คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ
การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙ (๘) กำหนดให
การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้ น คณะกรรมการสาธารณสุ ขในคราวการประชุ มครั้ งที่ ๑๒๗-๒/๒๕๖๔ เมื่ อวั นที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ มี มติ ให ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง มาตรการป องกัน ความเสี่ย งจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เพื่อประโยชนในการปองกัน ลดความเสี่ยง
จากการแพรกระจายและการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสรางความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการ
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) แห งพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการสาธารณสุข จึง ออกคำแนะนำตอ ราชการสว นทอ งถิ่น ในการออกขอ บัญ ญัติข องท อ งถิ่น และ
เจา พนักงานทองถิ่นในการออกคำสั่งเพื่อควบคุมสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในคำแนะนำนี้
“กิจการ” หมายความวา กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท การจัดใหมีมหรสพ การแสดง
ดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
“ผู ด ำเนิ น กิ จ การ” หมายความวา เจ าของ หรือ ผู ซึ่ งรับ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น การของสถาน
ประกอบกิจการนั้น
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ประกอบ
ปรุง จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
ขอ ๒ สถานประกอบกิจการตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการปองกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดในคำแนะนำนี้
ขอ ๓ มาตรการดานสุขลักษณะและการระบายอากาศ
(๑) จำกั ด จำนวนผู ใช บ ริ ก ารมิ ให แ ออั ด โดยกำหนดจำนวนผู ใช บ ริ ก ารตามขนาดของพื้ น ที่
อยางนอย ๑ คนตอ ๔ ตารางเมตร
(๒) จัดให มีการระบายอากาศที่ ดี กรณี พื้น ที่ ใหบ ริการอยูภายในอาคารและมี ระบบปรั บอากาศ
ตองจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ก) ขณะที่ ไมได ใหบ ริการ ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เช น เปดประตู หนาตาง
เพื่อใหอากาศถายเท
ข) ขณะใหบริการ ใหมีการนำอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่หรือดูดอากาศจากภายในออกไป
โดยตองจัดใหมีอัตราการระบายอากาศไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร หรือเปนไปตามกฎหมาย
ว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ งนี้ อาจเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบปรั บ อากาศ เช น
ติดแผนกรองอากาศ หรือระบบฆาเชื้อ
ค) ใหใชพัดลมดูดอากาศในหองสวมตลอดเวลาที่ใหบริการ โดยไมดูดอากาศออกไปยังพื้นที่
ใหบริการ พื้นที่ทำงาน บานพักอาศัย หรือพื้นที่ทอี่ าจสงผลกระทบตอผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
ง) ใหดูแล บำรุงรักษาทำความสะอาดระบบปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ

-๒(๓) ทำความสะอาดพื้น ผนัง พื้นผิวสัมผัส และบริเวณโดยรอบ รวมทั้งอุปกรณ เครื่องใช ดวยน้ำยา
ทำความสะอาด และอาจฆาเชื้อโรคดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค เชน แอลกอฮอล 0% โดยเนนจุดที่มีการสัมผัสรวมกันบอย ๆ
เชน พื้นผิวสัมผัส ลูกบิดประตู ราวจับ ราวกั้น โตะ เกาอี้ เครื่องดนตรี ไมโครโฟน ทั้งนี้ ใหทำความสะอาดเครื่องดนตรี
ไมโครโฟน หองคาราโอเกะ โตะ หรือที่นั่ง ทุกครัง้ ที่เปลี่ยนผูใชงาน
ขอ ๔ มาตรการดานการสุขาภิบาลอาหาร
การปรุ งประกอบอาหารหรื อ การจั ด บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ต อ งปฏิ บั ติ ให ถู ก ต อ งด ว ย
สุขลักษณะ ปลอดภัย เปนไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดังนี้
(๑) จัดใหมรี ะยะหางระหวางโตะอาหาร อยางนอย ๒ เมตร หรือทำฉากกั้น
(๒) จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณในการรับประทานอาหารสวนบุคคลใหเพียงพอ ไมใชภาชนะ
หรืออุปกรณรวมกัน หรืออาจจัดเตรียมอาหารเปนชุด แยกจาน ชอน สอม แกวน้ำ อุปกรณคีบจับอาหาร ที่คบี น้ำแข็ง
เปนรายบุคคล กรณีที่ไมสามารถจัดเปนชุดได ตองมีชอนกลางประจำบุคคล ไมใชชอนกลางรวมกัน
(๓) จัดเก็บวัตถุดิบ อาหารสำเร็จรูป ให สูงจากพื้นอยางน อย ๖๐ เซนติเมตร และแยกประเภท
วัตถุดิบไมปะปนกัน เชน เนื้อสัตว ของแหง ผัก ผลไม ทั้งนี้ ตองลางวัตถุดิบใหสะอาดกอนปรุงประกอบอาหาร
(๔) ควรปรุงอาหารใหสุกที่อุณหภูมิมากกวา ๗๐ องศาเซลเซียส และอาหารปรุงสำเร็จตองปกปด
มิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๕) ผูปรุงประกอบอาหาร ตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ผากันเปอน หมวกคลุมผม
ตลอดเวลาทีป่ รุงประกอบอาหาร และลางมือใหสะอาดกอนปรุงประกอบอาหาร
(๖) ใชอุปกรณสำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหวางอาหารสุก อาหารดิบ ผัก ผลไม
(๗) ผู เสิ รฟ อาหารต องต อ งสวมหน ากากอนามั ย หรือหน ากากผาตลอดเวลา ลางมือให ส ะอาด
และสวมถุงมือกอนหยิบจับหรือเสิรฟอาหาร
(๘) ผู สั มผั ส อาหารต องไม เป น โรคติ ด ต อ หรือพาหะนำโรคติ ดต อ ในกรณี ที่ เจ็ บ ป ว ยตอ งหยุ ด
ปฏิ บั ติงานและรักษาให ห ายกอนจึงกลับ มาปฏิบั ติงานได ทั้ งนี้ ผูสั มผั สอาหารที่ มีบ าดแผลต องป ดแผลใหมิดชิด
และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานทีส่ ัมผัสอาหารโดยตรง
(๙) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใช ที่สัมผัสอาหารใหสะอาด ดวยน้ำยาทำความ
สะอาดและอาจใชวิธีฆาเชื้อโรครวมดวย เชน ตากแดด แชน้ำรอน ใชเครื่องอบ
(๑๐) ทำความสะอาดหองครัวหรือสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โตะ และที่นั่งรับประทานอาหาร
ดวยน้ำยาทำความสะอาดอยูเ สมอ
ขอ ๕ มาตรการดานการสุขาภิบาลทั่วไป
(๑) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบูและน้ำ หรือจัดแอลกอฮอลเจล ๗๐% โดยจัดวางในบริเวณทางเขา
และในพื้นที่ใหบริการอยางเพียงพอ ใชไดสะดวก
(๒) ทำความสะอาดหองสวมดวยน้ำยาทำความสะอาด อยางนอยวันละ ๒ ครั้ง และใหเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีผูใชบริการจำนวนมาก และฆาเชื้อโรคดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค เชน
แอลกอฮอล ๗๐% โดยเนนจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ำ อางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม
หรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ พื้นหองสวม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูลางมืออยางเพียงพอ
(๓) มีการคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท โดยจัดใหมีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี
ฝาปดมิดชิด เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย ทำการเก็บ รวบรวม โดยมัดปากถุงใหแนน
และนำไปกำจัดอยางถูกสุขลักษณะ

-๓ขอ ๖ มาตรการดานสุขอนามัยสวนบุคคลและขอปฏิบัติในการประกอบกิจการ
(๑) ผูดำเนินกิจการตองควบคุมดูแลการประกอบกิจการ ดังนี้
ก) จัดใหมีระยะหางระหวางโตะกับเวที อยางนอย ๒ เมตร และในแตละจุดบริการตองจัดใหมี
การเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย ๑ เมตร เชน บริเวณนั่งรอ จุดรอใชบริการหองสวม พื้นที่สวนกลางอื่น ๆ
ข) พิจารณาปรับรูปแบบการบริการ เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ลดความแออัด
และหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
ค) จัดใหมีปายหรือขอความแสดง เพื่อสื่อสารใหผูปฎิบัติงานและผูใชบริการมีความตระหนัก
และกระตุนเตือนใหมีพฤติกรรมสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีอยูเสมอ เชน
- ลางมือดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลบอย ๆ
- ไมดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจากแกวเดียวกัน ไมใชชอนและสิ่งของรวมกัน
- ลดการสัมผัสใกลชิด ตะโกนเสียงดัง
- หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา จมูก ปาก โดยไมจำเปน
(๒) ผูดำเนินกิจการตองกำกับดูแลผูปฏิบัติงาน ดังนี้
ก) คัดกรองและประเมินความเสี่ยงผูปฏิบัติงานกอนใหบริการ หากพบวามีไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
ไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น หรือถายเหลว หรือมีประวัติเขาไป
สถานที่เสี่ยง หรือใกลชิดสัมผัสกับผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหหยุดปฏิบัติงาน
ข) กำกับใหผูปฏิบัติงานสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาที่ใหบริการ และอาจจัด
ใหมอี ุปกรณปองกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับผูปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากใสครอบหนา (face shield)
(๓) ผูดำเนินกิจการตองกำกับดูแลผูใชบริการ ดังนี้
ก) คัดกรองและประเมินความเสี่ยงผูใชบริการ หากพบวามีไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไมไดกลิ่น ลิ้น
ไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น หรือถายเหลว ใหงดเขาใชบริการ
ข) กำกั บให ผู ใช บ ริการลงทะเบี ยนเข าและออกจากสถานที่ ผ านแอปพลิ เคชั นที่ ท างราชการ
กำหนด หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล และใหทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล ๗๐% ทุกครั้ง
กอนเขาใชบริการหรือเขาไปในอาคาร
ค) ใหผูใชบริการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ยกเวนขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร
ง) กำกับดูแลใหผูใชบริการรักษาระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย ๑ เมตร
(๔) ผูดำเนินกิจการตองมีการตรวจสอบและควบคุมกำกับการใหบริการ ใหเปนไปตามมาตรการ
ปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด
(๕) กรณีพบผูปฏิบัติงานหรือผูใชบริการเปนผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหปฏิบัติดังนี้
ก) แจ ง เจ าพนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต อ หรื อ สำนั ก งานสาธารณสุข จังหวัด หรือศู น ย บ ริก าร
สาธารณสุขในพื้นที่ทันที หรือภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแตพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข) หยุดให บริการหรือปดสถานประกอบกิจการตามคำสั่งของเจาพนั กงานควบคุมโรคติดต อ
พรอมทั้งใหทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคในสถานประกอบกิจการโดยรอบและพื้นผิวสัมผัส
ค) ดำเนินการตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตออยางเครงครัด
ขอ ๗ ใหติดตามสถานการณและมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอหรือมาตรการของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณหรือจำนวนผูปวยในพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ใหไว ณ วันที่
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