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ค�ำน�ำ
สถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่ ที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว และกระจายสู่วงกว้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กระทบต่อการด�ำรงชีวิต
และการประกอบอาชี พ ตามปกติ ข องประชาชน ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย จ� ำเป็ น ต้ อ งให้
ความส� ำ คั ญ และเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการด� ำ เนิ น มาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ มี ก ารทบทวนแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอกสาร “คู่มือ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ฉบับที่ 1” จัดท�ำขึน้ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ สือ่ มวลชน
และประชาชนได้นำ� ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบตั ิ ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานตามบทบาท
และอาจน�ำเนื้อหาวิชาการในเอกสารนี้ ไปท�ำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารตาม
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ เนื้อหาของคู่มือ ฯ ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับสถานประกอบกิจการ
กิจกรรม และการปฏิบัติตนของประชาชน อย่างไรก็ตาม ค�ำแนะน�ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาจึงจ�ำเป็นต้องมีการติดตามความทันสมัยของข้อมูล
เป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลดีตอ่ สุขภาพ คุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน และช่วยให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเดินหน้าต่อไปได้
กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง
และขอเป็นก�ำลังใจให้กับคนไทยทุกคน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการจับมือกัน
ร่วมต่อสู้เพื่อก้าวผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 ครั้งนี้ได้โดยเร็ว
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในบางพื้นที่ได้เตรียมการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน นอกจากนี้
ยังมีการเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การจัดงานแต่งงาน กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจ�ำนวนมาก อาจมีโอกาสในการรับและแพร่กระจายเชื้อ
ได้ง่าย กรมอนามัย จึงเสนอให้เจ้าของงานและผู้รับผิดชอบมีการเตรียมการ ดังนี้

โดยพิจารณาจากข้อก�ำหนดประเภทกิจกรรมและจ�ำนวนคนทีอ่ อกประกาศเป็นการเฉพาะใน
แต่ละพื้นที่ หากพื้นที่ใดไม่มีข้อก�ำหนด กรมอนามัยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1.1 พิจารณาสถานที่ตั้งในการจัดงาน หากในช่วง 14 วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ป่วยโควิด - 19
พื้นที่สามารถจัดงานได้
1.2 หากจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้พจิ ารณาลดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมลง พร้อมมีมาตรการ
เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ก�ำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้ ส�ำหรับพื้นที่เฝ้าระวังควรปรึกษาคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดกิจกรรม
2.1 ให้ มี ร ะบบการคั ด กรองผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม หากมี ไข้ ห รื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนื่ อ ย หรื อ หายใจล� ำ บากอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และอาจท้ อ งเสี ย ร่ ว มด้ ว ย แจ้ ง งด
การเข้าร่วมกิจกรรม และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 ก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ
จัดให้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมส�ำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ร่วมกิจกรรม เช่น
Face shield เป็นต้น
2.3 มีเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
2.4 มีมาตรการหรือสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจ�ำกัด
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด
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2.5 รูปแบบการจัดกิจกรรมควรปรับเป็นแบบนอกอาคาร (outdoor) แทนการจัดใน
อาคาร (indoor) และกระชับเวลาการจัดกิจกรรมให้สั้นที่สุด หากเป็นกิจกรรมในอาคารควรจัดให้มี
ระบบระบายอากาศทีด่ ี มีอตั ราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทัง้ ในอาคารและห้องส้วม และ
ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
2.6 มีจุดยืน นั่ง แบ่งโซนหรือกั้นบริเวณแต่ละแผนกชัดเจน และแยกเส้นทางเดินเข้า-ออก
เส้นทางเดินสวนกันให้ชัดเจน และก�ำหนดตารางการเข้าใช้งานในพื้นที่ ทางเข้า เส้นทางการขนส่ง
สินค้า
2.7 กรณีมีการจัดงานพร้อมกันในสถานที่เดียวกันต้องมีมาตรการกั้นแยกแต่ละกลุ่มคน
เป็นสัดส่วน
2.8 หากมีการจัดเลีย้ งอาหาร ควรจัดบริการในลักษณะทีล่ ดการสัมผัสอุปกรณ์ทใี่ ช้รว่ มกัน เช่น
จัดอาหารว่างแบบกล่อง (Box set) จัดอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu)
หรือหากเป็นอาหารปรุงสุก ต้องปกปิดอาหารให้มิดชิด ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหาร จัดอุปกรณ์
ตักอาหารแยกเฉพาะส�ำหรับอาหารแต่ละชนิด
2.9 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสร่วมกัน และพื้นที่ส่วนกลางก่อนเริ่มงาน และ
อาจเพิ่มความถี่ระหว่างงานหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก และอาจใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อเน้นบริเวณ
จุดเสี่ยง
2.10 ท�ำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่กรณีมีผู้ใช้บริการ
มากขึ้น
2.11 มีถงั ขยะทีม่ ฝี าปิดไว้ในสถานทีอ่ ย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพือ่ ส่งไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้อง
2.12 มีการก�ำกับการด�ำเนินงานตามมาตรการระหว่างงาน
2.13 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอพพลิเคชันที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือมีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดการร่วมกิจกรรม และให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
ลดการพูดคุย ตะโกน เสียงดังขณะท�ำกิจกรรม
3.2 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจาก
สัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3.3 หากมีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ขอให้งดเข้าร่วม
กิจกรรม

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับประชาชนในการจัดการดูแลที่พักอาศัย
ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นประจ�ำ อาจประกอบด้วยสมาชิก
หลากหลายวัย แต่ละคนมีภารกิจหรือกิจกรรมในแต่ละวันทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สมาชิกในครัวเรือนมีโอกาส
เสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนาจากการท�ำกิจกรรมนอกบ้าน และอาจแพร่กระจายเชื้อโรค
สูบ่ คุ คลทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ว่ มกัน ประกอบกับเชือ้ ไวรัสโคโรนาสามารถอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมได้เป็นระยะเวลา
นานหลายชั่วโมงถึงหลายวันขึ้นกับชนิดของพื้นผิว อุณหภูมิ ความชื้น ดังนั้น ที่พักอาศัยจึงจ�ำเป็น
ต้องท�ำความสะอาดเป็นระยะ และระบายอากาศอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมอนามัย จึงแนะน�ำแนวทางปฏิบัติในการจัดการดูแลที่พักอาศัย
การปฏิบัติตนในการอยู่อาศัยร่วมกัน และการท�ำความสะอาดที่พักอาศัย ดังนี้

1.1 ประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ว่า
 เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
 ในการท�ำงานหรือการใช้ชีวิตประจ�ำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น
 ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนเดินทางกลับจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดหรือไม่
1.2 สั ง เกตอาการตนเองและบุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น หากมี ไข้ ร่ ว มกั บ ไอ มี น�้ ำ มู ก
เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง
และอาจท้องเสียร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1.3 ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ
ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน�้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยม
ผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
1.4 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
1.5 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน�้ำ หลอดดูดน�้ำ
1.6 เมือ่ กลับจากการท�ำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ลา้ งมือ ช�ำระร่างกาย เปลีย่ นเครือ่ ง
แต่งกายทันที
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการดูแลความสะอาดของที่พักอาศัย
2.1. ให้ประเมินว่าในครัวเรือนมีจุดเสี่ยงหรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีการใช้งาน
ร่วมกันหลายคนหรือไม่ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้เย็น สวิชต์ไฟ รีโมท ราวบันได ห้องน�้ำ
ห้องส้วม หากใช้งานร่วมกัน ควรก�ำหนดให้ท�ำความสะอาดเป็นระยะ เช่น วันละครั้ง
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2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ท�ำความสะอาดให้พร้อม ได้แก่
 อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด เช่น น�ำ้ ยาท�ำความสะอาดหรือน�ำ้ ยาฟอกขาว ถุงขยะ ถังขยะ
มีฝาปิด ถังน�้ำ ไม้ถูพื้น ผ้าส�ำหรับเช็ดท�ำความสะอาด
 อุปกรณ์ส�ำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันตนเอง เช่น หน้ากาก ถุงมือยาง รองเท้าบูท
ผ้ากันเปื้อนพลาสติก และจัดเตรียมเสื้อผ้าส�ำหรับเปลี่ยนหลังท�ำความสะอาด
2.3 เลือกน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ โดยขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสาร
ที่เลือกใช้ ทั้งนี้ ก่อนใช้งานควรตรวจสอบวันหมดอายุและวิธีการใช้บนฉลากทุกครั้ง
 กรณี เ ป็ น สิ่ ง ของ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ แนะน� ำ ให้ ใช้ แ อลกอฮอล์ 70 % หรื อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 % ในการเช็ดท�ำความสะอาด
 กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาซักผ้าขาว) 0.1 % หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 %
2.4 ให้ท�ำความสะอาดที่พักอาศัยอย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อต้องท�ำความสะอาด เช่น หน้ากากอนามัย หมวก
คลุมผม ถุงมือยาง รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อนพลาสติก
 ท�ำความสะอาดที่พักอาศัยทั่วทั้งบริเวณ พื้น และอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเน้นบริเวณ
หรือจุดเสี่ยง จุดที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ ทั้งนี้ ให้เปิดประตู หน้าต่าง
ขณะท�ำความสะอาด
 น�ำผ้าชุบน�ำ้ เช็ดบริเวณทีม่ ฝี นุ่ หรือคราบสกปรกก่อนทีจ่ ะใช้นำ�้ ยาท�ำความสะอาดเพือ่
ฆ่าเชือ้ ส�ำหรับพืน้ ใช้ไม้ถพู นื้ ชุบด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ เริม่ ถูพนื้ จากมุมหนึง่ ไปยังอีกมุมหนึง่
ไม่ซ�้ำรอยเดิมโดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก
 ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ ห้องส้วม ด้วยน�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ และอาจท�ำลาย
เชื้อด้วยน�้ำยาฟอกขาว ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝา
ปิดโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษช�ำระ อ่าง
ล้างมือ ก๊อกน�้ำ ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู
 หลังท�ำความสะอาดควรซักผ้าส�ำหรับเช็ดท�ำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน�้ำผสม
ผงซักฟอกหรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้ง และน�ำไปผึ่งแดดให้แห้ง
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการระบายอากาศของที่พักอาศัย
3.1 ให้มีการระบายอากาศภายในที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม โดยเปิดประตู หน้าต่าง
เป็นระยะ เพื่อให้อากาศถ่ายเท และรับแสงแดดอย่างทั่วถึง
3.2 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง และท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อช่วยลดการสะสมเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรีย

4. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 ขยะมูลฝอยทั่วไปให้รวบรวมใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วน�ำไปใส่ลงถัง เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขน น�ำไปก�ำจัด
4.2 บรรจุภัณฑ์ใส่น�้ำยาท�ำความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และทิ้งในถังขยะ
อันตราย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมน�ำไปก�ำจัด

5.1 สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
เนื้อเยื่ออ่อน ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
5.2 ไม่ควรผสมน�้ำยาฟอกขาวกับสารท�ำความสะอาดอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
5.3 หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค
5.4 ไม่ควรน�ำถุงมือไปใช้ในการท�ำกิจกรรมประเภทอืน่ ๆ นอกจากการท�ำความสะอาดเท่านัน้
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะท�ำความสะอาด
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3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคอนโดมิเนียม อาคารชุด
คอนโดมิเนียม และอาคารชุด เป็นสถานที่พักอาศัยรูปแบบหนึ่ง ที่เจ้าของมีการแบ่งปัน
กรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ทางเดิน บริเวณห้องโถง บันได ลิฟต์
โรงจอดรถ สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส สนามเด็กเล่น และแต่ละห้องพัก อาจอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่
2 คน ขึ้นไป จึงมีจ�ำนวนผู้พักอาศัยโดยรวมในแต่ละอาคารจ�ำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับ
สัมผัสเชือ้ โรคจากการใช้พนื้ ที่ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสถานทีใ่ ห้บริการของส่วนรวมได้ จึงมีแนวปฏิบตั เิ พือ่
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส�ำหรับผูด้ แู ลคอนโดมิเนียมอาคารชุด และผูพ้ กั อาศัย ดังนี้
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1.1 ก�ำหนดเส้นทางเข้า-ออกให้ชัดเจน ให้มีการลงทะเบียนบุคคลภายนอกทุกคน ที่จะเข้า
อาคารคอนโดมิเนียม หรืออาคารชุด และคัดกรองพนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพักและผู้มาติดต่อ
หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้
กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสีย
ร่วมด้วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องงดใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณ
ต่าง ๆ เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟท์ พื้นที่นั่งรอส่วนกลาง หน้าห้องพักขยะ
มูลฝอย เป็นต้น
1.3 ก�ำหนดให้พนักงาน ผู้พักอาศัยในคอนโดฯ และผู้มาติดต่อ ปฏิบัติตามมาตรการในการ
ป้องกันตนเอง ประกอบกับให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่
ส่วนกลางของคอนโดฯ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และลดความแออัด
ในบริเวณต่าง ๆ เช่น จ�ำกัดจ�ำนวนคนในการใช้ลฟิ ท์ เป็นต้น พร้อมก�ำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมสังสรรค์
หรือท�ำกิจกรรมกลุ่มใด ๆ ที่มีคนรวมกันจ�ำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการของหอพักเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
1.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและท�ำความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ส�ำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ให้เปิดประตูหน้าต่าง
เป็นระยะ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ
1.5 เพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาด ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม อย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1%
หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับประตู ลูกบิด ลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ
ที่นั่ง ปุ่มกดรายการ ฝาปิดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ฝาช่องรับสินค้าตู้จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น ส�ำหรับบริเวณส่วนกลางอื่น ๆ เช่น ห้องท�ำงาน ห้องชมภาพยนตร์
ห้องสันทนาการ ให้ท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำอย่างน้อยวันละครั้ง หรือภายหลังมีผู้ใช้บริการ
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือ
แอลกอฮอล์ 70%

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้พักอาศัย
2.1 ประเมินหรือสังเกตอาการตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย หากมีการเดินทางไป
ยังพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการตามระยะเวลาที่ราชการก�ำหนด
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว
ช้อน จาน ชาม แก้วน�้ำ เป็นต้น ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม�่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล
2.3 ดูแลห้องพักให้สะอาด เปิดประตู หน้าต่างห้องพักเพื่อระบายอากาศ หากใช้เครื่อง
ปรับอากาศให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศบ้าง และท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ คัดแยกขยะ
รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น และน�ำไปทิ้งตามจุดหรือบริเวณที่หอพักก�ำหนด เพื่อน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกต้อง
2.4 ระมัดระวังหรือลดการสัมผัสหรือการใช้ส่ิงอ�ำนวยความสะดวกร่วมกับผู้อื่น เช่น
ลิฟท์ สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส ห้องท�ำงานส่วนกลาง ห้องสันทนาการ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
2.5 ไม่จัดกิจกรรมสังสรรค์ภายในห้องพัก หรือท�ำกิจกรรมกลุ่มใด ๆ ภายในห้องพักที่จะ
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1.6 ดูแลความสะอาดของห้องน�้ำ ห้องส้วมส่วนกลาง โดยเน้นท�ำความสะอาดบริเวณ
จุดเสีย่ ง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือ ทีร่ องนัง่ โถส้วม ทีก่ ดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ
สายฉีดน�ำ้ ช�ำระ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ ด้วยคลอรีน และให้เปิดพัดลมระบายอากาศ
ตลอดเวลาที่มีคนใช้ห้องส้วมและระหว่างท�ำความสะอาด
1.7 กรณีทมี่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส่วนกลาง ในบริเวณสถานประกอบการ อาทิ สระว่ายน�ำ้
ฟิตเนส และสนามเด็กเล่น ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส�ำหรับสระว่ายน�้ำสาธารณะ ฟิตเนส และสนามเด็กเล่น
1.8 มี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยประเภทต่ า ง ๆ ที่ ส ะอาด สภาพดี และมี ฝ าปิ ด
พร้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชดั เจน ก�ำหนดให้มจี ดุ รวบรวม เพือ่ รอไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้องต่อไป
1.9 มีมาตรการป้องกันตนเอง ส�ำหรับพนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ
โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบ
ด้ามยาวเก็บขยะใส่ถงุ มัดปากถุงให้มดิ ชิด น�ำไปรวบรวมไว้ทพี่ กั ขยะ หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสใบหน้า
ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
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4. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับหอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์
หอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์ เป็นสถานที่พักอาศัยส�ำหรับบุคคลจากพื้นที่ต่าง ๆ มาอาศัย
อยู่รวมกัน ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และบางห้องพักอาจมีการอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่
2 คน ขึ้นไป จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการสัมผัสสิ่งของ
อุปกรณ์ และพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกันได้ เช่น ลิฟท์ ราวบันได เป็นต้น จึงมีค�ำแนะน�ำด้าน
สาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของหอพัก แฟลต
อพาร์ทเม้นท์ และผู้เช่า ผู้พักอาศัย ดังนี้

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของหอพัก
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1.1 ก� ำ หนดเส้ น ทางเข้ า -ออกให้ ชั ด เจน ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นบุ ค คลภายนอกที่ จ ะเข้ า
อาคารหอพักทุกราย และคัดกรองพนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพักและผู้มาติดต่อ หากมีไข้ หรือ
วั ด อุ ณ หภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ย สขึ้ น ไป ร่ ว มกั บ ไอ มี น�้ ำ มู ก เจ็ บ คอ จมู ก ไม่ ไ ด้ก ลิ่น
ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย
แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีทลี่ า้ งมือพร้อมสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์สำ� หรับท�ำความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณ
ต่าง ๆ เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟท์ พื้นที่นั่งรอส่วนกลาง เป็นต้น
1.3 ก�ำหนดให้พนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพักและผู้มาติดต่อปฏิบัติตามมาตรการในการ
ป้องกันตนเอง ประกอบด้วย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่
ส่วนกลางของหอพัก ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร และลดความแออัดในบริเวณ
ต่าง ๆ เช่น จ�ำกัดจ�ำนวนคนในการใช้ลิฟท์ เป็นต้น พร้อมก�ำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท�ำ
กิจกรรมกลุ่มใด ๆ ที่มีคนรวมกันจ�ำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการของหอพักเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
1.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและท�ำความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศส่วนกลางให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ ส�ำหรับบริเวณทีม่ คี นอยูร่ วมกัน ให้เปิดประตูหน้าต่าง
เป็นระยะ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ
1.5 ท�ำความสะอาด ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่ม
ความถี่ในช่วงที่มีคนจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได
ที่จับประตู ลูกบิด ลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ที่นั่ง ปุ่มกดรายการ ฝาปิดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ฝาช่องรับสินค้าตู้จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
ส�ำหรับบริเวณอื่น ๆ ให้ท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำ
ความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�ำ้ ยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้พักอาศัย
2.1 ประเมินหรือสังเกตอาการตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย หากมีการเดินทางไป
ยังพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการตามระยะเวลาที่ราชการก�ำหนด
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หลีกเลี่ยง
การพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน
จาน ชาม แก้วน�้ำ เป็นต้น ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยง
การสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัย
ส่วนบุคคล
2.3 ดู แ ลห้ อ งพั ก ให้ ส ะอาด เปิ ด ประตู หน้ า ต่ า งห้ อ งพั ก เพื่ อ ระบายอากาศ หากใช้
เครื่องปรับอากาศให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศบ้าง และท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
คัดแยกขยะ รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น และน�ำไปทิ้งตามจุดหรือบริเวณที่หอพักก�ำหนด
เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
2.4 ระมัดระวังหรือลดการสัมผัสหรือการใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกร่วมกับผู้อื่น เช่น ลิฟท์
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
2.5 ไม่จัดกิจกรรมสังสรรค์ภายในห้องพัก หรือท�ำกิจกรรมกลุ่มใด ๆ ภายในห้องพักที่จะมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1.6 ดูแลความสะอาดของห้องน�ำ้ ห้องส้วมส่วนกลาง โดยเน้นท�ำความสะอาดบริเวณจุดเสีย่ ง
ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือ ทีร่ องนัง่ โถส้วม ทีก่ ดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�ำ้
ช�ำ ระ และพื้ นห้องส้วมด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่ า เชื้ อด้ วยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์
(น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% และให้เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาที่มีคนใช้ห้องส้วมและระหว่าง
ท�ำความสะอาด
1.7 มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดง
ขยะประเภทต่าง ๆ ก�ำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
1.8 มีมาตรการป้องกันตนเอง ส�ำหรับพนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ
โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้าม
ยาวเก็บขยะใส่ถงุ มัดปากถุงให้มดิ ชิด น�ำไปรวบรวมไว้ทพี่ กั ขยะ หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
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5. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทีม่ กี ารติดเชือ้
ในหลายพื้นที่ ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่ม
วัยอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ส�ำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่รวมกัน ทั้งให้บริการแบบพักค้างคืนและ
การบริการแบบเช้าไป–เย็นกลับ (Day Care) นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเข้ามาจัดกิจกรรม
ในสถานดูแลผูส้ งู อายุ กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชือ้ โรค
ส�ำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุ ดังนี้
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1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการ (อาคารและสถานที่ที่ผู้สูงอายุ
พักอาศัย ภาครัฐ ภาคเอกชน)
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1.1 ให้ มี ร ะบบการคั ด กรองพนั ก งานและผู ้ ใช้ บ ริ ก าร (ส� ำ หรั บ ผู ้ เข้ า พั ก หรื อ เข้ า เยี่ ย ม
ผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมของสถานดูแลผู้สูงอายุ) หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมืองด ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ในสถานดูแลผู้สูงอายุและแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมของสถานดูแล
ผู้สูงอายุทุกครั้งในแต่ละวัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ โดยลงทะเบียนด้วย
แอพพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด หรือมีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน
1.3 ก�ำหนดให้ผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมของสถานดูแลผู้สูงอายุ
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือ
เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดพืน้ ที่ เพือ่ มิให้เกิดความแออัด และมีมาตรการหรือสัญลักษณ์
เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
1.4 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการ
บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
1.5 หมัน่ ท�ำความสะอาด เตียงนอน เครือ่ งใช้ ราวจับ กายอุปกรณ์ ทีน่ อนลม อุปกรณ์ชว่ ยเดิน
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด
1.6 กรณีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องดูแลความสะอาดเป็น
พิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
1.7 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล หรือให้การพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีฝาปิด
มิดชิด กรณีที่มีมูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น การฉีดอินซูลิน และท�ำแผล ให้แยกทิ้ง
ในภาชนะเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิด ให้จัดการตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน
และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 ขณะปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรื อ หน้ า กากอนามั ย และอาจสวมแผ่ น ใสครอบหน้ า (Face shield) หรื อ แว่ น ตา ส� ำ หรั บ
พนักงานที่มิใช่ผู้ดูแล ระมัดระวังไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ โดยเว้นระยะห่างในการติดต่อกับ
ผู้สูงอายุและพนักงานด้วยกันเอง อย่างน้อย 1 เมตร
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1.8 ให้ท�ำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องส�ำหรับจัดกิจกรรม
ในสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น และท�ำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่ม
ความถี่ กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ
และสายฉีดน�้ำช�ำระ ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.9 ให้ข้อมูลความรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคกับผู้สูงอายุ รวมทั้ง พนักงานในสถานดูแล เช่น โปสเตอร์ป้ายประกาศแนะน�ำให้ล้างมือ และ
การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
1.10 โรงครัว โรงอาหาร ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
 ต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก่
จุดปรุง ประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พืน้ สุขอนามัยของผูส้ มั ผัสอาหารและผูใ้ ช้บริการ
รวมถึง ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน
 เฝ้าระวังผู้สัมผัสอาหาร ไม่ไอ จามรดอาหาร และล้างมืออย่างสม�่ำเสมอด้วยสบู่
และน�ำ้ ก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบตั งิ าน
สังเกตอาการตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
 มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลส�ำหรับผู้สูงอายุ และดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ เช่น
แก้วน�้ำดื่ม จาน ช้อน เป็นต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
 มีการปรุงประกอบอาหารให้สุก สะอาด อาหารปรุงสุกแล้ว ต้องเก็บไว้ในภาชนะ
ที่สะอาด มีฝาปิดภาชนะหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารที่สะอาด
1.11 มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบาย
อากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ท�ำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
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2.3 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือท�ำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทกุ ครัง้ ก่อนและ
หลังให้บริการ ภายหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้
มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกของตนเองและผู้สูงอายุ
การรับผูส้ งู อายุรายใหม่ หากผูส้ งู อายุถกู ส่งต่อมาจากโรงพยาบาล ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือ
ผลการตรวจโควิด - 19 และกรณีที่มาจากบ้าน ควรตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามอาการ ประวัติ
การเจ็บป่วยพร้อมประเมินความเสี่ยงโควิด - 19 และจัดแยกห้องส�ำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ภายหลัง
กลับจากโรงพยาบาล ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้สูงอายุ
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3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีบนั ทึกไว้เป็นข้อมูล หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป ร่วมกับไอ มีนำ�้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ ย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมือ่ ท�ำกิจกรรมหรืออยูใ่ กล้ชดิ บุคคลอืน่
ที่อยู่ในสถานที่หรือกรณีเดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็น
3.4 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังใช้ส้วม รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
3.5 เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน�้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว

6. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับศาสนสถาน
ศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
เป็นสถานที่ที่มีศาสนิกชน มาเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นจ�ำนวนมาก จึงอาจมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคโควิด - 19 โดยผ่านการสัมผัส ใกล้ชดิ ระหว่างบุคคล ขณะเข้าร่วมพิธกี รรม
ทางศาสนา รวมทัง้ การประกอบพิธกี รรมในลักษณะการพูดคุยเสียงดัง และส่งเสียงคล้ายการร้องเพลง
หรือการสัมผัสจากอุปกรณ์ตา่ ง ๆ จึงมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลและป้องกันตนเอง เพือ่ ป้องกันและ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้

1.1 ให้คัดกรองผู้น�ำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากมีไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
ไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใด
อย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนาและ
แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จ�ำเป็น
1.3 ให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการ
บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
1.4 มีมาตรการหรือก�ำหนดสัญลักษณ์ เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1 เมตร และจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุม
ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น
1.5 มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด
หรือมีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน
1.6 ให้ท�ำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องส�ำหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และท�ำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
และอาจเพิ่มความถี่ กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียม
ไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ
โถปัสสาวะ และสายฉีดน�้ำช�ำระ ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.7 มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบาย
อากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ท�ำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
1.8 กรณี มีการปรุง ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้
 หากผู้สัมผัสอาหารมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
ไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดปฏิบตั หิ น้าที่ แจ้งผูน้ ำ� หรือ
หัวหน้างาน และให้ไปพบแพทย์ทันที

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้รับผิดชอบในศาสนสถาน
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คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1
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 ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า
และถุงมือ และมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม
 ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทาน
โดยตรง และมีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน หรือจัดให้ใช้
ช้อนกลางส่วนตัว
 ท�ำความสะอาดสถานที่ พื้นที่ หรืออุปกรณ์ เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง ประกอบ
อาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่ม
ความถีใ่ นการท�ำความสะอาด กรณีมผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก และล้างภาชนะอุปกรณ์
หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
 สถานที่ปรุง ประกอบอาหาร ควรมีการระบายอากาศได้ดี
 มีภาชนะรองรับขยะทีม่ ฝี าปิดไว้ภายในสถานทีป่ รุง ประกอบอาหาร ควรคัดแยกขยะ
อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะ
ใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพระภิกษุ บาทหลวง อิหม่าม และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
2.3 จ�ำกัดจ�ำนวนการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชน และเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่
ชัดเจน และลดระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม (ใช้เวลาในการร่วมพิธีให้น้อยที่สุด)
2.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้
ส้วม รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
2.5 เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน�้ำ หลอดดูดน�้ำ ผ้าเช็ดมือร่วมกัน
และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปศาสนสถาน งดการเข้าร่วมพิธีกรรม
แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3.2 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง โดยเน้นหลังเข้าร่วมพิธีกรรม
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก ระหว่างร่วมพิธีกรรม รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
3.3 เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน�้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3.4 หลีกเลีย่ งการเข้าไปในบริเวณทีแ่ ออัดหรือมีการรวมกันของคนจ�ำนวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
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7. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการขนส่งสาธารณะ
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ส�ำหรับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถประจ�ำทาง รถทัวร์ รถตู้
รถไฟ เรือ เป็นต้น กรมอนามัยจึงมีคำ� แนะน�ำส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนส่ง ผูป้ ฏิบตั งิ าน (เช่น พนักงาน
ขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารบนรถ เป็นต้น) และผู้โดยสาร ที่มีความ
จ�ำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดในระหว่างการเดินทาง
และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายและรวดเร็ว จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
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1.1 มีระบบคัดกรองพนักงานและผู้โดยสาร หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ต้องงดให้บริการขนส่งสาธารณะ และแนะน�ำ
ให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ก�ำหนดให้พนักงาน และผูโ้ ดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอด
เวลาทีใ่ ห้บริการและใช้บริการอาคารผูโ้ ดยสาร รวมทัง้ ขณะอยูใ่ นยานพาหนะ และอาจมีอปุ กรณ์เพิม่
เติม ส�ำหรับพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสาร เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield)
เป็นต้น
1.3 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ไว้บริเวณจุดก่อน
ขึ้นยานพาหนะ ภายในยานพาหนะและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1.4 ควบคุมจ�ำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้โดยสารตามขนาดพื้นที่ และ
มีการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
1.5 ท�ำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน�้ำยาท�ำความ
สะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% โดย
ด�ำเนินการ ดังนี้
 เพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่หรือจุดที่มี
การสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จ�ำหน่ายตั๋ว มือจับและ
ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น
 ท�ำความสะอาดห้องส้วมในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารทุก 2 ชัว่ โมง โดยเน้นบริเวณจุดเสีย่ ง
ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน�้ำ
ช�ำระ ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
2.1 สั ง เกตอาการตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ หากมี ไข้ ห รื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึน้ ไป ร่วมกับไอ มีนำ�้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย หรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้งหัวหน้างาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการ
2.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานท�ำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ
ต้องป้องกันตนเองโดยสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

 เพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ ที่มีการ
ใช้งานร่วมกัน เช่น มือจับประตู เบาะที่นั่ง ราวจับ เป็นต้น ทุกรอบก่อนและหลัง
ให้บริการ และก�ำจัดขยะทุกรอบหลังเสร็จสิ้นการขนส่งผู้โดยสาร
 หากมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในยานพาหนะ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลีย่ นใหม่
ทุกรอบที่ให้บริการ ไม่น�ำมาใช้ซ�้ำ
 มีมาตรการป้องกันตนเอง ส�ำหรับพนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวม
ขยะ โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปือ้ น รองเท้าพืน้ ยาง
หุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด น�ำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ
1.6 มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
1.7 หากมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณอาคารผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขส�ำหรับการจ�ำหน่ายในศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป
1.8 ในระหว่างการเดินทาง หากจัดบริการอาหาร ควรบริการในลักษณะที่ลดการสัมผัส
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น จัดอาหารว่างแบบกล่อง (Box set) จัดอาหารกลางวันในรูปแบบอาหาร
ชุดเดี่ยว (Course Menu) โดยเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1.9 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้อง
1.10 มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี และท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม�่ำเสมอ
1.11 กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้ระบบปรับอากาศ ต้องระบายอากาศด้วยการเปิดประตูหรือ
หน้าต่างเพือ่ ระบายอากาศทุกครัง้ เมือ่ จอดพัก และท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ
1.12 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอพพลิเคชันที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือจัดให้มีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน
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ต้องล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
หลังปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้โดยสาร
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3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่งและอาจท้องเสียร่วมด้วย หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการเดินทางและให้ไป
พบแพทย์ทันที
3.2 เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง มีหน้ากากส�ำรองเผื่อเปียกชื้น เจลแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการใช้ห้องส้วมบนยานพาหนะ
3.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง ละเว้นการเปิดหน้ากากโดย
ไม่จำ� เป็น หากเป็นไปได้ ควรงดรับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ ระหว่างเดินทาง หลีกเลีย่ งการพูดคุย
โดยไม่จ�ำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถโดยสาร รถไฟ เรือ ก่อนและหลัง
ใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3.5 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

ในสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอื่น ๆ
ในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคอาจมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ผ่านทางการรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ กรมอนามัยได้ทบทวนเอกสารขององค์การอนามัยโลก และได้จัดท�ำค�ำแนะน�ำ
ในการปฏิ บั ติ ต นในการป้ อ งกั น ตั ว เองจากการติ ด เชื้ อ โควิ ด - 19 ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การ
ผู้รับ-ส่งสินค้า และผู้รับบริการ ดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน เกีย่ วกับโรคโควิด - 19 โรคนีม้ กี ารแพร่เชือ้ ผ่านทางละอองฝอยจากน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย
จากการไอ จามของผูท้ มี่ เี ชือ้ โรค ซึง่ อาจยังไม่มอี าการป่วย เชือ้ ทีอ่ อกจากร่างกายนี้ อาจติดอยูบ่ นพืน้ ผิว
และเมื่อมีผู้ไปจับ และใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก ก็อาจท�ำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ และ
พบว่าการระบาดของโควิด - 19 ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อเมื่อคนอยู่กันอย่างใกล้ชิด เช่น เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นสถานทีป่ ดิ มีคนอยูจ่ ำ� นวนมาก ส่วนใหญ่เป็นสถานทีใ่ นอาคาร ในห้อง
ทีม่ คี นอยูห่ นาแน่น มีการพูดคุยเสียงดัง มีการตะโกน หายใจแรงหรือร้องเพลง ซึง่ วิธกี ารป้องกันตนเอง
จากการติดเชือ้ และแพร่เชือ้ โรคทีด่ ที สี่ ดุ คือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ รักษาระยะห่างจากคนอื่นในระยะ 1 เมตร และเมื่อไอหรือจามให้ไอ
หรือจามใส่กระดาษทิชชู หากไม่มีให้พับข้อศอกเข้าหาตัวแล้วไอ จามใส่ข้อศอก แล้วล้างมือทันที
ข้อมูลเฉพาะส�ำหรับบริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อโควิด - 19
ผ่านทางบริการสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์
1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1.1 มีการคัดกรองพนักงานและผูม้ าติดต่อทุกวัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีนำ�้ มูก จมูกไม่ได้กลิน่
ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือท้องเสียร่วมด้วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5
องศาเซลเซียส ให้หยุดงานและให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ก�ำกับดูแลให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน ล้างมือสม�ำ่ เสมอ และรักษา
ระยะห่าง
1.3 ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สเปรย์ หรือการพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณคลังเก็บพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ
1.4 มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับพนักงานให้เพียงพอ
1.5 ก�ำหนดระยะห่างของการปฏิบัติงานในสถานที่ท�ำงาน ให้ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
1.6 ให้ท�ำความสะอาดสถานที่ท�ำงาน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการท�ำงานร่วมกัน ให้ท�ำ
ความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยความถี่เพิ่มขึ้น
1.7 จ�ำกัดคนเข้ามาในสถานที่ อาจจัดบริเวณที่รับ-ส่งของเป็นการเฉพาะ และบันทึก
ผู้เข้ามาในสถานที่ทุกคน
1.8 จัดให้สถานที่ท�ำงานมีการระบายอากาศดี

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

8. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
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2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่คลังสินค้าและพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์
2.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ปิดทั้งจมูกและปาก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.2 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
2.3 รักษาระยะห่างจากคนอื่น ในระยะ 1 เมตร
2.4 เมื่อไอหรือจาม ให้ไอหรือจามใส่กระดาษทิชชู หากไม่มีให้พับข้อศอกเข้าหาตัวแล้วไอ
จามใส่ข้อศอก แล้วล้างมือทันที

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้รับบริการ รับ-ส่งสินค้า
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3.1 ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อรับ-ส่งสินค้า
3.2 ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ภายหลังรับและเปิดสินค้าหรือ
พัสดุภัณฑ์ รวมถึง ภายหลังน�ำกล่องไปทิ้งให้เรียบร้อย ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อกล่องบรรจุภัณฑ์

9. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับร้านอาหาร
ร้านอาหาร เป็นสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารทีเ่ ปิดให้บริการแก่ผคู้ นในการเลือกซือ้ อาหารส�ำหรับ
น�ำไปบริโภคทีบ่ า้ นหรือนัง่ รับประทานภายในร้าน จึงมีความเสีย่ งจากการสัมผัสพืน้ ผิวสถานที่ อุปกรณ์
ร่วมกัน และขณะพูดคุยระหว่างใช้บริการ กรมอนามัย จึงมีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
ผู้สัมผัสอาหาร หรือผู้ให้บริการ และผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.1 ก�ำหนดให้มที างเข้า-ออก ทีช่ ดั เจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผูร้ บั บริการ
พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้กบั ผูท้ ผี่ า่ นการคัดกรอง หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้ผคู้ า้ และผูใ้ ช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
ใช้บริการ
1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงจ�ำหน่ายอาหาร โต๊ะ ทีน่ งั่ รับประทานอาหาร
การซื้ออาหาร และการช�ำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1.5 ท�ำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ จ�ำหน่ายอาหาร โต๊ะและนั่ง
รับประทานอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดหรืออาจใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อก่อน
และหลังการให้บริการทุกครั้ง หากจัดบริการห้องน�้ำ ห้องส้วม ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสาย
ฉีดช�ำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน�้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิด
ประตู เป็นต้น
1.6 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์
ดิบ ควรสวมถุงมือยางส�ำหรับสัมผัสอาหารในการล้าง และล้างให้สะอาด เมื่อน�ำมาปรุงประกอบ
ต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป อาหารปรุงส�ำเร็จต้อง
ปกปิดให้มิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง
ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้
ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภค
1.7 จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร เช่น มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
มีภาชนะ อุปกรณ์สำ� หรับการรับประทานอาหารให้เพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จานอาหาร ช้อน-ส้อม
แก้วน�้ำ และช้อนกลาง (ประจ�ำตัวบุคคล) จัดบริการกระดาษส�ำหรับเช็ดปากแบบใช้แล้วทิ้ง จัดท�ำ
ระบบการสั่งซื้ออาหาร หรือจองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า ระบบช�ำระเงินออนไลน์ เป็นต้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดการสัมผัสของผู้ใช้บริการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
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1.8 ก�ำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น ก�ำหนดจ�ำนวนคนต่อพื้นที่ ก�ำหนดระยะเวลา
ทีใ่ ช้บริการนัง่ รับประทานอาหาร ไม่จดั กิจกรรมหรือให้บริการทีท่ ำ� ให้เกิดการรวมกลุม่ ของผูใ้ ช้บริการ
1.9 มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ
และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน
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2.1 สังเกตตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่
ทันที และล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลัง
ออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก
2.3 กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ ก่อนน�ำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวม
ถุงมือยางส�ำหรับสัมผัสอาหาร และใช้น�้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้ม และล้างอาหารทะเล
เนือ้ สัตว์ดบิ ให้สะอาด เมือ่ น�ำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สกุ ทีอ่ ณ
ุ หภูมมิ ากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน
5 นาทีขึ้นไป อาหารปรุงส�ำเร็จต้องปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่าง
อาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่า
หยิบจับอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภค
2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชดิ กับผูใ้ ช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
มีระบบการสัง่ ซือ้ อาหาร จองโต๊ะนัง่ รับประทานอาหารล่วงหน้า การช�ำระเงินแบบออนไลน์ มีอปุ กรณ์
ส�ำหรับรับเงิน เป็นต้น
2.5 ผู้ปฏิบัติงานท�ำความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน
รองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถงุ ขยะปิดปากถุงให้มดิ ชิด และล้างมือ
ให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ซื้อ ผู้บริโภค
3.1 สวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย หากมี ไข้ ห รื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5
องศาเซลเซี ย สขึ้ น ไป ร่ ว มกั บ ไอ มี น�้ ำ มู ก เจ็ บ คอ จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น ลิ้ น ไม่ รั บ รส หายใจเร็ ว
หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์
ทันที
3.2 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.4 ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ
หรือกึ่งสุก กึ่งดิบ
3.5 วางแผนหรือเลือกรูปแบบการซือ้ อาหาร เช่น จัดเตรียมเมนูอาหาร การสัง่ จองอาหารล่วงหน้า
การเลือกซือ้ อาหารและใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ เพือ่ ความรวดเร็วและลดการสัมผัส
กับสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารและผู้ใช้บริการ
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10. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง
จากสถานการณ์ทพี่ บผูต้ ดิ เชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 (โควิด - 19) ซึง่ เกีย่ วข้องกับกิจการค้าอาหาร
สด และอาหารทะเลในตลาด ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เนือ่ งจาก
ตลาด เป็นสถานทีท่ ปี่ ระชาชนจากหลากหลายพืน้ ทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้า และลักษณะของตลาด อาจไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการได้ทกุ ด้าน ทัง้ ด้านจ�ำนวนคน การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทัง้
พฤติกรรมของคน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึง่ ของการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้ กรมอนามัยจึงก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของตลาด ผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ดังนี้

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของหรือผู้จัดการตลาด
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1.1 ก�ำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ผู้รับบริการ พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่ใช้บริการ
1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและทีน่ งั่ รับประทานอาหาร การเลือกซือ้
สินค้าและช�ำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึง ก�ำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น ก�ำหนด
จ�ำนวนคนต่อพื้นที่ ก�ำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ท�ำให้เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้คน เป็นต้น
1.4 มี ที่ ล ้ า งมื อ ด้ ว ยสบู ่ แ ละน�้ ำ หรื อ เจลแอลกอฮอล์ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ค ้ า และผู ้ ซื้ อ อย่ า ง
เพียงพอ
1.5 ท�ำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจ�ำหน่ายอาหารสดหรือแผงช�ำแหละเนื้อสัตว์สด
ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดหรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ เป็นประจ�ำทุกวัน และท�ำความสะอาดตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.6 ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับ
สายฉีดช�ำระ ทีร่ องนัง่ โถส้วม ทีก่ ดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน�ำ้ ทีเ่ ปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิด
ประตู เป็นต้น
1.7 มีภาชนะรองรับขยะทีม่ ฝี าปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยงั ทีพ่ กั ขยะ
รวมของตลาดทุกวัน และส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.8 จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด
เช่น มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดท�ำผังแสดงโซนการจ�ำหน่ายสินค้า จัดท�ำป้ายราคาสินค้า
เป็นต้น

1.9 สือ่ สารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดเชือ้ โควิด - 19 ตามช่องทางต่าง ๆ
และสือ่ สารเน้นย�ำ้ ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบกิจการ เจ้าของร้าน เจ้าของแผงในตลาด รวมถึง ผูช้ ว่ ยขาย
ทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือเกี่ยวข้อง
กับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะน�ำให้ไปตรวจคัดกรองโควิด - 19 โดยเร็วที่สุด

2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติการ ถ้าหน้ากาก
เปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันทีและล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและ
หลังปฏิบัติงาน หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
2.3 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงส�ำเร็จมีการปกปิดมิดชิด
ใช้อุปกรณ์ส�ำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ป้องกันไม่ให้
ผูซ้ อื้ ใช้มอื เลือกหรือสัมผัสอาหารประเภทเนือ้ สัตว์สด อาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผูส้ มั ผัส
อาหารต้องสวมใส่ผา้ กันเปือ้ น สวมหมวกหรืออุปกรณ์ปกปิดเส้นผมในขณะปฏิบตั งิ าน ใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร เป็นต้น
2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซื้อ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
แสดงป้ายราคาสินค้า มีอุปกรณ์หรือถาดส�ำหรับรับเงิน จัดท�ำระบบช�ำระเงินออนไลน์ เป็นต้น
2.5 ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและท�ำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้า
พืน้ ยางหุม้ แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถงุ ขยะปิดปากถุงให้มดิ ชิด และล้างมือให้สะอาด
ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ซื้อ ผู้บริโภค
3.1 หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ
จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น ลิ้ น ไม่ รั บ รส หายใจเร็ ว หายใจเหนื่ อ ย หรื อ หายใจล� ำ บากอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการตลาด
3.3 ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และ
ลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด
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คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

3.4 ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรือ
กึ่งสุก กึ่งดิบ
3.5 กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ ก่อนน�ำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวม
ถุงมือยางส�ำหรับสัมผัสอาหาร และใช้น�้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้ม และล้างอาหารทะเล
เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด เมื่อน�ำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส
นาน 5 นาทีขึ้นไป
3.6 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้า เพื่อความ
รวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด
3.7 น�ำถุง ถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดการสัมผัสกับผู้ขาย
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11. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับร้านค้าปลีก / ส่ง (มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของช�ำ ร้านค้าส่ง)
ร้านค้าปลีก / ส่ง เช่น มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของช�ำ ร้านค้าส่ง
เป็นสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท อาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภค และเครือ่ งดืม่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ ประจ�ำวัน ส่วนใหญ่เปิดบริการ
ทุ ก วั นและบางแห่งให้บริการตลอด 24 ชั่ ว โมง ภายในตั วร้ า นมี ก ารจั ดวางสิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ
หลากหลายชนิด จึงท�ำให้มีผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก บางร้านเป็นสถานที่ปิด
มีการใช้เครื่องปรับอากาศ และตั้งอยู่ในชุมชน จึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ได้ จึงควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ดังนี้

1.1 ก�ำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับ
บริการ พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่ใช้บริการ
1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น มีการก�ำหนดจุดระหว่างพนักงาน และ
ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้ออาหาร ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
1.4 มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1.5 กรณีมีการให้บริการอาหาร เช่น บริการอุ่นอาหาร บริการชงเครื่องดื่ม เป็นต้น
ควรท�ำความสะอาดตู้ส�ำหรับอุ่นอาหารทุกวัน และท�ำความสะอาดบริเวณพื้นของสถานที่ปรุงประกอบ จ�ำหน่ายอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดหรืออาจใช้น�้ำยาฆ่า
เชื้อก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง หากจัดบริการห้องน�้ำ ห้องส้วม ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น
ที่จับสายฉีดช�ำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน�้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือ
ลูกบิดประตู เป็นต้น
1.6 กรณีมีแผนกจ�ำหน่ายอาหารทะเลสด เนื้อสด ต้องจัดให้มีถุงมือ และอุปกรณ์สำ� หรับ
หยิบจับอาหารให้แก่ผู้บริโภค
1.7 บริเวณเคาน์เตอร์ช�ำระเงิน ควรท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2
ครั้งหรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยด
แอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนทั่วพื้นที่ที่ต้องการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ

27

1.8 ก�ำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น ก�ำหนดจ�ำนวนคนต่อพื้นที่ ก�ำหนดระยะเวลา
ทีใ่ ช้บริการนัง่ รับประทานอาหาร ไม่จดั กิจกรรมหรือให้บริการทีท่ ำ� ให้เกิดการรวมกลุม่ ของผูใ้ ช้บริการ
1.9 มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ
และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการจัดวางสินค้า
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2.1 จัดวางสินค้า ให้เป็นระเบียบ แยกเป็นหมวดหมูต่ ามประเภทของสินค้า ไม่ปะปนกัน เพือ่
ความสะดวก รวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2.2 เก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามประเภทของอาหารและ
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 ช่องแช่แข็ง (-18°C) เก็บเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ต้องการความเย็นจัด เช่น
ไอศกรีม น�้ำแข็ง เป็นต้น		
 ช่องเย็นที่สุด (0 - 5°C) ส�ำหรับอาหารที่ต้องการความเย็น แต่ไม่ต้องแช่แข็ง เช่น อาหาร
พร้อมปรุง น�้ำสลัด อาหารปรุงส�ำเร็จ เป็นต้น
 ช่องเย็นธรรมดา (5 - 7°C) ส�ำหรับอาหารที่ไม่ต้องการความเย็นมาก เช่น นม โยเกิร์ต
น�้ำผลไม้ น�้ำดื่ม น�้ำอัดลม เป็นต้น
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน
3.1 หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก
เจ็ บ คอ จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น ลิ้ น ไม่ รั บ รส หายใจเร็ ว หายใจเหนื่ อ ย หรื อ หายใจล� ำ บากอย่ า งใด
อย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่
ทันที และล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง
หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก
3.3 มีมาตรการป้องกันการปนเปือ้ นสูอ่ าหาร เช่น กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนือ้ สัตว์ดบิ
ควรสวมถุงมือยางส�ำหรับสัมผัสอาหารในการล้าง และล้างให้สะอาด เมือ่ น�ำมาปรุงประกอบต้องปรุง
ให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป อาหารปรุงส�ำเร็จมีการปกปิดมิดชิด
จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ส�ำหรับ
การหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุก
ประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภค
3.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1 เมตร การช�ำระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์ส�ำหรับรับเงิน เป็นต้น

3.5 ควรท�ำความสะอาดตะกร้า รถเข็นใส่สินค้า ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ เช่น
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือคลอรีนความเข้มข้น 0.1 % หรือแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือ
หยดลงบนผ้าสะอาดพอหมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะบริเวณที่จับ และควรเช็ด
ท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน
3.6 ผู้ปฏิบัติงานท�ำความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน
รองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถงุ ขยะปิดปากถุงให้มดิ ชิด และล้างมือ
ให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

4.1 ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และ
ลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
4.2 กรณีซอื้ อาหารทะเลสด หรืออาหารสดมาเพือ่ ปรุงประกอบอาหาร ก่อนน�ำไปปรุงประกอบ
อาหาร ควรสวมถุงมือยางส�ำหรับสัมผัสอาหาร และใช้น�้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้ม และ
ล้างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด เมื่อน�ำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70
องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป
4.3 สวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย หากมี ไข้ ห รื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
4.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ
4.5 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

4. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ซื้อ ผู้บริโภค
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12. แนวทางปฏิบัติกรณี มีเเรงงานต่างด้าว บุคคลที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ปฎิบัติงานใน “ตลาด”

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของตลาด
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1.1 ก�ำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน มีการคัดกรองอาการของผู้ค้า ลูกจ้างและผู้ใช้บริการ
ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง และใช้
แอปพลิเคชัน เพื่อติดตามตัวตามที่ราชการก�ำหนดหรือให้มีการลงทะเบียนทุกคนที่เข้าตลาด
1.2 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และแผงค้า
1.3. จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณตลาดให้มีการระบายอากาศดี
1.4. ท�ำความสะอาดบริเวณพื้นตลาด แผงจ�ำหน่ายอาหารสดหรือแผงช�ำแหละเนื้อสัตว์สด
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน หรืออาจใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย และท�ำความสะอาด
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.5. ท�ำความสะอาดห้องน�ำ้ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ทีใ่ ห้บริการในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสีย่ ง
และมีสบู่และน�้ำส�ำหรับล้างมือ และมีบริการเจลแอลกอฮอล์วางไว้ในจุดต่าง ๆ
1.6. มีภาชนะรองรับขยะทีม่ ฝี าปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยงั ทีพ่ กั ขยะ
รวมของตลาดทุกวัน และส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ขายของในตลาดและลูกจ้าง
2.1 ให้ผู้ขายของในตลาดและลูกจ้างสังเกตอาการตนเองอย่างสม�่ำเสมอ หากมีไข้หรือวัด
อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่
รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้
หยุดงานและแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยสบู่
และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
2.3 ควบคุมดูแลหากตลาดหรือผูค้ า้ มีลกู จ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ห้ามมิให้เคลือ่ นย้าย และให้
นายจ้างส่งทะเบียนรายชือ่ ลูกจ้างต่างด้าวให้ฝา่ ยปกครอง และประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพือ่ ให้
มีการคัดกรอง และสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ทางห้องปฏิบัติการ
2.4 ค้นหากลุม่ เสีย่ งทีท่ ำ� งานในตลาด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยทีม่ กี จิ กรรมหรือ
เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (เช่น กรณีตลาดกลางกุ้ง เล่นการพนัน บ่อนไก่ สถานบันเทิง เป็นต้น) และ
ก�ำหนดให้มีมาตรการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ กรณีไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
3.1 ติดตาม ตรวจสอบให้ทุกตลาดด�ำเนินการตามมาตรการข้างต้น
3.2 รวบรวมทะเบียนรายชื่อตลาดและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในตลาด
3.3 ติดตามตรวจแนะน�ำด้านสุขลักษณะของตลาด ให้ความรู้ เน้นย�้ำมาตรการส�ำคัญ
แก่เจ้าของตลาด ผู้ขายของ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รวมทั้ง การปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

2.5 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามช่องทาง
ต่าง ๆ และสือ่ สารเน้นย�ำ้ ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบกิจการ เจ้าของร้าน เจ้าของแผงในตลาด รวมถึง
ผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือ
เกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะน�ำให้ไปตรวจคัดกรองโควิด - 19 โดยเร็วที่สุด
2.6 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ตามมาตรการที่ก�ำหนดในพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. 2551ที่ก�ำหนดให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการรักษาความสะอาดของตลาดและแผงจ�ำหน่ายสินค้า การจัดการขยะและการล้างตลาด เงือ่ นไข
ส�ำหรับผู้ขายและผู้ช่วยขายของที่ต้องผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสุขภาพ มีการ
แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และสุขอนามัยต่าง ๆ เช่น การล้างมือให้สะอาด ไม่ไอจามรดอาหาร ไม่ใช้
มือหยิบจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราในระหว่างขายสินค้า เป็นต้น
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13. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับสถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน
สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิต
สินค้าและบริการ ซึง่ จะมีการใช้สถานที่ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ และการสัมผัสสิง่ ของร่วมกัน จึงอาจ
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสสิ่งของ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต กรมอนามัย จึงมีค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
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1.1 ก�ำหนดเส้นทางเข้า-ออกให้ชัดเจน ให้มีการลงทะเบียนบุคคลภายนอกทุกคน ที่จะเข้า
สถานประกอบกิจการ และมีการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย หรือกลับจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ผู้ประกอบกิจการพิจารณาให้หยุดปฏิบัติงาน และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูม้ าติดต่อ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจมี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield)
เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท�ำ
1.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้า-ออก
หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องส้วม ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
1.4 มีมาตรการควบคุมจ�ำนวนผูป้ ฏิบตั งิ านมิให้แออัด โดยลดการรวมกลุม่ ระหว่างบุคคล เช่น
หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจ�ำนวนมากโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาต
ให้ท�ำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถท�ำที่บ้านได้ จัดเวลาท�ำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร
ให้เหลื่อมกัน
1.5 ให้ผู้ปฏิบัติงานมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร โดยมีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ทชี่ ดั เจน ทัง้ ในบริเวณพืน้ ทีผ่ ลิต บริเวณส�ำนักงาน จุดนัง่ พัก จุดรับประทานอาหาร สถานที่
พักผ่อน ส�ำหรับบริเวณที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ อาจใช้แผ่นพลาสติกกั้น ปรับสายการผลิต
ปรับที่นั่งไม่ให้เผชิญหน้าโดยตรง ก�ำหนดผังพื้นที่ ก�ำหนดบริเวณที่จ�ำกัดผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จ�ำเป็น
1.6 ให้ท�ำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
 พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง ท�ำความ
		 สะอาดด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจ�ำนวนมาก
		 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได
		 ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
2.1 สังเกตอาการของตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบาก

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1

 เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ให้ท�ำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
ท�ำความสะอาดทุกรอบการปฏิบัติงานด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด ที่ใช้ได้กับการผลิต
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ผลิตอาหาร หรืออาจฆ่าเชื้อโรค
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม
 บริเวณและภายในห้องส้วม ท�ำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความ
สะอาด และอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณ
จุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม
หรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมือ
อย่างเพียงพอ
1.7 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติด
ป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน ก�ำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอน�ำไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้องต่อไป
1.8 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและท�ำความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู
หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท
1.9 กรณีสถานประกอบการมีบริการรถรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ท�ำความสะอาดยานพาหนะ
บริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจ�ำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
ทุกเที่ยวการเดินทาง เช่น ราวจับ ประตู เบาะนั่ง ทั้งนี้ ให้จ�ำกัดจ�ำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด
โดยอาจเพิ่มจ�ำนวนรถรับ-ส่งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
1.10 กรณีสถานประกอบการมีสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
ด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับสถานที่
จ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
1.11 กรณีสถานประกอบกิจการมีหอพักส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้าน
สาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับหอพัก
1.12 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ และให้ค�ำแนะน�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และก�ำกับดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.13 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชันตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
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อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และให้ไปพบแพทย์
ทันที
2.2 หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
2.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนเองเพิม่ เติมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะงานทีท่ ำ�
2.4 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ หรือหลังจากหยิบจับสิง่ ของหรือ
จุดทีม่ กี ารสัมผัสร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังใช้สว้ ม หลีกเลีย่ งการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก
จมูก โดยไม่จ�ำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อกลับถึงบ้านควร
อาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2.5 ขณะปฏิบัติงานและระหว่างพักควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
งดหรือเลี่ยงการพูด ตะโกน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่แคบ หรือมีการระบายอากาศไม่ดี
2.6 ไม่ควรรับประทานอาหารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2.7 ไม่ใช้อปุ กรณ์หรือสิง่ ของร่วมกัน เช่น แก้วน�ำ้ จาน ช้อน ผ้าเช็ดมือ ชุดปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
2.8 พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุง
มัดปากถุง ให้มิดชิด น�ำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดย
ไม่จ�ำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
ในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2.9 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด

14. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นสถานที่ขายสินค้าปลีกหรือขายส่ง
เพื่อการอุปโภค บริโภคและอาจมีบริการหลายประเภทอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ซูปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านท�ำผม ร้านซักแห้ง ธนาคาร เป็นต้น กิจการและกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ มีลักษณะที่มีคนจ�ำนวนมากมาใช้บริการ จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่
กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการปนเปื้อนผ่านการสัมผัส สินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ และ
การสัมผัสระหว่างบุคคล ที่อาจอยู่ในพื้นที่จ�ำกัดหรือแออัด จึงมีค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ประกอบการ
ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.1 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะน�ำให้ไป
พบแพทย์ทันที
1.2 ให้พนักงาน ผูม้ าใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ
อาจมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมส�ำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield)
เป็นต้น
1.3 มีทลี่ า้ งมือพร้อมสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์สำ� หรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดช�ำระเงิน และพื้นที่
ที่มีกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.4 จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการไม่ให้แออัด และมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1 เมตร เช่น บริเวณทางเข้า-ออก จุดรอคิว บันไดเลื่อน ภายในลิฟต์ การเลือกสินค้าและช�ำระสินค้า
และเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีน้ งั่ ในบริเวณต่าง ๆ รวมถึง มาตรการลดความแออัด เช่น จ�ำกัดจ�ำนวน
คนเข้าใช้บริการแต่ละแผนกในพื้นที่ให้บริการ จัดระบบคิว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรม
หรือให้บริการที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
1.5 มีระบบระบายอากาศดี มีอตั ราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ ทัง้ ในอาคารและ
ห้องส้วม และท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
1.6 ให้ท�ำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
 ท�ำความสะอาดพืน้ ที่ พืน้ ผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดและอาจ
		 ฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจ�ำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือ
		 แอลกอฮอล์ 70% เช่ น เคาน์ เ ตอร์ ราวบั น ไดเลื่ อ น ที่ จั บ ประตู ปุ ่ ม กดลิ ฟ ท์
		 จุดช�ำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ รถเข็น เป็นต้น
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 ท�ำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และอาจเพิม่ ความถีก่ รณีมผี ใู้ ช้บริการ
		 มากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
		 โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง
		 โถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องมีสบู่
		 ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
 จัดให้มถี งั ขยะทีม่ ฝี าปิดไว้ในสถานทีอ่ ย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพือ่ ส่งไปก�ำจัด
		 อย่างถูกต้อง
1.7 กรณีทมี่ พี นื้ ทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุข
ส�ำหรับการจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่มทั่วไป
1.8 สื่อสารมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 ให้กับผู้ใช้บริการและเจ้าของร้านค้าย่อย
ในห้างสรรพสินค้า และก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
1.9 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผูม้ าใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ตามที่ทางราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไป ร่วมกับไอ มีนำ�้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่งและอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและให้ไปพบแพทย์
ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)
ร่วมด้วย ส�ำหรับผู้ให้บริการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
2.3 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ และทุกครัง้ หลังการสัมผัสสิง่ ต่าง ๆ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.5 พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ต้องป้องกันตนเอง โดยสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ในการ
เก็บขยะให้ใช้ทคี่ บี ด้ามยาว เก็บขยะใส่ถงุ มัดปากถุงให้มดิ ชิด น�ำไปรวบรวมไว้ทพี่ กั ขยะ หลีกเลีย่ งการ
ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือ
ให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและเปลี่ยน
เสื้อผ้าทันที

3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ไม่ควรไปใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 ใช้บริการเท่าที่จ�ำเป็นและควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด วางแผนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ภายในห้างสรรพสินค้าล่วงหน้า และหากเป็นไปได้ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ควรหลีกเลี่ยงการไป
ใช้บริการ
3.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า
3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ให้บริการ
เกินจ�ำเป็น
3.5 ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจาก
สัมผัสหยิบจับสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
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15. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับศูนย์บริการ หรือจ�ำหน่ายรถยนต์
โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
ศูนย์บริการหรือจ�ำหน่ายรถยนต์ โชว์รูม หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นสถานที่ให้บริการด้าน
การขายรถยนต์ การซ่อมและบ�ำรุงรักษารถยนต์ ลักษณะการบริการจะมีพื้นที่ต้อนรับลูกค้า พื้นที่
นั่งรอรับบริการ จุดช�ำระค่าบริการ รวมทั้ง อาจมีการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างรอ
รับบริการ ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้จากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน
การสัมผัสอุปกรณ์ สิง่ ของต่าง ๆ ร่วมกัน จึงมีแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุขส�ำหรับศูนย์บริการหรือ
จ�ำหน่ายรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ ดังนี้

คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 1
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1.1 จัดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีระบบคัดกรองพนักงาน และผู้มาใช้บริการ หากมีไข้
หรื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5 องศาเซลเซี ย สขึ้ น ไป ร่ ว มกั บ ไอ เจ็ บ คอ มี น�้ ำ มู ก จมู ก
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ
ท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด
หรือมีสมุดบันทึกข้อมูล
1.3 ก�ำกับดูแลให้พนักงาน ผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมส�ำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ
แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.4 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เช่น หน้าประตูทางเข้า-ออก พื้นที่ต้อนรับ พื้นที่นั่งรอรับบริการ จุดช�ำระค่าบริการ เป็นต้น และจัด
อีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.5 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ เช่น การจองคิว
หรือนัดล่วงหน้า รวมทั้ง ลดการสัมผัส เช่น จ่ายเงินแบบออนไลน์ ใช้ถาดหรืออุปกรณ์รับเงิน เป็นต้น
1.6 จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น พืน้ ทีร่ บั บริการ พืน้ ทีน่ งั่ รอ จุดช�ำระเงิน
เป็นต้น โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน หรือมีแผ่นพลาสติก แผ่นอะคริลิกใสกั้น กรณี
ที่พนักงานต้องพูดคุยติดต่อกับลูกค้าในระยะใกล้
1.7 ท�ำความสะอาดพื้นที่ บริเวณ หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
 ท�ำความสะอาดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ พืน้ ผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
		 และอาจฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.1% แอลกอฮอล์
		 70 % โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ด้ามจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ โซฟาบริการลูกค้า เป็นต้น

2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย หรือมีประวัตเิ ดินทางไปในพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ สีย่ ง
ต่อการติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ให้บริการ และอาจสวมแผ่นใส
ครอบหน้า (Face Shield) รวมทั้ง สวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ
2.3 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิง่ ของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.5 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
2.6 พนักงานท�ำความสะอาด ต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย
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 เช็ดท�ำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังจากมีลูกค้าสัมผัส เปิดดูรถ ทดลองนั่ง
		 และทดลองใช้งาน
 ท�ำความสะอาดกุญแจรถยนต์ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการซ่อมบ�ำรุงรักษา
		 รถยนต์อย่างถูกสุขลักษณะ
 ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการ
		 ท�ำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสาร
		 ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง
		 โถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้อง
		 มีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.8 จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศดี ให้เปิดประตู หรือหน้าต่างเป็นระยะ เพื่อระบาย
อากาศ และดูแลท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
1.9 การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส�ำหรับผู้มารับบริการ ต้องจัดบริการในลักษณะ
ที่ปลอดภัย เช่น ให้บริการน�้ำดื่มแบบขวดหรือแก้วพลาสติกปิดสนิท และใช้ครั้งเดียวทิ้งจัดอาหาร
เป็นชุดต่อ 1 คน ไม่ตักอาหารในภาชนะร่วมกัน ใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น จานหรือ
ช้อนพลาสติก เป็นต้น
1.10 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่ง
ไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.11 ชีแ้ จง ประชาสัมพันธ์ขน้ั ตอนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าใช้บริการสถานที่ และค�ำแนะน�ำในการ
ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้มารับบริการปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
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สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวเก็บขยะใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและน�ำไปก�ำจัด
อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น หลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ
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3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้รับบริการ
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3.1 สั ง เกตอาการตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ หากมี ไข้ หรื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย งดใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทนั ที
รวมทั้ง หากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อยู่ในช่วงกักกันตัวหรือ
ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อให้งดใช้บริการ
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือหลังจาก
หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด

16. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
ส�ำหรับบุรุษหรือสตรี
ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ส�ำหรับบุรุษหรือสตรี เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชน
ในการตัดผม แต่งผม เสริมสวย แต่งเล็บ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่
กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การสัมผัสสิ่งของ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ ลักษณะบริการ รวมทั้ง ระยะเวลา จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.1 มีระบบการคัดกรองพนักงาน และผู้ใช้บริการ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการและแนะน�ำให้ไปพบ
แพทย์ทันที
1.2 ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อในร้าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา สวมเสื้อคลุมที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ และอาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ถุงมือ
แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการลูกค้า
ในบริเวณพื้นที่ให้บริการ และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.4 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ก�ำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
และลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ให้มีการจองคิวล่วงหน้า รวมทั้ง ลดการสัมผัส ส�ำหรับเก้าอี้
ให้บริการลูกค้าควรจัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือมีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลกิ ใสกัน้ ระหว่าง
เก้าอีท้ ใี่ ห้บริการ กรณีอยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและพืน้ ทีค่ วบคุม ต้องจัดระยะห่างเก้าอีใ้ ห้บริการลูกค้า
อย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ให้นั่งรอภายในร้าน
1.5 ให้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นที่และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
 ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือสิง่ ของเครือ่ งใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผมู้ าใช้บริการ
		 ทุกครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดของ
		 อุปกรณ์ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
		 หรือนึ่ง ต้ม อบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส
 เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ให้ใช้กับผู้ใช้บริการต่อคน
		 เพียงครัง้ เดียว เมือ่ ใช้เสร็จแล้วให้ทำ� ความสะอาดทุกครัง้ ส�ำหรับวัสดุ อุปกรณ์ทสี่ มั ผัส
		 ผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 ท�ำความสะอาดภายในร้านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
		 เช่น จุดช�ำระค่าบริการ เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน�้ำยา
ท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
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1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการ
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 ท�ำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และอาจเพิม่ ความถีก่ รณีมผี ใู้ ช้บริการ
		 มากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
		 โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือ
		 โถปัสสาวะ และสายฉีดน�้ำช�ำระ ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.6 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้อง โดยคัดแยกขยะ ดังนี้
 ขยะทั่วไป ให้ใส่ถุง และมัดปากถุงให้แน่น รวบรวมน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
 ขยะประเภทของมีคมให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใบมีดโกน ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วย
		 น�้ำยาฆ่า เชื้อ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ 0.5% หรื อโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์
		 (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% และแอลกอฮอล์ 70% ให้ทิ้งในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิด
		 รวบรวมและน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
1.7 มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม และอาจเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะ กรณีที่ใช้
เครื่องปรับอากาศ ให้ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
1.8 มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด หรือมีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดงาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) สวมถุงมือยาง
ขณะสระผม และสวมเสื้อคลุมที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย และ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดหรือเลี่ยงการ
พูดคุยเกินความจ�ำเป็นขณะให้บริการ และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการ
3.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือ
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากร้านหรือหลังจากหยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรนัดหมายล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคน
จ�ำนวนมาก
3.2 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีท้องเสียร่วมด้วย ให้งดเข้าใช้บริการและให้ไปพบแพทย์ทันที
หากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้งดใช้บริการ

สถานประกอบกิ จ การสปา นวดสุ ข ภาพ เป็ น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การดู แ ลและ
เสริมสร้างสุขภาพ โดยวิธกี ารบ�ำบัดด้วยน�ำ้ และการนวดร่างกายเป็นหลัก กิจกรรมการให้บริการสปา
นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้ง
จากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน หรือการปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค�ำแนะน�ำนี้ ค�ำนึงถึง
การลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการลดสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น เพื่อการ
ป้องกันการติดเชือ้ ทัง้ จากผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ กรมอนามัย จึงมีแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุข
ส�ำหรับสถานประกอบกิจการสปา และนวดเพื่อสุขภาพ (ไม่รวมถึงการด�ำเนินการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ที่เป็นการให้บริการในสถาน
อาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ)
สถานประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพที่ถูกปิดนั้น ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค กรณีที่จะเปิดอีกครั้ง รวมทั้ง สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้ถูกสั่งปิด ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ก�ำหนด เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสถานประกอบกิจการมีการดูแลทั้งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พนักงาน และลักษณะบริการที่
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการ
1.1 มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และ
ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก าร หากมี ไข้ หรื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 37.5 องศาเซลเซี ย สขึ้ น ไป ร่ ว มกั บ
ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใด
อย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
1.3 ก�ำกับดูแลให้พนักงาน และผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อในร้านทุกคน ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการหรือมาติดต่อที่ร้าน และมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
เพิ่มเติมส�ำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.4 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ เช่น หน้าประตูร้าน
จุดนั่งพักรอ พื้นที่ให้บริการ เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะส�ำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.5 การจัดบริการขึ้นกับพื้นที่นั้นได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ลักษณะใด หรือสถานที่มีพื้นที่
จ�ำกัด อาจจัดบริการเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้
จากการบริการ เช่น นวดฝ่าเท้า นวดไทย นวดน�้ำมัน ประคบสมุนไพร หรือหลีกเลี่ยงลักษณะการ
ให้บริการที่บริเวณศีรษะและใบหน้า
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1.6 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการ
ลงทะเบียนเพื่อจองคิว รวมทั้ง ลดการสัมผัส เช่น จ่ายเงินแบบออนไลน์
1.7 การจัดพื้นที่ และการจัดระยะห่างที่เหมาะสม
 จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น เคาน์เตอร์ต้อนรับ พื้นที่นั่งรอ
จุดช�ำระเงิน เป็นต้น โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
 จัดห้องให้บริการนวด 1 คนต่อห้อง กรณีที่เป็นห้องรวม จัดเตียงนวดหรือเบาะนวด
ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และต้องมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน และจัดสถานที่
ส�ำหรับเก็บผ้า และอุปกรณ์ของผูร้ บั บริการให้มดิ ชิดเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นจากเชือ้ โรค
1.8 ให้ท�ำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
 ท�ำความสะอาดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ พืน้ ผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
และอาจฆ่าเชื้อ โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาน์เตอร์ จุดนั่งพักรอ ด้ามจับประตู
ราวบันได โซฟา เก้าอี้ เป็นต้น ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือ แอลกอฮอล์ 70 %
 ท�ำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการท�ำความ
สะอาดมากขึน้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยสารฆ่าเชือ้ โรคบริเวณ
จุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม
หรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่าง
เพียงพอ
1.9 ให้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ ดังนี้
 อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ อย่างถูกสุขลักษณะ
หลังให้บริการทุกครัง้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ โรคด้วยสารฆ่าเชือ้ โรค
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือตู้อบสเตอร์ไรด์
 เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู และอื่น ๆ ภายหลังให้บริการลูกค้า
แต่ละราย ไม่ใช้ซ�้ำกับผู้รับบริการรายอื่น และรวบรวมเพื่อท�ำความสะอาดทุกครั้ง
1.10 จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศดี ให้เปิดประตู หรือหน้าต่างเป็นระยะ หรือภายหลัง
บริการลูกค้าเสร็จแต่ละราย เพื่อระบายอากาศ และดูแลท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม�่ำเสมอ
1.11 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่ง
ไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.12 ท�ำความเข้าใจกับพนักงาน และผู้มารับบริการให้ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเข้า
ใช้บริการสถานที่ และให้ค�ำแนะน�ำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้มารับบริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส

3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้รับบริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจมีทอ้ งเสียร่วมด้วย ให้งดใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทนั ที รวมทัง้
หากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อยู่ในช่วงกักกันตัวหรือระหว่าง
รอผลการตรวจหาเชื้อ ให้งดใช้บริการ
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็น
3.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือหลังจาก
หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3.5 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรหลีกเลี่ยงการไปใช้บริการ
3.6 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด
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ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย หรือมีประวัตเิ ดินทางไปในพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ สีย่ ง
ต่อการติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาทีใ่ ห้บริการ และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า
(Face Shield) รวมทั้ง สวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ
2.3 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับ
สิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.5 การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู ให้ม้วนออกห่างจากตนเอง และ
ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะหากมีเชื้อโรคจะท�ำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายได้
2.6 งดหรือเลี่ยงการพูดคุยเกินความจ�ำเป็นขณะให้บริการ และห้ามรับประทานอาหาร
ในพื้นที่ให้บริการ
2.7 พนักงานท�ำความสะอาด พนั ก งานเก็ บรวบรวมมู ล ฝอย ต้ อ งป้ อ งกั น ตนเอง โดย
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปือ้ น รองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข้ง ใช้อปุ กรณ์
ที่มีด้ามยาวเก็บขยะใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและน�ำไปก�ำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท
หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำ� เป็น หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
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18. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับสถานประกอบกิจการอาบน�้ำ อาบ อบ นวด
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สถานประกอบกิจการอาบน�้ำ อาบ อบ นวด เป็นสถานบริการเพื่อการผ่อนคลายแก่ผู้มา
ใช้บริการ เช่น การอาบน�้ำ การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน�้ำแบบรวม การนวดใบหน้า นวดตัว
เป็นต้น ลักษณะของสถานที่ เป็นอาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศและมีบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือ
จากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่าง ๆ
สถานประกอบกิจการอาบน�้ำ อาบ อบ นวด ที่ถูกปิด ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค กรณีที่จะเปิดอีกครั้ง รวมทั้ง สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้ถูกสั่งปิด ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่ก�ำหนด เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสถานประกอบกิจการมีการดูแลทั้งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ พนักงาน และลักษณะบริการที่
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1.1 มี ร ะบบการคั ด กรองพนั ก งานและผู ้ ใช้ บ ริ ก าร หากมี ไข้ หรื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และ
แนะน�ำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ให้พนักงาน ผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาอาบน�้ำ และมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานต้อนรับ และ
พนักงานที่ต้องบริการใกล้ชิดกับผู้รับบริการ เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ เช่น บริเวณ
หน้าประตู เคาน์เตอร์รับบริการลูกค้า จุดเลือกผู้ให้บริการ จุดนั่งพักรอ ห้องนวด เคาน์เตอร์ช�ำระเงิน
เป็นต้น
1.4 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยมีการ
ลงทะเบียนเพื่อจองคิว รวมทั้ง ลดการสัมผัส เช่น จ่ายเงินแบบออนไลน์
1.5 การจัดบริการขึ้นกับพื้นที่นั้นได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ลักษณะใด อาจจัดบริการ
เท่าที่จ�ำเป็น และจ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการบริการ
1.6 การจัดระยะห่างที่เหมาะสม
 จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น ระยะห่างระหว่างบริเวณนัง่ พักหรือ
จุดนั่งรอ จุดเลือกผู้ให้บริการ โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
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 รักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้นเวลา
อาบน�้ำ
1.7 ท�ำความสะอาดพื้นที่ บริเวณโดยรอบ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด
และอาจฆ่าเชื้อ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70 % โดยเน้น
บริเวณหรือจุดเสี่ยง จุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์รับบริการลูกค้า จุดเลือกผู้ให้บริการ
จุดนั่งพักรอ ห้องนวด เคาน์เตอร์ช�ำระเงิน
 ภายในห้องพัก ท�ำความสะอาดภายหลังการให้บริการทุกครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความ
สะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิด
ประตู หัวเตียง โต๊ะวางของ รีโมทคอนโทรล เป็นต้น
 		อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ ท�ำความสะอาดหลัง
ให้บริการทุกครั้ง ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค
 		ห้องน�ำ้ ห้องส้วม ท�ำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และอาจเพิม่ ความถีใ่ นการ
ท�ำความสะอาด หากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่า
เชือ้ โรคด้วยสารฆ่าเชือ้ โรคบริเวณจุดเสีย่ ง กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือ
ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ พื้นห้องส้วม ทั้งนี้
ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.8 เปลี่ยนผ้าคลุม ผ้าปูเตียง เสื้อคลุม ปลอกหมอน ผ้าขนหนู รองเท้า ภายหลังให้บริการ
แต่ละราย เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ท�ำความสะอาดทุกครั้ง
1.9 จัดห้องให้บริการนวด 1 คนต่อห้อง พร้อมจัดสถานที่ส�ำหรับเก็บเสื้อคลุม ผ้าเช็ดตัว และ
อุปกรณ์ของผู้รับบริการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค
1.10 จัดสถานทีใ่ ห้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี ให้เปิดประตู หรือหน้าต่างเป็นระยะ หรือภายหลัง
บริ ก ารลู ก ค้ า เสร็ จ แต่ ล ะราย เพื่ อ ระบายอากาศ และดู แ ลท� ำ ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ
อย่างสม�่ำเสมอ
1.11 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะ
เพื่อส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.12 กรณีมีการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานประกอบการให้ปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำด้านสาธารณสุขส�ำหรับสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
1.13 ชีแ้ จงให้ผใู้ ช้บริการ ทราบขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าใช้บริการสถานที่ และให้คำ� แนะน�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.14 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชันที่ราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
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2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
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2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)
ส�ำหรับผู้ให้บริการ ที่อาจต้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
2.3 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิง่ ของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุย
โดยไม่จ�ำเป็น
2.5 การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู ให้ม้วนออกห่างจากตนเอง และ
ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
2.6 หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ร่วมกัน ทั้งเครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์รับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม
2.7 พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง โดยสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้อุปกรณ์
ทีม่ ดี า้ มยาวเก็บขยะใส่ภาชนะ เก็บรวบรวมและน�ำไปก�ำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท
หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำ� เป็น หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้
ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำ
และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทนั ที รวมทัง้
หากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อยู่ในช่วงกักกันตัวหรือระหว่าง
รอผลการตรวจหาเชื้อ ให้งดใช้บริการ
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็น
3.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือหลังจาก
หยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
3.5 ไม่ใช้ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้ำ ช้อน เป็นต้น เพื่อลดโอกาส
การแพร่กระจายเชื้อ
3.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานบริการอย่างเคร่งครัด

19. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์
ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ มีทงั้ ทีเ่ ปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เป็นสถานที่มีกิจกรรมที่ท�ำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็ก
หรือวัยรุ่น ลักษณะของร้านส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ และมีการใช้อุปกรณ์ภายในร้าน
ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องเล่นเกม ชุดหูฟัง (Headset) เป็นต้น จึงอาจ
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ โรค ทัง้ จากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือการสัมผัสอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ภายในร้าน รวมถึง การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม กรมอนามัย จึงมีค�ำแนะน�ำแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.1 มีระบบการคัดกรองพนักงานและผูใ้ ช้บริการ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ แนะน�ำให้ไปพบแพทย์
ทันที
1.2 ผูใ้ ห้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจมีอปุ กรณ์ปอ้ งกัน
ตนเองเพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น
ประตูทางเข้า-ออก เคาน์เตอร์ช�ำระเงิน ภายในบริเวณร้าน เป็นต้น
1.4 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด และก�ำหนดให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยจัด
ระยะห่างระหว่างโต๊ะคอมพิวเตอร์ เครือ่ งเล่นเกม หรืออุปกรณ์อนื่ ใดในการให้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร
1.5 จ�ำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง และมีมาตรการลดการสัมผัส เช่น
การจองคิวหรือนัดล่วงหน้า การจ่ายเงินแบบออนไลน์
1.6 ท�ำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและบริเวณภายในร้าน พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ที่มีการสัมผัส
ร่วมกัน
 พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาท�ำความ
สะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% โดยเฉพาะบริเวณที่มี
คนใช้ร่วมกันจ�ำนวนมากหรือจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับประตู เคาน์เตอร์
ช�ำระค่าบริการ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
 อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องเล่นเกม ชุดหูฟัง
ให้ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น
แอลกอฮอล์ 70% โดยต้องท�ำความสะอาดทุกครัง้ หลังจากใช้บริการเสร็จในแต่ละราย
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 ห้องน�้ำ ห้องส้วม ท�ำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการ
ท�ำความสะอาด หากมีผใู้ ช้บริการมากขึน้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด และอาจฆ่าเชือ้ โรค
ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ
ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้
ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.7 ควรคลุมคีย์บอร์ด เม้าส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน ในช่วงที่ไม่มี
ผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้น ๆ
1.8 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ และเปิด
ประตูเป็นระยะ เพื่อระบายอากาศ
1.9 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับ
สิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม หลังเข้าห้องน�้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดย
ไม่จ�ำเป็น
1.10 งดหรือเลี่ยงการพูดคุยเกินความจ�ำเป็นขณะให้บริการ และห้ามรับประทานอาหาร
ในพื้นที่ให้บริการ
1.11 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่ง
ไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.12 ชีแ้ จงให้ผใู้ ช้บริการ ทราบขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าใช้บริการสถานที่ และให้คำ� แนะน�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.13 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชันทางโทรศัพท์
เคลือ่ นทีต่ ามทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานทีด่ ว้ ยการบันทึกข้อมูล
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการ
2.1 ประเมินหรือสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไปร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
2.3 ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หลังจากหยิบจับ
สิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน�้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็น
2.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอย่างเคร่งครัด

20. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับโรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ เป็นสถานที่เปิดให้บริการประชาชนเพื่อการรับชมภาพยนตร์ ลักษณะของ
สถานที่จะเป็นอาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศ และผู้เข้าชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ใน
โรงภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ทั้งจาก
การสัมผัสระหว่างบุคคล หรือการสัมผัสจากอุปกรณ์ทมี่ กี ารสัมผัสร่วม เช่น เก้าอีช้ มภาพยนตร์ รวมถึง
ระบบการระบายอากาศทีอ่ าจส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชือ้ โรคได้งา่ ยขึน้ กรมอนามัย จึงแนะน�ำ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.1 มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว
หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ อาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะน�ำ
ให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ก�ำกับดูแลให้พนักงานและผูใ้ ช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และอาจจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันเพิม่ เติมส�ำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)
1.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น
ทางเข้า-ออก จุดประชาสัมพันธ์ จุดจ�ำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ จุดพักรอ เข้า-ออกโรงภาพยนตร์ ภายใน
โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
1.4 จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และก�ำหนดระยะห่างที่เหมาะสม
 จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดให้บริการซือ้ บัตรชมภาพยนตร์
จุดรอคิว จุดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งรอก่อนเข้าชมภาพยนตร์ จุดตรวจ
บัตรชมภาพยนตร์
 จัดระยะห่างระหว่างที่นั่งชมภาพยนตร์ ให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง
ในแถวเดียวกันและระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว
 ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการลงทะเบียนเพื่อจองคิว รวมทั้ง
ลดการสัมผัส เช่น การจองตัว๋ และจ่ายเงินแบบออนไลน์ การตรวจบัตรโดยการสแกน
1.5 มีการระบายอากาศดี ท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ
และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ
1.6 ท�ำความสะอาดพื้นที่ บริเวณโดยรอบ และอุปกรณ์เครื่องใช้ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด
และอาจฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยงและจุดที่มี
การสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายบัตร ตู้จ�ำหน่ายบัตร จุดนั่งพักรอ ราวบันไดเลื่อน
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		ท�ำความสะอาดบริเวณภายในโรงภาพยนตร์ทุกรอบก่อนให้บริการ และฆ่าเชื้อ
ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% ในจุดสัมผัสร่วม เช่น ด้ามจับประตู เก้าอี้
ชมภาพยนตร์
 กรณีมกี ารฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และให้บริการแว่นตา 3 มิติ ต้องท�ำความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อแว่นตา 3 มิติ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง พร้อมแยก
ใส่ซองแต่ละชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 ห้องน�้ำ ห้องส้วม ท�ำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการ
ท�ำความสะอาด หากมีผใู้ ช้บริการมากขึน้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชือ้ โรค
ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำอ่างล้างมือ
ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้
ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.7 มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่ง
ไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
1.8 กรณีมีการจ�ำหน่า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในบริ เวณโรงภาพยนตร์ ให้ ป ฏิ บัติตาม
ค�ำแนะน�ำด้านสาธารณสุขส�ำหรับสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
1.9 ชีแ้ จงให้ผใู้ ช้บริการ ทราบขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าใช้บริการสถานที่ และให้คำ� แนะน�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.10 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชันที่ราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและให้ไปพบ
แพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ และอาจมีอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองเพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)
2.3 หมัน่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ หรือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิง่ ของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุย
โดยไม่จ�ำเป็น
2.5 พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง โดยสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้อุปกรณ์ที่

มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและน�ำไปก�ำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท
หลีกเลีย่ งการใช้มอื สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำ� เป็น หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้ หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปใช้บริการ และให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ�ำเป็น
3.4 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือหลังจาก
หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
3.5 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ควรงดไปใช้บริการ
3.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงภาพยนตร์อย่างเคร่งครัด
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21. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะเปิดโล่ง
เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ อาจจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นน�้ำ เครื่องเล่นทางน�้ำ เป็นต้น นั่งหรือ
นอนพักบริเวณที่จัดให้ อาจท�ำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนจ�ำนวนมาก และมีการใช้พื้นที่ หรือสัมผัส
สิง่ ของร่วมกัน และมีความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงมีแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับเจ้าของสถานที่
ให้บริการ ผู้ควบคุมก�ำกับดูแล พนักงาน ผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยว ดังนี้
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1.1 ก�ำหนดให้มที างเข้า-ออก ทีช่ ดั เจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเทีย่ ว
พร้อมท�ำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน�้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบากอย่างใดอย่างหนึง่ และอาจท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดการเข้าร่วมกิจกรรม และแนะน�ำให้ไปพบ
แพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้พนักงานและนักท่องเทีย่ วทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
1.3 มีสัญลักษณ์เว้นระยะห่างที่ชัดเจน และก�ำกับดูแลให้ทุกคนปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
1.5 ท�ำความสะอาดบริเวณสถานที่ พื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มความถี่หากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเน้นพื้นที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกัน เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน�้ำ ห้องส้วม เครื่องเล่น ลิฟต์ ประตู
ราวจับ ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น
1.6 ดูแลให้มจี ำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าใช้บริการในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม มิให้แออัด โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมแต่ละประเภท (นักท่องเที่ยว 1 คน ต่อพื้นที่ 4
ตารางเมตร ต่อรอบต่อช่วงเวลา)
1.7 ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวส�ำหรับนักท่องเที่ยว พนักงาน มีการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับนักท่องเที่ยว วิธีการล้างมือ
การปิดฝาชักโครกก่อนกดช�ำระสิ่งปฏิกูล เป็นต้น เพื่อการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานบริการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.8 กรณี เ ป็ น พื้ น ที่ ป ิ ด ต้ อ งมี ก ารระบายอากาศดี หากใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ต้ อ งมี
การพักเพื่อระบายอากาศบ้าง รวมทั้ง ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ

1.9 ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องส้วมด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ หรือ
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดมากขึ้น และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วย
สารฆ่าเชือ้ โรคบริเวณจุดเสีย่ ง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือ ทีร่ องนัง่ โถส้วม ทีก่ ดโถส้วมหรือ
โถปัสสาวะ สายฉีดน�้ำช�ำระ ทั้งนี้ ต้องมีสบู่ส�ำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.10 มีถังขยะสภาพดีและมีฝาปิดไว้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ คัดแยกขยะ
อย่างน้อยเป็นขยะทัว่ ไปและขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมไว้ยงั ทีพ่ กั ขยะ เพือ่ น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน
1.11 แนะน�ำให้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการท�ำงาน เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวผ่าน QR Code การจ�ำหน่ายบัตรและช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) เป็นต้น
1.12 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชันที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือมีสมุดส�ำหรับลงทะเบียน

2.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไป ร่วมกับไอ มีนำ�้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจท้องเสียร่วมด้วย หรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้งหัวหน้างาน และให้ไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังให้บริการ
2.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานท�ำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ
ต้องป้องกันตนเองโดยสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ต้องล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ หากเป็นไปได้ควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
หลังปฏิบัติงาน
3. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไป ร่วมกับไอ มีนำ�้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล�ำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่งและอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้งดใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวและให้ไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ละเว้นการเปิดหน้ากากโดยไม่จ�ำเป็น
และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.3 ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ หรือหลังจากสัมผัสพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จ�ำเป็น เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3.4 ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด
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2. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน ผู้ให้บริการ
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คณะที่ปรึกษา
นายแพทย์สุวรรณชัย
นายแพทย์ดนัย
นายแพทย์อรรถพล
นายแพทย์บัญชา
นายแพทย์สราวุฒิ

วัฒนายิ่งเจริญชัย
ธีวันดา			
แก้วสัมฤทธิ์		
ค้าของ			
บุญสุข			

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
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คณะผู้จัดท�ำ
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นางสาวสิริวรรณ
นายสมชาย
นายสมศักดิ์
นางนภพรรณ
นายแพทย์กิตติ
นางณีรนุช
นางอุทัยวรรณ
นางสาวชไมพร
นางพรพรรณ
นางสาววราภรณ์
นางสาวเกศกนก
นายชัยเลิศ
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวพนิตา
นางสาววาสนา
นายปราโมทย์
นางสาวละมัย
นายคณุตม์
นางวิมล
นางสาวจุฑาภัค

จันทนจุลกะ
ตู้แก้ว
ศิริวนารังสรรค์
นันทพงษ์
ลาภสมบัติศิริ
อาภาจรัส
บุตรแพ
เป็นสุข
บุญปลิก
บุญภักดี
หอดขุนทด
กิ่งแก้วเจริญชัย
ทองเจริญ
เจริญสุข
ลุนส�ำโรง
เสพสุข
ชัยงาม
ทองพันชั่ง
บ้านพวน
เจนจิตร

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ
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สำนักอนามัยสิ�งแวดลอม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

