โดยสถานประกอบการจะต้องบันทึกข้อมูล 2 ส่วน  
• ส่วนผู้ให้บริการ: ชื่อ  ที่อยู่  และสถานที่ทํางานของตน  ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ  

อันควรสงสัยว่าเป็นโรค และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  
• ส่วนผู้มีอาการ: ชื่อ  อายุ  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่ปัจจุบัน  และอาการสํ าคัญของ ผู้ที่เป็นหรือ 

มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหมายเลขติดต่อ 
(2) ให้อำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู ้ป่วยไปโรงพยาบาล หรือ ให้คำแนะนำให้ผู ้มีอาการไป

โรงพยาบาลโดยหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ  
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3.2 หากพบว่าผู ้มีอาการ ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถให้คำแนะนำ 
ให้ผู้มีอาการไปโรงพยาบาลโดยหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ดี ไม่อนุญาตให้ผู้มีอาการเข้า
งานโดยเด็ดขาด   

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
ที่รายงานจากสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม จากฐานข้อมูลของ application Thai.Care 
เปรียบเทียบกบั ฐานข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ของกรมควบคุมโรค  
4.1 หากพบว่าผู้ป่วยที่รายงานจากสถานประกอบการฯ ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว ให้ดำเนินการติดตามต่อ

ตามแนวทางเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามปกติ  
4.2 หากผู้ป่วยที่พบจากสถานประกอบการยังไม่ถูกรายงานเข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมควบคุมโรค ให้ติดต่อ

กับผู้ป่วยตามข้อมูลที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพ่ือให้ผู้ป่วยมารับการตรวจวินิจฉัยต่อไป  
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