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ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศ   
สถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร คราวที่ 2 ออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563 โดยการผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการหรือท�ำกิจกรรมในช่วงเวลาของประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ให้มีการผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการหรือท�ำกิจกรรมได้มากขึ้น
กว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการด�ำเนินวิถีชีวิตตามปกติ ประกอบด้วยกิจการหรือกิจกรรมกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มี
ความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพืน้ ทีแ่ ละการแพร่เชือ้ ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และกลุ่มที่ 4 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มี
ความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพืน้ ทีแ่ ละการแพร่เชือ้ ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์สงู และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  ทั้งนี้ ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และค�ำแนะน�ำของ          
ทางราชการอย่างเคร่งครัด
เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19               
โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้บรู ณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์      
กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชาสังคมและหน่วยงานอื่น ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมาตรการส�ำคัญเพิ่มขึ้น เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและ
อาการของระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผูใ้ ช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ที่ก�ำหนด และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้าและ
ออกสถานที่และการจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เป็นต้น น�ำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน         
ในความร่วมมือจนท�ำให้การจัดท�ำคู่มือฯ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)
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ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)
- ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

133
135

ภาคผนวก ข อื่นๆ
- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ส�ำหรับประชาชน
- คู่มือส�ำหรับการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม โครงการ “ไทยชนะ”
- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
- รายงานผลการใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ประจ�ำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
- แนวทางปฏิบัติการรายงานโรคกรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคส�ำหรับผู้ประกอบการ/ เจ้าของกิจการ
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165
171
180
196
198
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144

สวนที่ 1
การผอนคลายกิจการและกิจกรรม
เพื่อปองกันการแพรระบาดของ

โรคโคว�ด 19

การผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จากข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     
และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความจ�ำเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการด�ำเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรม โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
1. ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
(1) การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
(2) การรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
(3) พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ
(4) ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรมหรือใช้บริการ
3. ความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ        
ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ตำ 
�่ และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์สงู
2. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ        
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม            
อยู่ในเกณฑ์สูง
3. กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ         
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4. กลุ่มที่ 4 ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อ        
ในสถานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์สงู และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่

3

ค�ำจ�ำกัดความเพิ่มเติม
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด          
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11  
มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือ                       
ในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อท�ำให้มาตรการการป้องกันและควบคุม            
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด�ำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที          ่
เพื่อด�ำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจการหรือกิจกรรม ตามค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด-19)       
ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้พจิ ารณาเพิม่ มาตรการใช้แอพพลิเคชัน่ ทีท่ างราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทน
การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง
ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส�ำหรับการนัง่ รับประทานอาหารให้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่าง
ทีน่ งั่ รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร โดยจ�ำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่

การผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการและกิจกรรม
ตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก       
รวมถึงประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจงึ ได้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ต่อมาได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ตั้งแต่วันที่            
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ (คราวที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึง     
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19            
อย่างต่อเนือ่ งและเข้มงวด
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรค     
ไว้ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็น    
จากหลายภาคส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข ความมั่นคง เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน จึงเห็นสมควรให้มีการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้การด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำ
ที่ทางราชการก�ำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการก�ำกับ ดูแล ติดตามจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้ออก        
ข้อก�ำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ              
และผู้ให้บริการสามารถด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามความสมัครใจและความพร้อม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ได้แก่ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวิต และ 2. กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
โดยมีรายละเอียดของการผ่อนคลายให้ด�ำเนินกิจการและกิจกรรม ดังนี้

4

5

(2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนติ มี้ อลล์

(1) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวิต

กิจการและกิจกรรม

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ก. การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในโรงแรม ท่าอากาศยาน ก. การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในภัตตาคาร สวนอาหาร
สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครือ่ ง
ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป ซึง่
ดืม่ ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง
ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดบริการได้ แต่ยังคง
สถานบริการ ผับ บาร์
ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่
ดังกล่าวนี้
ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนติ มี้ อลล์ เปิดได้เฉพาะ ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนติ มี้ อลล์ ให้เปิดด�ำเนิน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ�ำเป็นต่อ
การเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อการ
การใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
อุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือ
ธนาคาร ทีท่ ำ� การหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านัน้
เครือ่ งดืม่ ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือท�ำเล็บ ยกเว้น
ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการน�ำกลับไปบริโภค
ส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง      
ที่อื่น
ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือ     
โรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน
คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน�ำ 
้ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด
ร้านเกมส์ สถานทีอ่ อกก�ำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
สถาบันกวดวิชา สนามพระเครือ่ ง ศูนย์ประชุม ทัง้ นี้ พืน้ ที่
และกิจกรรมทีเ่ ปิดด�ำเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ ปิด
โอกาสให้ผคู้ นมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดด�ำเนินการ
ได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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(1) โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือสถานพยาบาล ก. โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาล
ทุกประเภท ที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย

-

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(3) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
ตลาดน�ำ ้ และตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก
จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ
การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการช�ำระราคา
(4) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมส�ำหรับบุรุษหรือสตรี ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมส�ำหรับบุรุษหรือสตรีให้
เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้อง
ไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
(5) สถานที่ บ ริ ก ารดู แ ล สถานที่ พ� ำ นั ก อาศั ย หรื อ สถาน
ง. สถานทีบ่ ริการดูแล สถานทีพ่ ำ� นักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์
สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ
อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระ   
ผู้มีภาระพึ่งพิง
พึ่งพิงให้เปิดด�ำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้าง
คืนเป็นปกติธุระ
(6) การถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
จ. การถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่ง
เมื่อรวมคณะท�ำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมี
จ�ำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มผี ชู้ มเข้าร่วมรายการ
(7) ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดด�ำเนินการ
ได้เฉพาะกรณีจำ� กัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม และเป็นการ
ประชุมคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หรือการประชุม การอบรม
การสัมมนาซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกัน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา
2. กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

กิจการและกิจกรรม
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(4) อื่นๆ

(3) สถานที่ออกก�ำลังกาย สนามกีฬา สวนสาธารณะ

(2) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม     
และร้านท�ำเล็บ

กิจการและกิจกรรม

ข. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสนามกอล์ฟหรือ
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ตอ้ งไม่มผี ชู้ มมาชุมนุมกัน
หรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือ
ร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (1) ก.
ค. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกา
สากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่คลุกคลีกัน
อยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชม
มาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์
หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (1) ก.
ง. สวนสาธารณะ ลาน-พืน้ ทีก่ จิ กรรมสาธารณะ สถานทีอ่ อก
ก�ำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่ง
แจ้งเพือ่ การเดิน วิง่ ขีห่ รือปัน่ จักรยาน หรือการออกก�ำลัง
กายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน
หรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง
จ. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน�้ำ ตัดขน รับ
เลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
-

จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ
และหอศิลป์

ง.

ค.

ข.

ก.

ข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
คลินกิ เวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และ
ร้ า นท� ำ เล็ บ ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นและนอกห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด�ำเนินการได้
เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวม
ถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า
สถานที่ออกก�ำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพ
สินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนติ มี้ อลล์ ให้เปิดด�ำเนินการ
ได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้น
การใช้เครือ่ งเล่น เครือ่ งลูว่ งิ่ จักรยานปัน่ หรือการเล่นแบบ
รวมกลุ่ม
สถานทีห่ รือสนามออกก�ำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภท
ที่ตามกติกาสากลที่มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและ
ต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้   
ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิล
เทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา
สระว่ายน�้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

สวนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม
สำหรับพื้นที่

1-2M

1
การผอนผันการใชอาคารสถานที่ของโรงเร�ยน
หร�อสถาบันการศึกษา
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การผ่อนผันการใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

■ นิยาม โรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา ดังนี้
o ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ ช่าง ภาษา สอนขับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เสริมสวย การประกอบอาหารและตกแต่ง
อาหาร โรงแรมและการท่องเที่ยว การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ธุรกิจร้านอาหาร การตลาด การเดินเรือ
โลจิสติกส์ การออกแบบและประดิษฐ์ประดอย การพูดและการแสดง การบริบาล พิมพ์ดดี นวดแผนไทย การบริการ
o ประเภทศิลปะและกีฬา ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
■ ให้ผอ่ นผันการใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรก เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือ
การคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้
o การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท�ำ
กิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนผู้เรียนต่อห้องเรียน ความพร้อม และความสามารถในการจัดรูปแบบ
การศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ การจัดสถานทีแ่ ละระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคเป็นส�ำคัญ
o การใช้อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพือ่ การประชุมการจัดการสอบ การสอบคัดเลือก
การฝึกอบรมระยะสัน้ ไม่เกินสิบห้าวันหรือด�ำเนินการอืน่ ใดในลักษณะท�ำนองเดียวกัน ให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และ 2) ต้องปฏิบัติตามป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด
การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งค�ำแนะน�ำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
■ ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เรียนต่อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องสอบ หรือห้องสอบคัดเลือก โดยใช้ขนาดพื้นที่
อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำ สัง่ ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าอาคาร ให้ครอบคลุมทุกจุดทีม่ กี ารเข้าและออก โดยเจ้าหน้าทีโ่ รงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง
■ กรณีพบผูป้ ระกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรม ทีม่ ไี ข้ ไอ น�ำ้ มูก
เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”          
พร้อมทั้งชี้แจงเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และให้ค�ำแนะน�ำกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น
แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน โดยระบุข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อย เพื่อประโยชน์          
ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 ให้มกี ารควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด พร้อมเตรียมอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน     
ก่อนเข้าอาคาร หรือการรับและส่งนักเรียน
1.4 จัดให้มจี ุดเฉพาะส�ำหรับรับส่งผู้เรียน โดยให้มรี ะยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และอยู่ในบริเวณที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ผู้ปกครองที่มารับและส่งผู้เรียน ให้รออยู่เฉพาะพื้นที่ที่โรงเรียนจัดให้ รวมทั้งภายในห้องเรียนและ
ห้องพักครู ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร
1.5 จัดพืน้ ทีร่ อคิวเข้าใช้บริการ โดยท�ำสัญลักษณ์เพือ่ เว้นระยะการนัง่ ยืน หรือเดิน อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดตรวจวัดไข้
จุดจ�ำหน่ายอาหาร จุดล้างมือ จุดรอเข้าห้องสุขา เป็นต้น
1.6 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ เช่น
ห้องสุขา โรงอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.7 จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา กรณีที่
ห้องเรียนไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศ
1.8 พิจารณาจัดให้มกี ล้องวงจรปิดเพือ่ ใช้ในการบันทึกภาพการด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรม หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert)
กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร่วมกิจกรรมได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา          
ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้ครอบคลุมทุกจุดที่มีการเข้าและออก โดยเจ้าหน้าที่
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5      
องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ     
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มี
อาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบรายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน
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2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เรียนต่อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องสอบ หรือห้องสอบคัดเลือก โดยใช้ขนาดพื้นที่
อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อ 1 คน
(2) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพือ่ ลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลีย่ งการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น จัดให้มกี ารเหลือ่ มเวลาการเรียนการสอน การพักรับประทานอาหาร การจัดการเรียนการสอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อยและแบ่งจ�ำนวนนักเรียน การเรียนสลับวันหรือสัปดาห์ในแต่ละระดับชั้นเรียน หากพิจารณา
ตามพืน้ ทีแ่ ล้วไม่สามารถให้ผเู้ รียนทัง้ หมดเรียนพร้อมกันได้ ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ หรือปรับหลักสูตร
ให้งดเรียนบางรายวิชา รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(3) พิจารณาให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีคณะท�ำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
(4) จัดให้มแี ผนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา เช่น การเหลือ่ มเวลา การจัดการสอนวิชา
พละศึกษา การควบคุมจ�ำนวนผูร้ ว่ มกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพืน้ ทีส่ ว่ นรวมและพืน้ ผิวสัมผัสร่วม
(5) เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
หรือ Face Shield ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ยกเว้น ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ในขณะออกก�ำลังกายกลางแจ้ง โดยให้พจิ ารณามาตรการอืน่ ทดแทน ได้แก่ การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่รวมกลุ่มกัน และจ�ำกัดระยะเวลาเรียนวิชาพลศึกษาไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง
(6) ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
(7) การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
(8) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล หรือแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ช้อม ส้อม จาน แก้วน�้ำ
(9) กรณีมรี ถรับ-ส่ง ก�ำหนดจุดรับและส่ง จัดทีน่ งั่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ติดป้ายสัญลักษณ์
ทีน่ งั่ ชัดเจน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีท่ ำ� การโดยสาร ให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ หมาะสม
และมีการท�ำความสะอาดภายในและภายนอก ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน
(10) จัดให้มีแบบประเมินตนเองส�ำหรับหรับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ตามแบบประเมินตนเองส�ำหรับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อม        
ก่อนเปิดภาคเรียนของกรมอนามัย)
(11) พิจารณางดให้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้สถานที่ กรณีเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ    
ผูร้ ว่ มกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ ำ� หนดได้ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
(12) จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับ การเรียนการสอน
การสอบ สอบคัดเลือก การฝึกอบรม และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่าง
เคร่งครัด
(13) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(14) หากพบว่าเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรม เป็นผูป้ ว่ ยยืนยันหรือมีขอ้ มูล
บ่งชี้ว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ ปิดสถานที่      
ตามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค

15

2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือและชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ
ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ของเล่น สื่อการเรียนการสอน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น กลอนประตู ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
ก๊อกน�้ำ  อ่างล้างมือ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด     
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิ่มความถี่ในการล้างท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มีการล้างท�ำความสะอาดอย่างน้อย     
ทุก 2 เดือน และให้แสดงใบรับรองการท�ำความสะอาดในแต่ละครั้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการตรวจประเมิน
(5) วัสดุทเี่ ป็นผ้าทีอ่ าจปนเปือ้ นด้วยเชือ้ เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูทนี่ อน ผ้าห่ม ให้ทำ� ความสะอาด โดยใช้นำ�้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ
(6) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป         
และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม มีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดเข้าสถานที่และ    
ร่วมกิจกรรม
1.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือเพื่อลดความเสี่ยง      
ในการติดเชื้อ
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ก่อนออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีโ่ รงเรียนหรือสถาบันการศึกษาก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อให้ด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวคัดกรองไข้ เข้าห้องเรียน ซื้ออาหารหรือสินค้า และการรับส่ง ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์   
ที่โรงเรียนก�ำหนดจุดตรวจวัดไข้ รวมทั้ง ให้เว้นระยะห่างระหว่างครูและผู้เรียน อย่างน้อย 1 เมตร
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้ง
ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น     
หากมีการไอ หรือจามให้ปิดปาก และจมูกให้สนิท
2.7 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการด�ำเนินกิจกรรม        
ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้ด�ำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. ศธ. อว. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คมู่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูร้ ว่ มกิจกรรมได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วม
กิจกรรมได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม     
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และ                  
ให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ           
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการดำเนินช�ว�ต
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ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนติ มี้ อลล์

1-2M

1-2M

1-2M

■ ให้เปิดด�ำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
■ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด�ำเนินการได้ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด�ำเนินการ
อื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น
■ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�ำหรับบุรุษหรือสตรี จ�ำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง
และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ทีม่ อี าการ ให้รายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบรายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
(1) จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”          
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่          
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
(3) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
(4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ อย่างน้อย
1 จุดต่อระยะทาง 100 เมตร รวมทัง้ จุดหยิบเลือกอาหารสด และจุดคีบตักอาหารเอง และห้องสุขาทุกแห่ง ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
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(5) ให้มีตู้หรือพลาสติกใสกั้นอาหารพร้อมรับประทานที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อ เช่น สลัดบาร์ โดนัท เบเกอรี่ เพื่อกันละออง
น�้ำมูกน�้ำลาย และพิจารณาปรับการบริการโดยบรรจุอาหารในหีบห่อล่วงหน้า
(6) ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว และเปิดจุดช�ำระเงิน
ให้เพียงพอโดยไม่ควรมีการต่อคิวเกินกว่า 5 คิว ทั้งบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร      
เช่น จุดรอเข้าห้องน�้ำ  หน้าร้านอาหาร แผนกสินค้าที่มีการลดราคา พื้นที่นั่งส่วนกลาง รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่าง
การเดิน ในลิฟต์ และบันไดเลื่อน 2 ขั้น ทั้งนี้ ให้มีการกระจายจุดวางสินค้าขายดีหรือสินค้าลดราคา โดยการจัดสินค้า
ลดราคาในพื้นที่ส่วนกลาง ให้จัดพื้นที่เสมือนเป็นร้านค้าย่อยหนึ่งแห่ง
(7) จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งนี้อาจให้มีการระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ
อากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH ≥ 10) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ
หรือใช้พดั ลมระบายอากาศ เพือ่ การหมุนเวียนอากาศทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ภายในและบริเวณห้องสุขา อาจปรับใช้พนื้ ที่
โล่งแทนพื้นที่เปิดเครื่องปรับอากาศส�ำหรับคอมมูนิตี้มอลล์
(8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
(9) จัดให้มจี ดุ บริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการทีไ่ ม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ก่อนและระหว่างใช้บริการ
(10) พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า ที่นั่งรอ และที่จอดรถเฉพาะส�ำหรับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและสินค้า รวมทั้งจุดให้
บริการน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดถุงมือ และจักรยานยนต์
(11) จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ก�ำหนด ให้มีแนวทางปฏิบัต           ิ
ในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) อาจจัดให้มีการรับ-ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้
บริการขนส่งสาธารณะ
(2) มีระบบนับจ�ำนวนคนเข้าและออกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ แสดงบนหน้าจอ หากมี
จ�ำนวนครบตามที่ก�ำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย         
1 เมตร หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล
(3) ก�ำหนดจ�ำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยรวมพื้นที่ตั้ง
วางของ และพื้นที่ส�ำหรับพนักงาน โดยคิดเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 10 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(4) ก�ำหนดจ�ำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ร้านค้าปลีกต่างๆ ร้านอาหาร หรือกิจการรายย่อย โดยคิดเกณฑ์พื้นที่           
อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ หรือ
พนักงานได้อย่างน้อย 1 เมตร
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(5) พิจารณาจัดให้มกี ารเหลือ่ มเวลาการให้บริการ หรือส่งเสริมการขายผ่านการสัง่ ซือ้ สินค้าหรือจองคิวล่วงหน้าด้วย
ระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ เพื่อลดความแออัด รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการเท่าที่จ�ำเป็น โดยก�ำหนดเวลา
ในการเข้าใช้บริการอย่างชัดเจน และถือหลักหลีกเลีย่ งการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารแนะน�ำ
สถานที่เพื่อใช้บริการที่รวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า
(6) พิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�ำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และเหลื่อมเวลาการท�ำงานของ      
เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน
(7) งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท�ำให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน รวมถึงกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง
ภายในสถานที่ เช่น การจัดโปรโมชั่นนาทีทอง จับฉลาก การแสดงบนเวที แต่หากมีการขายสินค้าลดราคา        
ในพื้นที่ส่วนกลางต้องจัดระเบียบการเข้าถึงบริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค โดยให้กั้นบริเวณและ
ควบคุมทางเข้าและออก เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวนคนเข้าใช้บริการและลดความแออัด
(8) จัดให้มีการแนะน�ำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการ
และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด เน้นให้ความสะดวกและค�ำแนะน�ำกับผูใ้ ช้
บริการและพนักงาน โดยอาจเดินตรวจครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีใ่ ห้บริการทุก 1 - 2 ชัว่ โมง และเน้นลดการรวมกลุม่ คน
จ�ำนวนมาก
(9) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�ำ
เคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ร่วมด้วย หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter Shield) สวมถุงมือ
(10) พนักงานทุกคน ไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
พนักงานอย่างน้อย 1 เมตร
(11) การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด       
ทั้งนี้ให้ลดความแออัดในพื้นที่โดยรวมเพื่อให้การเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการบริเวณทางเดินภายในพื้นที่            
โซนร้านอาหาร Food Court โดยอาจจัดระบบการไหลเวียนของทางเดินของผู้ใช้บริการ ให้มีระยะห่างกัน    
อย่างน้อย 1 เมตร
(12) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(13) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ         
ทางสาธารณสุข ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(14) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(15) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูใ้ ช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนติ มี้ อลล์ เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน
หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ รวมถึงกิจการย่อยและร้านภายในสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการ
ปิดสถานที่ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการ           
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
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(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได
พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ รถเข็น ตะกร้า ถาดรับเงิน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ    
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์ทุก 30 นาที
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�้ำ  เป็นต้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด            
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ         
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาสัง่ ซือ้ สินค้าหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก
เพือ่ ลดความแออัด รวมทัง้ การช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 เตรียมรายการสินค้าที่จะจัดซื้อ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการ ก่อนเดินทางไปใช้บริการในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
คอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้
1.4 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือวาง
ขายสินค้าในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนติ มี้ อลล์ ใกล้บา้ น เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะ
ระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.6 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้
บริการหนาแน่น
1.7 ศึกษาคูม่ อื ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีส่ ามารถใช้สแกน QR Code เพือ่ เตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทัง้ ก่อน
ออกจากศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า                 
คอมมูนิตี้มอลล์ ให้ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และ        
คอมมูนิตี้มอลล์ก�ำหนด
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาที่ใช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%     
บ่อยครั้ง
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2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิดปาก และจมูกให้สนิท
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค              
ให้ด�ำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกิจการย่อย
1. สินค้าอุปโภค ร้านค้าปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หนังสือ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งนอน วัสดุกอ่ สร้าง เฟอร์นเิ จอร์
วัสดุส�ำนักงาน เครื่องครัวอุปกรณ์จ�ำเป็นภายในครัวเรือน ดอกไม้ ต้นไม้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องส�ำอาง อุปกรณ์กีฬา
และร้านค้าอื่นๆ
1.1 เน้นให้มรี ะบบคิวเข้าใช้บริการ คัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ และสแกน QR Code
เพื่อ Check-in และ Check-out เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา   
ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์
1.2 ลดการทดลองสินค้าร่วมกับผูอ้ น่ื เช่น เครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งแต่งกาย หรือให้มกี ารจัดการฆ่าเชือ้ โรคส�ำหรับสินค้าทีผ่ า่ น
การทดลองสินค้ามาก่อน
1.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร         
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า
2. สินค้าโภคภัณฑ์ ทอง เครื่องประดับ จิวเวลรี่
2.1 เน้นให้มรี ะบบคิวเข้าใช้บริการ คัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ และสแกน QR Code
เพื่อ Check-in และ Check-out เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา          
ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์
2.2 จัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในร้าน ที่เว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร
2.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร          
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า
3. ธุรกิจบริการ เช่น ศูนย์บริการระบบอินเตอร์เน็ต ซักอบรีด ซ่อมแซมเครือ่ งใช้อปุ กรณ์ ถ่ายเอกสาร ซ่อม-เปลีย่ น ประดับยนต์
ล้างรถยนต์ ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นและคอนแท็คเลนส์ รวมทั้ง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้               
การก�ำกับ บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต คลินิกเวชกรรม สถานทันตกรรม แผงขายล็อตเตอรี ห้องรับรอง สถานที่จ�ำหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�ำหรับบุรุษหรือสตรี และร้านท�ำเล็บ
3.1 เน้นให้มรี ะบบคิวเข้าใช้บริการ คัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ และสแกน QR Code
เพื่อ Check-in และ Check-out เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา    
ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์
3.2 จัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในร้าน ศูนย์บริการ ธนาคาร พื้นที่ให้บริการ โดยให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย         
1 เมตร ส�ำหรับการใช้บริการภายในสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ส�ำหรับสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ ใช้แอปพลิเคชันตามทีท่ างราชการก�ำหนดในการ         ให้
บริการ
3.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร          
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า
3.4 เน้นให้มีการควบคุม ก�ำกับ ติดตามการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
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แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. สธ. หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย          
ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ           
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ               
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานทีจ่ ดั นิทรรศการ
■ ให้เปิดด�ำเนินการจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมทีข่ นาดงานไม่เกิน 20,000
ตารางเมตร (แต่อาจใช้พนื้ ทีจ่ ดั งานมากกว่า 20,000 ตร.ม. โดยไม่เพิม่ จ�ำนวนผูแ้ สดงสินค้า หรือ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)
■ ให้เปิดด�ำเนินการจัดประชุม ส�ำหรับงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
■ กิจกรรมจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการเปิดด�ำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
■ ภายในสถานที่จัดกิจกรรมฯ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด�ำเนินการอื่นใด
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่/ผู้เช่าสถานที่
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามราชการก�ำหนด โดยเจ้าของสถานที่ ผู้เช่าสถานที           ่
ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดแสดงสินค้า
1.2 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.3 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงและให้คำ� แนะน�ำกับพนักงาน ผูจ้ ดั แสดงสินค้า และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและ
ออกจากสถานที่ได้ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้
บริการในสถานที่
1.4 จัดให้มรี ะบบควบคุมจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ เช่น การลงทะเบียนเข้าชมงานเป็นรอบ หรือระบบนับจ�ำนวน
คนเข้า-ออกงานแสดงสินค้าที่แสดงจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมบนหน้าจอ หากมีจ�ำนวนครบตามที่ก�ำหนดแล้ว ผู้ร่วม
กิจกรรมต้องรอคิวเข้างาน
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1.5 จัดให้มีระบบตรวจสอบจุดที่มีการรวมกลุ่มภายในงานและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของ
พนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงาน เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในงาน หรือติดกล้องวงจรปิด         
เพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ             
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าชมงานได้ทันที
1.6 จัดเตรียมพื้นที่และท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดิน และในจุดส�ำคัญ         
เช่น จุดรอเข้าชมงาน จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดรับรถเข็น/ตะกร้า จุดวางสินค้าขายดี/ลดราคา
จุดแลกของรางวัล พืน้ ทีจ่ ดั ประชุม อาจพิจารณาจัดจุดส�ำคัญเหล่านีใ้ ห้มอี ยูห่ ลายๆ จุดภายในงาน ไม่รวมกันอยูจ่ ดุ ใด   
จุดหนึ่ง ซึ่งจะท�ำให้มีผู้เข้าชมงานมารวมตัวกันเป็นจ�ำนวนมาก
1.7 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ อย่างน้อย
1 จุดต่อระยะทาง 100 เมตร รวมถึงจุดที่มีบริการอาหาร จุดจัดแสดงสินค้าหรือสิ่งจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสได้
และห้องสุขาทุกแห่ง รวมถึงรถบริการรับส่งในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.8 จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา อาจปรับใช้พื้นที่โล่งแทนพื้นที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
รวมทั้งมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
1.9 พิจารณาจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ/หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.10 อาจจัดให้มีจุดบริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานที่ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและระหว่างใช้บริการ
1.11 พิจารณาจัดคูหาแสดงสินค้าแบบเรียบง่ายตามมาตรฐาน เพือ่ ลดการใช้พนื้ ทีจ่ ดั แสดง และลดระยะเวลารวมถึงปริมาณ
คนในการก่อสร้างและรื้อถอน
1.12 พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า ที่นั่งรอ และที่จอดรถเฉพาะส�ำหรับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและสินค้า รวมทั้งจุดให้
บริการน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดถุงมือ และจักรยานยนต์
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดแสดงสินค้า ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ
ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน”กรณีพบผู้มีอาการ ให้ประเมิน
ว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนดหรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ให้ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ             
รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก ส�ำหรับผูม้ อี าการถึงแม้จะไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้งดการเข้าร่วม
กิจกรรม
(2) จัดห้องหรือพื้นที่แยกส�ำหรับผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ส�ำหรับประเมินว่าผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคหรือไม่ และเป็นพื้นที่ใช้รอการส่งต่อกรณีที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(3) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ก�ำหนดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผูร้ ว่ มกิจกรรม 1 คน
(2) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพือ่ ลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลีย่ งการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น การแสดงสินค้า การส่งเสริมการขายผ่านการสั่งซื้อสินค้า การจองคิวล่วงหน้า การตอบรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ มีระบบหรือสื่อแนะน�ำสถานที่เพื่อใช้บริการที่รวดเร็วและลด
ระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับส�ำหรับการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์
ตลอดจนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
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(3) จัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น แผนการจัดการเพื่อให้ค�ำแนะน�ำผู้จัด
แสดงสินค้า ผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงจัดการเหลื่อมเวลาการจัดกิจกรรม การรับและส่งผู้ร่วมกิจกรรม ในช่วงที่มี
การใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น แผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา
(4) พิจารณาจัดให้มกี ารรับและส่งผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ ขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง และวิธีการเดินทาง เพื่อลดความแออัดของระบบขนส่ง
สาธารณะ
(5) พนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
อาจมีเจ้าหน้าที่คัดกรองมิให้ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าร่วมกิจกรรม
(6) พนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น ไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยครัง้ และไม่ควรสัมผัสผูใ้ ช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผูใ้ ช้บริการ อย่างน้อย
1 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
(7) เคาน์เตอร์รับช�ำระเงิน พิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter Shield) อาจให้สวมถุงมือ หรือ มีถาดรับช�ำระเงิน     
อาจจัดให้มกี ารช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(8) มีการจัดการให้ผู้จัดแสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีระยะนั่งหรือยืน ห่างกัน 1 เมตร หรือมีความกว้าง      
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(9) มีการไหลเวียนของผู้ร่วมกิจกรรมในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา ภายในคูหาจัดแสดง
(10) งดจัดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มคนในบาง
บริเวณของพื้นที่จัดแสดงสินค้า การจัดโปรโมชั่น การแสดงบนเวที การปรากฏตัวของผู้มีชื่อเสียง
(11) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง
(12) จัดให้มกี ารแนะน�ำพนักงาน ผูจ้ ดั แสดงสินค้า ผูเ้ ข้าชมงาน รวมถึงให้มกี ารตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการ
และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด เน้นให้ความสะดวกและค�ำแนะน�ำกับผูใ้ ช้
บริการและพนักงาน โดยอาจเดินตรวจครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้บริการทุก 1 - 2 ชั่วโมง และเน้นลดการรวม         
กลุ่มคนจ�ำนวนมาก
(13) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทัง้    
มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(14) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ภายในศูนย์ประชุมหรือศูนย์จดั แสดงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
และค�ำแนะน�ำตามที่ทางราชการก�ำหนด
(15) หากพบว่าพนักงาน ผูจ้ ดั แสดงสินค้าหรือผูเ้ ข้าชมงาน เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สถานที่ รวมถึงกิจการ
ย่อยและร้านภายในสถานที่ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดกิจการย่อยหรือสถานที่ตามค�ำสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานทีแ่ ละด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได
พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ รถเข็น ตะกร้า ถาดรับเงิน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ    
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์ทุก 30 นาที
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(3) เพิ่มความถี่ในการล้างท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มีการล้างท�ำความสะอาดอย่างน้อย      
ทุก 2 เดือน
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�้ำ  เป็นต้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด            
อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
(5) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาสัง่ ซือ้ สินค้าหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก
เพือ่ ลดความแออัด รวมทัง้ การช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-payment) หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชัน
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 เตรียมรายการสินค้าที่จะจัดซื้อก่อนไปงานแสดงสินค้า เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้
1.4 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น อาจใช้บริการรถรับส่งของผู้จัดงาน รวมทั้ง     
สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.6 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปร่วมกิจกรรม
1.7 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR code เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อน
ออกจากศูนย์ประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้า ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ทุกช่องทางเข้า-ออก โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”         
ด้วยการสแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
เคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าก�ำหนด
2.5 หลีกเลีย่ งการเข้าไปในบริเวณจุดทีม่ กี ารรวมกลุม่ คนปริมาณมาก และหากพบเห็น ให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ประชุม
หรือผู้จัดงานให้ด�ำเนินการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
2.6 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง
2.7 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.8 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค              
ให้ด�ำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกิจการย่อย
1. การแสดงสินค้าอุปโภค สินค้าธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน วัสดุก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุส�ำนักงาน เครื่องครัวอุปกรณ์จ�ำเป็นภายในครัวเรือน ดอกไม้ ต้นไม้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องส�ำอาง
อุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่น ๆ
1.1 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ
1.2 ลดการทดลองสินค้าร่วมกับผูอ้ น่ื เช่น เครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งแต่งกาย หรือให้มกี ารจัดการฆ่าเชือ้ โรคส�ำหรับสินค้าทีผ่ า่ น
การทดลองสินค้ามาก่อน
1.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร        
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดง
2. การแสดงสินค้าประเภทอาหาร
2.1 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ
2.2 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร ให้มตี หู้ รือพลาสติกใสกัน้ อาหารพร้อมรับประทานทีไ่ ม่ได้บรรจุในหีบห่อ เช่น ขนม
เบเกอรี่ เพื่อกันละอองน�้ำมูกน�้ำลาย และพิจารณาปรับการบริการโดยบรรจุอาหารในหีบห่อล่วงหน้า
2.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร          
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดง
3. การแสดงสินค้าโภคภัณฑ์ ทอง เครื่องประดับ จิวเวลรี่
3.1 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ
3.2 หากจัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในคูหาจัดแสดง ให้เว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร
3.3 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร       
เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดงสินค้า

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. สสปน. หอการค้าไทย และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คมู่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ติ าม
ความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. หอการค้า
จังหวัด
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์
การจัดงาน สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
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2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม    
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้ม        ี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                  
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
3.5 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
3.6 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
3.7 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของกิจการ
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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1 - 2อ่ งM
ค. สนามพระเครือ่ ง ศูนย์พระเครื
■ ให้เปิดด�ำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผคู้ นมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ทีม่ อี าการ ให้รายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว
1.6 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขาอาจปรับใช้พื้นที่โล่งแทนพื้นที่
เปิดเครื่องปรับอากาศ
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1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า ที่นั่งรอ ส�ำหรับผู้ใช้บริการสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน”กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำท้ายเล่ม
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) มีระบบรอคิวเข้าใช้บริการ โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(2) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพือ่ ลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลีย่ งการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ การสั่งจองสินค้าและระบบจองคิวแบบออนไลน์
เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(3) ควบคุมมิให้มกี จิ กรรมทีใ่ ช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิด
ความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน
(4) จัดให้มรี ะบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทัง้ ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้และใช้บริการ
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(5) การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
(6) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ พิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter
Shield) สวมถุงมือ และมีถาดรับช�ำระเงิน รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า         
ล้างมือบ่อยครั้ง และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และยืนห่างจากพนักงาน         
คนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
(7) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(8) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(9) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(10) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูล
บ่งชี้ว่าสถานที่ รวมถึงกิจการย่อยและร้านภายในสถานที่ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่      
ตามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค
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2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น วัตถุมงคล ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ
ราวบันได พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับเงิน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ               
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟท์ทุก 30 นาที
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�้ำ  เป็นต้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด            
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) เพิ่มความถี่ในการล้างท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มีการล้างท�ำความสะอาดอย่างน้อย     
ทุก 2 เดือน
(5) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาสัง่ ซือ้ สินค้าหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก
เพือ่ ลดความแออัด รวมทัง้ การช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามพระเครื่อง ศูนย์พระ
เครื่องใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.5 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการสนามพระเครือ่ ง ศูนย์พระเครือ่ ง ในช่วงเวลาทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก หรือพืน้ ทีท่ มี่ ผี ใู้ ช้บริการหนาแน่น
1.6 ศึกษาคูม่ อื ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีส่ ามารถใช้สแกน QR Code เพือ่ เตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทัง้ ก่อน
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง           
ให้ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะส�ำหรับวางวัตถุมงคล และการจัดทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการ
ได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ทสี่ นามพระเครือ่ ง ศูนย์พระเครือ่ งก�ำหนด
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง
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2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค             
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด   “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง      
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้ม         ี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ           
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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1-2M
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ส�ำหรับบุรษุ หรือสตรี
■
■
■
■
■
■

ให้เปิดด�ำเนินการโดยจ�ำกัดเวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
ให้จัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน
ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ทีม่ อี าการ ให้รายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
■ ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้
บริการในสถานที่
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
1.6 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา
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1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน”กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำท้ายเล่ม
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) จ�ำกัดเวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
(2) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
โดยลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น     
การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบจองคิวแบบออนไลน์ เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(3) ให้ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ      
รวมทั้งเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
(4) พิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter Shield) สวมถุงมือ และมีถาดรับช�ำระเงิน รวมทั้งลดการพูดคุยไม่ตะโกนขณะ
ให้บริการ ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยครั้ง และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ             
โดยรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานอย่างน้อย 1 เมตร
(5) จัดให้มรี ะบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทัง้ ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้และใช้บริการ
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(6) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
(7) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(8) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(9) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูใ้ ช้บริการภายในร้านเป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ ร้านอาจเป็นจุดแพร่เชือ้ ได้
ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท�ำความสะอาดสถานที่       
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
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2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) เครือ่ งใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ต้องท�ำความสะอาดทุกครัง้ ก่อนน�ำกลับมาใช้กบั ผูร้ บั บริการ
รายอื่น
(3) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได
พืน้ โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับเงิน ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�้ำ  เป็นต้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด             
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(5) เพิ่มความถี่ในการล้างท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มีการล้างท�ำความสะอาดอย่างน้อย     
ทุก 2 เดือน
(6) วัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่น�ำมาใช้ซ�้ำกับผู้รับบริการ     
รายอืน่ และทิง้ ของมีคมทีใ่ ช้แล้วในภาชนะทีป่ ลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพือ่ น�ำไปรวบรวมและส่งก�ำจัด
อย่างถูกต้อง
(7) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด           
ความแออัด รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน     
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการใกล้บ้าน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอด
เวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลด            
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
1.5 ศึกษาคูม่ อื ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีส่ ามารถใช้สแกน QR Code เพือ่ เตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทัง้ ก่อน
ออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่ร้านให้ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด           
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
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2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง
2.5 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค               
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ชมรม/สมาคมธุรกิจ/หอการค้าในพื้นที่/สมาคมช่างผม - เสริมสวยแห่งประเทศไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพ
ประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้ม        ี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                  
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ               
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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3
กิจกรรมดานการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพหร�อสันทนาการ
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ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม
สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

■ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม เป็นคลินิกที่มีแพทย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ�ำคลินิก ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล และมาตรการป้องกันควบคุมโรค
■ ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท�ำหัตถการ ในการเสริมความงามบนใบหน้าให้ท�ำได้เฉพาะผิวหนัง
ที่อยู่เหนือหน้ากากอนามัยขึ้นไป
■ จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้               
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”               
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ           
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่    
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ
ทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่
1.4 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณส่วนให้บริการ            
ห้องสุขา และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน               
และรองเท้าสะอาด หรือถุงคลุมรองเท้าส�ำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าห้องหัตถการ
1.6 จัดให้มีฉากกั้น (Counter Shield) ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ณ จุดต้อนรับ จุดประชาสัมพันธ์ หรือ                    
จุดให้บริการอื่นๆ และให้ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื้นที่รอคิว ที่นั่งหรือยืน เช่น จุดคัดกรอง       
จุดต้อนรับ จุดประชาสัมพันธ์ จุดช�ำระเงิน รวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
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1.7 จัดให้มีห้องบริการ 1 ห้องต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 1 คน และกรณีที่เป็นห้องรวม ต้องมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน
ระหว่างเตียง เบาะ หรือเก้าอี้ และมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
1.8 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา
1.9 ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการท�ำกิจกรรมเท่าที่จ�ำเป็น และงดรอรับบริการภายใน
คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม   
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ             
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ       
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้มีแนวทางปฏิบัติ      
ในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) ให้ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการด้วยระบบจองคิว       
ล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ ทัง้ นี้ ก�ำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อคน
และถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน รวมทั้งงดเว้นการนั่งรอคิวภายในสถานที่ โดยอาจพิจารณาให้
บริการเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้าเท่านั้น หากจ�ำเป็นให้นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมีผู้ติดตามได้                     
ไม่เกิน 1 คน ยกเว้นผู้ใช้บริการอายุต�่ำกว่า 15 ปี
(3) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ ให้บริการ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว
(4) งดเว้นบริการทีต่ อ้ งใช้อปุ กรณ์รว่ มกันทีไ่ ม่สามารถท�ำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของผูใ้ ช้บริการแต่ละคนได้
และควรใช้ส�ำลีแทนอุปกรณ์ที่มีโอกาสสะสมเชื้อหรือท�ำความสะอาดยาก เช่น ฟองน�้ำเช็ดหน้า และทิ้งทุกครั้ง
หลังใช้งาน
(5) พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์
ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ แผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ หรือแพทย์ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า สวมถุงมือ และ Face Shield ในขณะที่ให้บริการหรือท�ำหัตถการตามมาตรฐาน            
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น โดยใช้น�้ำเสียงปกติและ              
ไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งนี้ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ ยกเว้น             
ขณะท�ำหัตถการ และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
(6) พนักงานทุกคน ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
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(7) จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกินวันละ 6 ชั่วโมง วันละ 2 รอบ
(8) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(9) พิจารณาขยายเวลาการให้บริการ เพือ่ รองรับการท�ำงานเหลือ่ มเวลาของพนักงาน เพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งในการแพร่โรค
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หาก ช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยทีพ่ นักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(11) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบการ ตรวจตรา ควบคุม และก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด เน้นลดการรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทัง้ มี
การอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(13) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด      
แพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ถาดรับช�ำระเงิน ที่จับหรือลูกบิดประตู          
ปุม่ กดลิฟต์ ราวจับ ราวบันได จุดบริการ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70%
หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง คลุมเครือ่ งมือ โต๊ะ เตียง ด้วยผ้าหรือพลาสติกทีเ่ ปลีย่ น
ได้ (กรณีพลาสติกเช็ดด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ทุกครั้ง              
หลังท�ำหัตถการเสร็จ หรือหากเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังท�ำหัตถการ)
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�้ำ  เป็นต้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด              
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) ให้ถอดและทิ้งชุดและเครื่องมือป้องกันทุกอย่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(6) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ           
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด               
ความแออัด รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน        
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
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1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้บริการหนาแน่น รวมทัง้ ค้นหาข้อมูลคลินกิ เวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง              
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการ                  
โดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                 ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด         
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 เปลี่ยนรองเท้าสะอาด หรือสวมถุงคลุมรองเท้าก่อนเข้าห้องหัตถการ
2.4 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ เครือ่ งมือ เตียง โต๊ะ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการ
ได้อย่างปลอดภัย
2.5 ระหว่างใช้บริการ รอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด
2.6 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ รวมถึงระหว่างท�ำหัตถการ ในการเสริมความงาม
บนใบหน้าให้ท�ำได้เฉพาะผิวหนังที่อยู่เหนือหน้ากากอนามัยขึ้นไป และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
70% รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.7 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ และหากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิด
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลีย่ งไอหรือจามใกล้ผอู้ นื่ หากมีการไอหรือจามให้ปดิ ปากและ
จมูกให้สนิท
2.8 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.9 ผูใ้ ช้บริการหากมีไข้ อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ เข้าได้กบั เกณฑ์สอบสวนโรคโควิด 19 หลังรับบริการภายใน 14 วัน
ให้แจ้งแพทย์ หรือสถานพยาบาลทราบประวัติการใช้บริการในสถานที่ทันที

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. สธ. ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที              ่
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง          
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
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2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง       
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์           
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ              
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
■
■
■
■

งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน�้ำแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า
ยกเว้นสถานประกอบกิจการอาบน�้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้               
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ          
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่         
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมทั้งพิจารณาให้มีระบบการซักประวัติความเสี่ยง โดยจัดให้พื้นที่       
แยกออกจากส่วนปฏิบัติงานของพนักงาน
1.4 จัดพื้นที่ต้อนรับผู้รับบริการให้เหมาะสม โดยท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ อย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณ
ที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว รวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
1.5 จัดให้มีห้องบริการ 1 ห้องต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 1 คน และกรณีที่เป็นห้องรวม ต้องมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน
ระหว่างเตียงนวด เบาะนวด หรือเก้าอี้นวด และมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
1.6 จัดสถานที่ส�ำหรับเก็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และอุปกรณ์ส�ำหรับให้บริการให้มิดชิดเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อ
1.7 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง
ห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล
1.8 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand-Held               
Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป็นต้น
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1.9 รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
1.10 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ 
1.11 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face shield
1.12 จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด                   
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) ให้ควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบจองคิว
ล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ก�ำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน          
และถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ ให้บริการ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว
(4) พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะพนักงานนวด พนักงานที่อยู       ่
ประจ�ำเคาท์เตอร์ต่างๆ เช่น ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือแว่นตาร่วมด้วย หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น         
(Counter shield) และสวมถุงมือ รวมทั้งลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น โดยใช้น�้ำเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือ
จับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทัง้ นีใ้ ห้รกั ษาระยะห่างระหว่างผูใ้ ช้บริการ ยกเว้นขณะนวด และรักษาระยะห่าง
จากพนักงานคนอืน่ อย่างน้อย 1 เมตร
(5) พนักงานทุกคน ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อน             
และหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้สว่ นตัว และไม่ใช้สงิ่ ของร่วมกับผูอ้ นื่ เช่น แก้วน�ำ 
้ หลอด ช้อน ผ้าเช็ดมือ
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว และควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดปฏิบัติงานทุกครั้ง ก่อนการให้บริการ
(6) พนักงาน ควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ ควรแนะน�ำให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้ง
ประวัติการเดินทาง
(7) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(8) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ และใช้ได้
อย่างปลอดภัย
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(9) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยทีพ่ นักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(10) จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและ
การใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(11) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น แนะน�ำให้ลา้ งมือ แนะน�ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหรือหน้ากากผ้า ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ        
และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่สัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ให้บริการ ราวบันได
อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอี้นวด อ่างแช่ตัว ห้องอบสมุนไพร ห้องอบไอน�้ำ  ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน�้ำยา                          
ท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ทุก 2 ชัว่ โมง และเปลีย่ นอุปกรณ์หรือ
สิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ส�ำหรับผู้ใช้บริการ ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู
ปลอกหมอน ทุกครั้งหลังการให้บริการ
(3) การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้า และผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว โดยการม้วนออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า
เพราะจะท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อและสิ่งสกปรก และท�ำความสะอาด อุปกรณ์หรือสิ่งของอย่าง                  
ถูกสุขลักษณะ
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%                   
แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้องท�ำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง
(5) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(6) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ           
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ            
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง

50

1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการนวด            
สปาใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                 ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด        
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ระหว่างใช้บริการ รอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้นขณะอบตัว อบสมุนไพร อบไอน�้ำ ซึ่งให้จัดบริการ
แยกเป็นรายบุคคล และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ
2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ และหากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือ                  
เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลีย่ งไอหรือจามใกล้ผอู้ นื่ หากมีการไอหรือจามให้ปดิ ปาก  
และจมูกให้สนิท
2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนเปิดให้บริการ
1. ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด�ำเนินการดังนี้
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้               
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในเว็บไซต์ https://spa.hss.moph.go.th/Self/
1.3 เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่ส�ำคัญ เช่น ชื่อสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ และประเภทกิจการ เป็นต้น ให้ครบตามที่ก�ำหนด
1.4 ท�ำแบบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุม          
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
1.5 กดส่งแบบประเมิน และรอเจ้าหน้าที่ตอบรับการประเมิน
1.6 หากผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ระบบจะออกใบ e-Certificate เพื่อรับรองว่าสถานประกอบการผ่านเกณฑ์             
การประเมินส�ำหรับเปิดให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบ e-Certificate ส�ำหรับติดบริเวณหน้าสถานประกอบการได้
1.7 สถานประกอบการต้องรายงานการผลปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่ก�ำหนด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.8 หากพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้ดำ� เนินการตามแนวทางการคัดกรองและการรายงานผูป้ ว่ ยเข้าเกณฑ์การสอบสวน
โรคโควิด 19
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แผนผังที่ 1 ระบบการลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ (ส�ำหรับผู้ประกอบการ)

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ ด�ำเนินการดังนี้
2.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานคร) และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบแบบประเมินที่สถานประกอบการส่งเข้ามาในระบบในเขตรับผิดชอบของตนเอง และ
ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบแบบประเมินตนเองถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กดยอมรับ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กดปฏิเสธ
(2) หากผ่านเกณฑ์การประเมินระบบจะออกใบรับรอง e-Certificate ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ และหากไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินระบบจะแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไข และประเมินตนเองอีกครั้ง
2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์
2.3 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด                
สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว
แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบส�ำหรับเจ้าหน้าที่
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แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. สธ. ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และ
ประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง         
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม     
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ผู้ประกอบการสมัครรหัสส�ำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก�ำหนด และให้มีการรายงานผล               
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ที่ก�ำหนดทุก 7 วัน
2.4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด                
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไป
2.5 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 สมาคมสมาคมสปาไทย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้าน       
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ค. สถานที่ออกก�ำลังกายฟิตเนส
ให้เปิดด�ำเนินการได้โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่นในการเล่นแบบรวมกลุ่ม และ
■ งดให้บริการในส่วนของการอบตัวหรืออบไอน�้ำแบบรวม
■ จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการทีอ่ อกก�ำลังกาย ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ
1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร
ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำ สัง่ ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้               
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”                
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ            
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่    
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จ�ำกัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน เทรนเนอร์ และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้งห้อง
สุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
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1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว และระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดรอ
เข้าห้องน�้ำ  จุดช�ำระเงิน รอรับบริการ จุดบริการพนักงานต้อนรับ พื้นที่นั่งส่วนกลาง รวมทั้งท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะ
นัง่ หรือยืนขณะออกก�ำลังกาย และระยะห่างระหว่างเครือ่ งออกก�ำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย
1 เมตรในกรณีมีฉากกั้น
1.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
1.7 จัดท�ำป้ายค�ำแนะน�ำ  สัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ผู้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกก�ำลังกายอย่างปลอดภัยและ
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค
1.8 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน           
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ
อย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง (ACH≥ 10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้         
ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน เทรนเนอร์ และ   
ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้มีแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยกหรือบริเวณแยก
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน เทรนเนอร์ และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(1) ให้ควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบ
การเข้าใช้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ รวมทัง้ ก�ำหนด
ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(2) ให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นรายกลุ่มเสี่ยง โดยก�ำหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการ         
ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
(3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างขณะออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร โดยลดการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการ                   
และเทรนเนอร์ กรณีการออกก�ำลังกายแบบรวมกลุม่ จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการส�ำหรับผูใ้ ช้บริการทีอ่ อกก�ำลังกาย         
ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน ทัง้ นีง้ ดให้บริการอบตัวหรืออบไอน�ำ้
แบบรวม
(4) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
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(5) พนักงานและเทรนเนอร์ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา         
ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น โดยใช้น�้ำเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า     
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น รวมทั้งการส่งอุปกรณ์กีฬาระหว่างพนักงานบริการ
และผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร
(6) พนักงานและเทรนเนอร์ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้ง
ก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
(7) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ ให้
บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(8) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ออกก�ำลังกายฟิตเนส ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ราชการก�ำหนด
(9) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้อง            
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(10) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(11) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมี            
การอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน และเทรนเนอร์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(13) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูใ้ ช้บริการภายในสถานทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สถานทีอ่ าจเป็นจุดแพร่
เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ
ราวบันได เป็นต้น รวมทัง้ เช็ดท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่น อุปกรณ์กฬี า ดัมบ์เบล บาร์เบล พืน้ ผิวสัมผัสของสถานที่
รวมทั้งเครื่องเล่นออกก�ำลังกาย ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% หรือนึง่ หรือต้มหรืออบด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ อย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ก่อนและหลังการใช้งานอยูเ่ สมอ
(3) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�้ำ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ          
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอหรือจาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้บริการหนาแน่น รวมทัง้ ค้นหาข้อมูลสถานทีอ่ อกก�ำลังกายฟิตเนส
ใกล้บา้ น เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทัง้ สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                  ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการในสถานที่ออกก�ำลังกายฟิตเนส
1.6 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด         
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ขณะรอคิวใช้บริการ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด และเว้นระยะห่างขณะ          
ออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร
2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการออกก�ำลังกาย และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน เลี่ยงไอหรือจาม
ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน�้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.7 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด หรือการเข้าร่วมออกก�ำลังกายที่มีคนหมู่มาก
2.8 เก็บสัมภาระส่วนตัวในล็อคเกอร์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น เพื่อลดการสัมผัสของใช้ส่วนรวม
2.9 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�ำลังกายด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดก่อนและ หลังใช้งาน
2.10 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่        
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง     
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง        
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย

ให้เปิดได้เฉพาะเพือ่ การฝึกซ้อม การชกลมโดยไม่มคี ชู่ ก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มผี ชู้ ม และ
■ จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการหรือนักมวยที่ฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร
ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการหรือนักมวยที่ไม่ได้ฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร
ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ งดเว้นการอบตัว (Sauna) หรืออบไอน�้ำ (Steam) แบบรวม
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้                 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ           
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่      
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จ�ำกัดทางเข้าและออก เพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักมวย และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการ           
ในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับการคัดกรอง เช่น เครือ่ งวัดอุณหภูมิ สติก๊ เกอร์สญ
ั ลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
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1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้งห้อง
สุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร หรือ
อย่างน้อย 1 เมตร กรณีมีฉากกั้น เช่น เวที กระสอบทราย และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ รวมทั้งระยะห่างของจุดบริการ
ทีม่ ที น่ี งั่ หรือยืนต่อคิว และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดรอเข้าห้องน�ำ 
้ จุดช�ำระเงิน รอรับบริการ          
พื้นที่นั่งส่วนกลาง
1.6 กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวยหรือค่ายมวย ให้บริการที่พักกับนักมวยหรือผู้ใช้บริการ พิจารณาให้มีการแยกห้องพัก             
เป็นรายบุคคล หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า 2 เมตร
1.7 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด
1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.9 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ
อากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชัว่ โมง (ACH≥ 10) รวมทัง้ ภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�ำ 
้ และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
1.10 พิจารณาจัดให้มกี ล้องวงจรปิดเพือ่ ใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพือ่ ติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ท             ี่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช         
นักมวย และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ        
ไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักมวย และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการหรือนักมวย
ที่ฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และผู้ใช้บริการหรือ        
นักมวยที่ไม่ได้ฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน                      
และจ�ำกัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการหรือการฝึกซ้อม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้ม             ี
การเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้า               
แบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมฝึกซ้อมมวย/ออกก�ำลังกายให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร และ        
ลดการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการ นักมวย ผู้ฝึกสอน โค้ช
(4) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
(5) พนักงาน ผูฝ้ กึ สอน และโค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุย       
ทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยใช้นำ�้ เสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่าง
ระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร กรณีใช้นวมร่วมกันให้สวมถุงมือยางก่อนสวมนวม
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(6) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค             
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
(7) จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสุขา ห้องอาบน�ำ ้ ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna) หรืออบไอน�ำ ้ (Steam) แบบรวม
(8) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์                     
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(9) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ราชการก�ำหนด
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยทีพ่ นักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(11) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ นักมวย พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(13) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(14) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดเครื่องเล่น อุปกรณ์ เช่น กระสอบทราย นวมทั้งด้านนอกและด้านใน และบริเวณพื้นผิวที่ม           ี
การสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ห้องพักผ่อน
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(3) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�้ำ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ          
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ/นักมวย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีอาการป่วย ไข้ ไอหรือจาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิม
หรือค่ายมวยใกล้บา้ น เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทัง้ สวมหน้ากากอนามัย
และหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                 ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด        
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ขณะรอคิวใช้บริการ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด และเว้นระยะห่างขณะ          
ฝึกซ้อมมวย/ออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร
2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อมมวย/ออกก�ำลังกาย และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์
เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ กรณีใช้นวมร่วมกันให้สวมถุงมือยางก่อนสวมนวม
2.6 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด หรือการเข้าร่วมออกก�ำลังกายที่มีคนหมู่มาก
2.7 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน เลี่ยงไอหรือจาม
ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน�้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.8 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�ำลังกายด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดก่อนและ หลังใช้งาน
2.9 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่       
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา
โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม
ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการทีก่ ำ� หนด
1.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
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2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง        
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม      
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                 
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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จ. สนามกีฬาเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล
ให้เปิดด�ำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ ในบริเวณสนามกีฬา
(ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน และ
■ จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ออกก�ำลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย
5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการหรือนักกีฬาทีไ่ ม่ได้ออกก�ำลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อย่างน้อย
4 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำ สัง่ ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้                
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ           
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่      
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จ�ำกัดทางเข้าและออก เพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน ผูฝ้ กึ สอน โค้ช นักกีฬา และผูใ้ ช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบตั งิ านและใช้บริการในสถานที่
พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง        
ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
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1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการทีม่ ที นี่ งั่ หรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน�ำ 
้ จุดช�ำระเงิน รอรับบริการ พืน้ ที่
นัง่ ส่วนกลาง บริเวณทีน่ งั่ พัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมทัง้ ระยะห่างของพืน้ ทีก่ ารออกก�ำลังกาย/
ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย 1 เมตรในกรณีมีฉากกั้น
1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด
1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ
อากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชัว่ โมง (ACH≥ 10) รวมทัง้ ภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�ำ 
้ และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
1.9 พิจารณาจัดให้มกี ล้องวงจรปิดเพือ่ ใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพือ่ ติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ท             ี่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช
นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ           
ไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา
ที่ออกก�ำลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน        
และผูใ้ ช้บริการหรือนักกีฬาทีไ่ ม่ได้ออกก�ำลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และจ�ำกัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้มี
การเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้า          
แบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) ไม่เกิน 10 คน เช่น โค้ช ผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการแข่งขัน
(4) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย            
1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ ทั้งนี้           
อาจพิจารณาลดจ�ำนวนผู้เล่นลง
(5) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา                     
ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น โดยใช้น�้ำเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า            
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
(6) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค             
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว

65

(7) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์                  
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(8) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
(9) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวม
ถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(10) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(11) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(13) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็น             
จุดแพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาด
สถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล เน็ตหรือตาข่าย และบริเวณ        
พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
รวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ
(3) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�้ำ  ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ          
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ/นักกีฬา
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีอาการป่วย ไข้ ไอหรือจาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ           
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
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1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา
การโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                     ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด          
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ขณะรอคิวใช้บริการ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด
2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%             
บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี                 ้
ไม่บ้วนน�้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.7 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�ำลังกายด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.8 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่        
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง      
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง        
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
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2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม         
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ          
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ               
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน

ให้เปิดด�ำเนินการได้เฉพาะเพือ่ การออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อม โดยจ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
ต่อคน และ
■ งดการจัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมรวมคน เช่น การแสดงโชว์ งานการกุศลต่างๆ
■ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน หรือ
กรณีการเล่นโบว์ลิ่ง จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ 1 เลนโบว์ลิ่ง ต่อผู้ ใช้บริการ 2 คน โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้                 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ           
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่    
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช
นักกีฬา และผูใ้ ช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบตั งิ านและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับการคัดกรอง
เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง        
ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จุดเลือกอุปกรณ์ จุดยืมและคืนอุปกรณ์ ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวน
ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานท�ำความสะอาดประจ�ำตลอดช่วงเวลาให้บริการ
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1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของที่นั่ง พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกายห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร และ            
จุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดรอเข้าห้องน�้ำ จุดช�ำระเงิน                     
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง
1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด
1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียน              
ของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชัว่ โมง (ACH≥ 10) รวมทัง้ ภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�ำ ้ และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
1.9 จัดให้มจี ดุ บริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการทีไ่ ม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม    
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ             
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช
นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ         
ไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยให้จำ� กัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ ตามเกณฑ์
ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน หรือ กรณีการเล่นโบว์ลิ่ง จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้
บริการ 1 เลนโบว์ลิ่ง ต่อผู้ใช้บริการ 2 คน โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน และจ�ำกัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
หรือการฝึกซ้อมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบ        
การเข้าใช้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) จัดให้มีระบบนับจ�ำนวนคนเข้าและออก หากมีจ�ำนวนครบตามที่ก�ำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ
โดยจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนรอคิว อย่างน้อย 1 เมตร
(4) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์                 
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(5) พิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�ำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และเหลื่อมเวลาการท�ำงาน                  
ของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน
(6) ควบคุมไม่ให้มกี จิ กรรมทีใ่ ช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุม่ คน
เช่น จัดการแสดงโชว์ จัดโบว์ลิ่งการกุศล หรือจัดการแข่งขัน
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(7) พนักงาน ผู้ฝึกสอน โค้ช ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�ำ
เคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ร่วมด้วย พิจารณาให้มีฉากกั้น (Counter Shield) และสวมถุงมือ                    
รวมทัง้ ลดการพูดคุยทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยใช้นำ�้ เสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
(8) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค              
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
(9) การจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในสถานทีเ่ ล่นโบว์ลงิ่ สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ราชการก�ำหนด
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยทีพ่ นักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(11) จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง                    
มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ นักกีฬา พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ช ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(13) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(14) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาดทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานทีแ่ ละพืน้ ทีจ่ ดุ สัมผัสร่วม เช่น ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด ลูกโบว์ลงิ่
สเก็ต โรลเลอร์เบลด ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับช�ำระเงิน        
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชัว่ โมง    
และท�ำความสะอาดพืน้ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ รวมทัง้ หลังปิดให้บริการในแต่ละวัน
(3) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�้ำ  ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ          
ขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ/นักกีฬา
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการหรือนักกีฬามีอาการป่วย ไข้ ไอหรือจาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้บริการหนาแน่น รวมทัง้ ค้นหาข้อมูลสถานทีเ่ ล่นโบว์ลงิ่ สเก็ต หรือ
โรลเลอร์เบลดใกล้บา้ น เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทัง้ สวมหน้ากากอนามัย
และหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการในสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด
1.5 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                   ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.6 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด         
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ขณะรอคิวใช้บริการ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด และเว้นระยะห่างขณะ          
ท�ำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร
2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการท�ำกิจกรรม ยกเว้นการเล่นโบว์ลงิ่ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.6 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก
2.7 ลดการพูดคุยทีไ่ ม่จำ� เป็นระหว่างใช้บริการ หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ตะโกน งดเว้นการส่งเสียงเชียร์
การจับมือ หรือโอบกอดแสดงความดีใจ ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก          
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน�้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.8 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�ำลังกายด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.9 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค               
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ. ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่         
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง          
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง       
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม        
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์          
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
■ จ�ำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน
■ งดการจัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมรวมคน เช่น การแสดงโชว์ งานการกุศลต่างๆ
■ ให้จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ ใช้บริการ ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ห้องหรือลานลีลาศ) อย่างน้อย 5 ตารางเมตร
ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้               
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”              
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ           
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่   
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ครูผู้ฝึกสอน                      
และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับการคัดกรอง เช่น
เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง        
ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการทีม่ ที นี่ งั่ หรือยืนต่อคิว และระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร เช่น
จุดรอเข้าห้องน�้ำ  จุดช�ำระเงิน รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง รวมทั้งก�ำหนดจุดในพื้นที่เต้นลีลาศอย่างชัดเจน         
โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
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1.6 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด
1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ
อากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชัว่ โมง (ACH≥ 10) รวมทัง้ ภายในและบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน�ำ 
้ และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
1.9 จัดให้มจี ดุ บริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการทีไ่ ม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่             
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ครูผู้ฝึกสอน           
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค                    
ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ครูผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา การควบคุม
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยให้จำ� กัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ ตามเกณฑ์
ขนาดพื้นที่ให้บริการ (ห้องหรือลานลีลาศ) อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน และจ�ำกัดระยะเวลา
ในการเข้าใช้บริการหรือการฝึกซ้อม ไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อคน ทัง้ นีค้ วรพิจารณาจัดให้มกี ารเหลือ่ มเวลาการให้บริการ
หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์              
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์                     
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(4) ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน
เช่น จัดการแสดงโชว์ จัดการกุศล หรือจัดการแข่งขัน
(5) พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์
ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และ Face Shield ร่วมด้วย พิจารณาให้มฉี ากกัน้ (Counter Shield) และสวมถุงมือ ทัง้ นี้ ครูผฝู้ กึ สอน
อาจพิจารณาสวม Face Shield แทนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในกรณีทตี่ อ้ งใช้แรงในการเต้นมาก
(6) พนักงานทุกคน ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น โดยใช้น�้ำเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร และต้องล้างมือ       
บ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบ
จับของใช้ส่วนตัว
(7) การจ� ำ หน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสถาบั น ลี ล าศหรื อ สอนลี ล าศ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น โรค                  
ตามที่ราชการก�ำหนด
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(8) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช�ำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้อง             
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป         
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(10) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ พนักงาน และครูผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(11) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(12) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่
และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาดทุกคนต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น อุปกรณ์การเต้น ที่จับหรือลูกบิดประตู          
ราวจับ ราวบันได พืน้ โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ถาดรับช�ำระเงิน ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง หรือทุกครั้งหลังให้บริการ และท�ำความสะอาดพื้นอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งหลังปิดบริการในแต่ละวัน
(3) ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ  ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�้ำ  ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ   
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการหรือนักกีฬามีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อลด            
ความแออัด รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน         
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ช้บริการหนาแน่น รวมทัง้ ค้นหาข้อมูลสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
ใกล้บา้ น เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทัง้ สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการในสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
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1.5 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที                   ่
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.6 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานประกอบการแนะน�ำอย่างเคร่งครัด        
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพืน้ ทีแ่ ละทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ขณะใช้บริการ ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�ำหนด
2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการท�ำกิจกรรม หรือพิจารณาสวม Face Shield ขณะเต้นลีลาศ
และสวมถุงมือยางส�ำหรับการเต้นลีลาศแบบคูท่ ตี่ อ้ งจับมือ ทัง้ นีต้ อ้ งล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครัง้
รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
2.6 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก
2.7 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างใช้บริการ หากจ�ำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน เลี่ยงไอหรือ            
จามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน�้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยง                 
การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.8 ท�ำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�ำลังกายด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.9 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท�ำเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่
และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�ำลัง      
สายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป                
ตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง        
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
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2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์           
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ              
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ซ. สระน�้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน�้ำในบึง เช่น
เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต
■ ให้เปิดด�ำเนินการได้ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่นตามจ�ำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสัง่ ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำ
ส่วนภาคผนวก
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ         
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่         
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้
บริการในสถานที่
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว
1.6 มีระบบควบคุมจ�ำนวนและระยะเวลาของผู้เข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ
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1.7 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา
1.8 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ             
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้า             
สถานที่ ตามขีดความสามารถ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบ       
ทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง        
ที่ก�ำหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา         
ให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำท้ายเล่ม
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัตเิ สีย่ ง ทะเบียนบันทึกผูม้ อี าการป่วย ประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการส�ำหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) มีระบบรอคิวเข้าใช้บริการ โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(2) ก�ำหนดระยะเวลาการเข้าบริการคนละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
(3) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ ให้บริการรูปแบบ
ใหม่ในระยะยาว
(4) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(5) จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้และใช้บริการ
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(6) การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
(7) พนักงาน และผูฝ้ กึ สอนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลาทีใ่ ห้บริการ
(8) พิจารณาให้มฉี ากกัน้ (Counter Shield) ในจุดบริการต่างๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดช�ำระเงิน รวมทัง้ ให้สวมถุงมือ
และมีถาดรับช�ำระเงิน รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยครั้ง และ            
ไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ
(9) จัดให้มกี ารเว้นระยะห่างของพืน้ ทีก่ ารออกก�ำลังกาย ทีน่ งั่ อุปกรณ์ และเครือ่ งออกก�ำลังกายในการให้บริการห่างกัน
อย่างน้อย 2 เมตร รวมทัง้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะท�ำกิจกรรม อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(10) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(11) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมฝึกซ้อมหรือออกก�ำลังกาย ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร                 
โดยลดการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา และผู้ฝึกสอน
(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น                    
เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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(13) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(14) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ รวมถึง        
กิจการย่อยและร้านภายในสถานที่ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่   ตามค�ำสั่งของ                
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานทีแ่ ละจุดสัมผัสร่วม เช่น ทีจ่ บั หรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได พืน้ รวมทัง้
พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บอร์ด เรือคายัค ไม้พาย เสื้อชูชีพ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลัง  
การให้บริการ
(3) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�ำ 
้ เป็นต้น ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�ำ้ ให้สะอาด อย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง
(4) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ           
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ ใช้บริการ
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลของสถานที่ เพื่อลด              
ความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
การโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.5 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการสถานที่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
1.6 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการ รวมทั้ง         
ก่อนออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ก� ำ หนด ตามที่ ผู ้ ป ระกอบการให้ ค� ำ แนะน� ำ                  
อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
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2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ฝึกซ้อม และการจัดระยะห่าง เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ก�ำหนด
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้งและหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
2.6 หลีกเลี่ยงการบ้วนน�้ำหรือทิ้งสารคัดหลั่งลงพื้น เพราะอาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง
2.7 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจาม ให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.8 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 ชมรม/สมาคม กีฬาและการออกก�ำลังกาย การท่องเที่ยว ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ชมรมกีฬาจังหวัด การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยระดับจังหวัด ชมรมออกก�ำลังกายของจังหวัด/อบจ./เทศบาล ส�ำนักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาประจ�ำจังหวัด
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร     
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้ม            ี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

■ ให้เปิดด�ำเนินการได้โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
■ ส�ำหรับโรงมหรสพในระยะแรก ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ล�ำตัด หรือการแสดงพืน้ บ้านอืน่ ๆ ก่อน โดยงดเว้น
การจัดแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
และการแพร่กระจายเชื้อ
■ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะแถวเว้นแถว และนั่ง 2 ที่นั่ง เว้นห่างกันอย่างน้อย 2 ที่นั่ง
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามนิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ทีม่ อี าการ ให้รายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำส่วนภาคผนวก
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
โรค ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”              
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ               
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่    
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด รวมทั้งจัดเตรียม
อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
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1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง        
ห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
1.5 ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณพื้นที่ที่มีการรอคิว เช่น จุดคัดกรองทางเข้า                  
โรงภาพยนตร์ จุดจ�ำหน่ายบัตรภาพยนตร์ จุดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จุดนั่งรอชมภาพยนตร์ จุดรอคิว               
ส�ำหรับโรงภาพยนตร์หรือโรงละคร ห้องพักนักแสดงและทีมงาน จุดพักรับประทานอาหาร จุดชมการแสดง               
ส�ำหรับโรงมหรสพ
1.6 จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะแถวเว้นแถว และนั่ง 2 ที่นั่ง เว้นห่างกันอย่างน้อย 2 ที่นั่ง
1.7 จัดให้มเี ครือ่ งมือติดต่อสือ่ สารภายในทีมงานและนักแสดง ผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุสอื่ สาร โทรศัพท์มอื ถือ
ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อลดการสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
1.8 จัดให้มรี ะบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสม หากมีเครือ่ งปรับอากาศให้แสดงใบรับรองว่ามีการบ�ำรุงรักษา ทัง้ นี้ ควรก�ำหนด
ให้มีอัตราการไหลเวียนของอากาศอย่างน้อย 10 เท่าต่อชั่วโมง
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลส�ำหรับพนักงานทุกคน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield
1.10 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ               
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ ำ� หนด ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำท้ายเล่ม
(2) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัตเิ สีย่ ง ทะเบียนบันทึกผูม้ อี าการป่วย ประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการส�ำหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ก�ำหนดฉายภาพยนตร์ การแสดงละคร มหรสพ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม
(2) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น การจ�ำหน่ายบัตรล่วงหน้า การเหลื่อมเวลาในช่วงพักของทีมงาน เป็นการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน  
(3) ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(4) จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ำกับการให้และใช้บริการ
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(5) การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
(6) พนักงาน และทีมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงสามารถ             
ถอดหน้ากากขณะท�ำการแสดงออกได้ ส�ำหรับพนักงานต้อนรับ พนักงานจ�ำหน่ายตั๋ว และช่างแต่งหน้า                
ท�ำผม เพิ่มการสวม Face shield และสวมถุงมือ โดยเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง และเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา  
(7) ทีมงานทั้งหน้าฉากและหลังฉาก รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมีระยะนั่งหรือยืนตามแนวทางปฏิบัต        ิ
ที่ก�ำหนด รวมทั้งการมอบของหรือถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง
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(8) ก�ำหนดให้มีการเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร แก้วน�้ำส่วนตัว และมีเครื่องส�ำอางแยกเฉพาะนักแสดง และ
ทีมงานแต่ละบุคคล
(9) จัดให้มีการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(10) จัดให้มกี ารสือ่ สารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(11) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(12) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูใ้ ช้บริการภายในสถานที่ เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สถานทีอ่ าจเป็นจุดแพร่
เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท�ำความสะอาดสถาน
ที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันไดเลื่อน                
ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ จุดช�ำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะที่นั่งรอก่อนเข้าชมการแสดง เครื่องจ�ำหน่าย               
บัตรอัตโนมัติ ฯลฯ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด  เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% รวมทั้ง
ท�ำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อโรคบนพรม ก่อนและหลังการท�ำการแสดงทุกรอบ รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์
ทุก 30 นาที
(3) ท�ำความสะอาดในส่วนภายในโรงภาพยนตร์ โรงละครหรือโรงมหรสพ เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันก่อนและ             
หลังการท�ำการแสดงทุกรอบ ได้แก่ ที่วางแขน อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ เครื่องแต่งกายของนักแสดงก่อนและหลังน�ำไปใช้ และจัดเตรียมภาชนะส�ำหรับแยกเสื้อผ้า และ            
เครื่องประดับที่ใช้แล้ว
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�ำ 
้ เป็นต้น ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�ำ้ ให้สะอาด อย่างน้อย
ทุก 2 ชั่วโมง
(5) เพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยก�ำหนดให้มีการล้างท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(6) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ  
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 หากผู้รับชมมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการเข้าชม
1.2 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ลดความแออัด
รวมทั้งการช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระ           
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
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1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ
1.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.5 พิจารณางดพาเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19
ไปใช้บริการ  
1.6 ศึกษาคู่มือใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน QR Code เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้ง        
ก่อนออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สถานที่ให้ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล/ครอบครัว/กลุ่ม หรือตามจุดหรือสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 เมตรเสมอ ขณะเข้าคิว    
เพื่อรอท�ำกิจกรรม
2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง
2.6 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค                
ให้ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกิจการย่อย
1. โรงภาพยนตร์
1.1 จัดให้มีฉากกั้น (Counter Shield) บริเวณที่มีการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1.2 งดการให้บริการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 4 มิติ และการให้บริการสนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นต่างๆ
1.3 กรณีมีการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และมีการให้บริการแว่นตา 3 มิติ ต้องท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อแว่นตา 3 มิติด้วย
แอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง
1.4 ให้งดการฉายโฆษณาและหนังตัวอย่างในโรงภาพยนตร์
2. โรงละคร โรงมหรสพ
2.1 ทีมงานและนักแสดงที่เดินทางจากต่างประเทศ ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน
2.2 ก�ำหนดให้เวทีการแสดงห่างจากผู้ชมการแสดงอย่างน้อย 5 เมตร
2.3 ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องทีมงานทัง้ หน้าฉากและหลังฉากให้ชดั เจน และรักษาระยะห่างระหว่างการแสดงและช่วงที่
สื่อสารระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
2.4 จัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละทีม ทีมงานที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ออกนอกบริเวณไปที่พัก        
ของแต่ละทีม โดยใช้เวลาการท�ำงานในแต่ละงานให้สั้นที่สุด
2.5 เว้นการแสดงฉากทีต่ อ้ งสัมผัสใกล้ชดิ และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ และสัมผัสใกล้ชดิ
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2.6 นักแสดงท�ำความสะอาดใบหน้าก่อนการแต่งหน้าทุกครั้ง
2.7 ช่างแต่งหน้า ท�ำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบูก่ อ่ นและหลังแต่งหน้าหรือท�ำผมสวมถุงมือ รวมทัง้ เปลีย่ นถุงมือ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม             
กับพื้นที่และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม         
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้ม           ี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�ำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ำกับติดตาม และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ             
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                   
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
■ ให้เปิดด�ำเนินการเพิม่ เติมได้ ในส่วนทีเ่ ป็นการจัดแสดงสัตว์และโชว์การแสดงของสัตว์ ทัง้ นี้ พืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทีเ่ ปิด
ด�ำเนินการได้ ให้งดเว้นการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น
โดยไม่มกี ารเว้นระยะห่าง รวมทัง้ ให้งดเว้นการสัมผัสใกล้ชดิ กับสัตว์จนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคจะคลีค่ ลาย
และให้เปิดด�ำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.
■ หลีกเลี่ยงการไปสวนสัตว์เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะใหญ่ ที่จะท�ำให้การเว้นระยะระหว่างบุคคลปฏิบัติได้ล�ำบาก
■ หากมาเป็นหมู่คณะใหญ่ ให้แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละไม่เกิน 4 คน และให้รักษาระยะห่างระหว่างกลุ่มเล็ก หรือ
ครอบครัวแทนการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
■ พืน้ ที่ในสวนสัตว์ทอี่ าจมีความเสีย่ งสูงต่อการแพร่กระจายเชือ้ ได้แก่ พืน้ ทีช่ มโชว์การแสดงสัตว์ทมี่ กั มีผู้ ใช้บริการ
เข้าชมปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแสดงในห้องปรับอากาศ รถบริการชมสวนสัตว์ที่เป็นรถ
ปรับอากาศ พืน้ ทีบ่ ริการอาหาร และสุขา จึงต้องมีการกวดขันมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ หล่านีเ้ ป็นพิเศษ
■ การจ�ำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�ำ สัง่ ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�ำเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�ำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
■ ลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคได้
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการสวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์ และยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หากมีการจัดแสดงโชว์พเิ ศษในสถานทีใ่ ห้
ลงทะเบียนกิจกรรมโชว์แยกออกจากการลงทะเบียนกิจการ
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”             
พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน และให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ หรือ                 
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่    
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 ก�ำหนดจุดลงทะเบียนก่อนเข้าสวนสัตว์หรือสถานที่แสดงสัตว์ รวมทั้งจุดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชมให้มีจ�ำนวนเพียงพอ         
ต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้า
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1.4 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
1.5 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ เช่น  
จุดทีม่ บี ริการอาหาร จุดทีม่ อี ปุ กรณ์ทผี่ เู้ ข้าสวนสัตว์สมั ผัสบ่อยๆ (เช่น ปุม่ กด ป้ายให้ความรูแ้ บบ interactive เป็นต้น)
และห้องสุขาทุกแห่ง รวมถึงบนรถบริการ
1.6 มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าสวนสัตว์ ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เข้าชมงานต่อพื้นที่ส่วนกลาง (ได้แก่ พื้นที่ทางเดิน ที่นั่ง              
ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่จัดแสดงโชว์ หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่รวมพื้นที่ของกรงสัตว์
บ่อเลี้ยงสัตว์ หรืออาคารส�ำนักงานในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปใช้บริการ) โดยคิดเกณฑ์ขนาดพื้นที่ส่วนกลาง
อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
1.7 พิจารณาจัดให้มีระบบนับจ�ำนวนคนเข้า - ออกสวนสัตว์แสดงบนหน้าจอ หากมีจ�ำนวนครบตามที่ก�ำหนดแล้ว                   
ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ
1.8 จัดให้มรี ะบบตรวจสอบจุดทีอ่ าจมีการรวมกลุม่ คนหนาแน่นภายในสวนสัตว์ เช่น ส่วนจัดแสดงสัตว์หายาก การแสดงสัตว์
หรือติดกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ หรือมีระบบแจ้งเตือน
(Alert) และตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ใช้บริการ โดยอาจจัดให้มี    
ผู้รับผิดชอบ แจ้งผู้ใช้บริการหากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
1.9 จัดการระบายอากาศที่เพียงพอภายในอาคารและห้องสุขา อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลม
ระบายอากาศ รวมทั้งมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
1.10 พิจารณาจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ/หรือ Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.11 อาจจัดให้มีจุดบริการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย             
หรือหน้ากากผ้า ก่อนและระหว่างใช้บริการ
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูม้ อี าการ ให้ประเมินว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ ำ� หนดหรือไม่
หากเข้าเกณฑ์ให้ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลหรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�ำแนะน�ำภาคผนวก ส�ำหรับผู้มีอาการถึงแม้จะ
ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) จัดห้องหรือพืน้ ทีแ่ ยกส�ำหรับผูท้ มี่ อี าการระบบทางเดินหายใจ ส�ำหรับประเมินว่าผูม้ อี าการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
หรือไม่ และเป็นพื้นที่ใช้รอการส่งต่อกรณีที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(3) พิจารณาจัดท�ำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�ำหรับพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ก�ำหนดระยะยืน/นัง่ ระหว่างชมการแสดงโชว์ จัดทีน่ งั่ ให้มรี ะยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว หรือ 2 ทีน่ งั่ เว้น 2 ทีน่ งั่
(2) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�ำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม ลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น ระบบจองคิวเพื่อใช้บริการล่วงหน้า ก�ำหนดจ�ำนวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว
แผ่นพับแผนที่ หรือแผนที่อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อลดความแออัดบริเวณป้ายแผนที่ เพื่อการสร้างความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน  
(3) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างครอบครัว/กลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 2 เมตร ในจุดส�ำคัญ เช่น จุดรอเข้าสวนสัตว์
จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดรับ - ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ บนรถโดยสาร และภายใน
อาคาร เช่น จุดรอเข้าห้องสุขา หน้าร้านอาหาร พื้นที่นั่งส่วนกลาง รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน ในลิฟต์
และบันไดเลื่อน 2 ขั้น (ถ้ามี)

89

(4) สวนสัตว์ที่มีรถบริการภายในส�ำหรับผู้ใช้บริการ จัดให้มีการเว้นระยะที่นั่ง (ยกเว้นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด
เช่น เด็ก หรือผูท้ ชี่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถโดยสารกับผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลได้) เน้นให้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่าง
กลุ่มที่ไม่ได้มาด้วยกัน และจัดให้มีรอบรถเพียงพอต่อการให้บริการแบบเว้นระยะห่าง
(5) พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้าหน้ากากอนามัยหรือกากผ้าตลอดเวลา พิจารณาการคัดกรองมิให้
ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการภายในสวนสัตว์
(6) พนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้อง        
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ
รวมทั้งพนักงานอย่างน้อย 1 เมตร
(7) งดจัดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผูใ้ ช้บริการ เช่น การรวมกลุม่ คนในบางบริเวณของ
สวนสัตว์ หรือการจัดอีเว้นท์ที่มีการรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมากในจุดใดจุดหนึ่งภายในสวนสัตว์
(8) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง ภายในสถานที่แสดงโชว์
(9) มีการเฝ้าระวังอาการป่วยและติดตามเฉพาะสัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มสัตว์ลิง กลุ่มสัตว์ตระกูลแมว กลุ่มสัตว์
ชะมด อีเห็น หมีขอ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวัน (ถ้ามี)
(10) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลสวนสัตว์/
สถานที่จัดแสดงสัตว์นั้นๆ
(11) จัดให้มีการแนะน�ำเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก�ำกับการให้บริการและการใช้
บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด เน้นให้ความสะดวกและค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้บริการและ
พนักงาน โดยอาจตรวจครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้บริการทุก 1 - 2 ชั่วโมง และเน้นลดการรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
(12) จัดให้มกี ารสือ่ สาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทั้ง
มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(13) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสวนสัตว์ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำตามที่ทาง
ราชการก�ำหนด
(14) งดให้บริการตู้กดน�้ำแบบกด
(15) พิจารณาส่งเสริมให้มกี ารช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน
หากช�ำระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงิน             
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
(16) หากพบว่าเจ้าหน้าทีห่ รือผูใ้ ช้บริการ เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีสตั ว์ปว่ ยด้วยโรคโควิด 19 หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สถานที่
รวมถึงกิจการย่อยและร้านค้าภายในสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�ำสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดสถานที่ และด�ำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มาตรการท�ำความสะอาด
(1) พนักงานท�ำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�ำความสะอาด
(2) ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได พื้น
โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ รถเข็น ตะกร้า ถาดรับเงิน ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ                   
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์ทุก 30 นาที
(3) ให้ทำ� ความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดทีเ่ สีย่ งทีม่ ผี สู้ มั ผัสมาก เช่น ทีจ่ บั สายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�ำ 
้ เป็นต้น ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�ำ้ ให้สะอาด อย่างน้อย
ทุก 1 ชั่วโมง
(4) สถานที่จัดแสดงโชว์ที่มีการปรับอากาศ ท�ำความสะอาดหลังการแสดงโชว์ทุกรอบ และจัดการแสดงแต่ละรอบ
ห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
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(5) ท�ำความสะอาดรถบริการน�ำชมก่อนให้บริการทุกรอบ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
แล้วล้างด้วยน�้ำให้สะอาด
(6) ท�ำความสะอาดกรงสัตว์ บ่อ หรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน
(7) จัดให้มจี ดุ วางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทัว่ ไป และมัดปากถุง
ให้แน่นก่อนส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
2.4 มาตรการจ�ำเพาะส�ำหรับสวนสัตว์
(1) ไม่ให้น�ำยานพาหนะภายนอกเข้าพื้นที่ปลอดภัย
(2) พิจารณาหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการและสัตว์ โดยงดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด       
ระหว่างผูใ้ ช้บริการกับสัตว์กลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 สัตว์กลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ได้แก่ กลุ่มสัตว์ลิง กลุ่มสัตว์ตระกูลแมว กลุ่มสัตว์ชะมด อีเห็น หมีขอ
(3) ห้ามน�ำอาหารจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาให้สัตว์ในสวนสัตว์
(4) พิจารณาตรวจคุณภาพอาหารทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัยก่อนน�ำไปเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท
(5) อาจมีรายงานผลการตรวจสุขภาพสัตว์ยอ้ นหลัง 3 เดือนตามมาตรฐาน Wild Welfare และ ของสมาคมสวนสัตว์โลก
(World Association Zoos and Aquariums)
(6) มีการเฝ้าระวังและติดตามเฉพาะกรณีสตั ว์กลุม่ เสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกวัน โดยอาจมีการติดตามอาการ
ตรวจสุขภาพ หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ประจ�ำสถานที่
(7) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสวนสัตว์/สถานที่
แสดงสัตว์นั้น ๆ

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ
1. แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 พิจารณาช�ำระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�ำระด้วย
เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และอาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
1.4 พิจารณางดพาผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�ำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19                 
ไปสวนสัตว์ในช่วงที่มีผู้เข้าชมปริมาณมาก
1.5 ศึกษาคูม่ อื ใช้งาน และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีส่ ามารถใช้สแกน QR code เพือ่ เตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทัง้ ก่อนออก
จากสวนสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ทุกช่องทางเข้า-ออก โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”           
ด้วยการสแกน QR Code หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�ำหนด ตามที่สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์         
ให้ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ อุปกรณ์ และการจัดทีน่ งั่ ก่อนใช้บริการ เพือ่ ให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล/ครอบครัว/กลุ่มของตนเองให้ห่างจากบุคคล/ครอบครัว/กลุ่มอื่นที่ไม่ได้มาด้วยกัน
อย่างน้อย 1 เมตรเสมอ ขณะชมสัตว์ ชมการแสดงในโรงมหรสพ หรือ เข้าคิว เพื่อรอท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�ำระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สวนสัตว์ก�ำหนด
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2.6 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยูเ่ สมอตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
บ่อยครั้ง
2.7 หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.8 ห้ามน�ำอาหารจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาให้สัตว์ในสวนสัตว์
2.9 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณจุดที่มีการรวมกลุ่มคนปริมาณมาก และหากพบเห็น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์
ให้ด�ำเนินการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
2.10 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะใช้บริการ และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิดปาก และจมูกให้สนิท
2.11 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค              
ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกิจการย่อย
1. การแสดงโชว์สัตว์ที่มีลักษณะเป็นโรงมหรสพ
1.1 เน้นให้มีระบบลงทะเบียนเข้า - ออก เมื่อใช้บริการ
1.2 ให้ผู้เข้าใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1.3 ผู้ท�ำการแสดงที่ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ ให้อยู่ห่างจากผู้ชมการแสดงอย่างน้อย 2 เมตร
1.4 ก�ำหนดระยะยืน/นั่งระหว่างชมการแสดงโชว์ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว หรือ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง
1.5 ควบคุมมิให้มีผู้ชมตะโกน โห่ร้อง
2. กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ เช่น ถ่ายรูปสัตว์ สัมผัสสัตว์โดยตรง
2.1 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ ไม่ให้มุง หรือ ออกัน
2.2 ก�ำหนดสัญลักษณ์ส�ำหรับเข้าคิว โดยให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรระหว่างครอบครัว/กลุ่มเล็ก
2.3 งดให้ผู้ใช้บริการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็น        
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ (สวนสัตว์เปิด)
3.1 ให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง โดยอาจพิจารณาจัดที่นั่งแถวเว้นแถว หรือ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หากมีผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด
สามารถนั่งด้วยกันได้เพื่อความปลอดภัย แต่ให้เว้นระยะห่างระหว่างคู่
3.2 งดให้ผใู้ ช้บริการสัมผัสใกล้ชดิ กับสัตว์ทจี่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง หรือท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ทีอ่ าจสัมผัสใกล้ชดิ กับสัตว์ทเี่ ป็น กลุม่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. ทส. และ สธ. ร่วมจัดท�ำและเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับพื้นที่และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�ำเภอ/เขต ศปก.ต�ำบล ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา ศปก.ต�ำบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ำกับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้ง
ให้ ศปม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือ                     
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
1.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์ สมาคมสวนสัตว์ไทย
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2. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” เพือ่ ความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้ การยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชั่น ส�ำหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ของกิจการหรือกิจกรรม        
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
2.3 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�ำลังสายตรวจร่วม ต�ำรวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้                  
มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริ ม ที่ ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่ รวมทั้ ง แนวทางการก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น                
เพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนไทยชนะ 1119
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 องค์การสวนสัตว์
3.5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3.6 สมาคมสวนสัตว์ไทย
3.7 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�ำระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ                  
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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สวนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโรคเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโคว�ด 19

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชน นอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท�ำกิจกรรมได้)
                 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก และการฝึกอบรมระยะสั้น

เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) มีการก�ำหนดจ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องสอบ หรือห้องสอบคัดเลือก    
โดยใช้ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อ 1 คน
(3) จัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ น�ำ้ มูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเหนือ่ ยหรือหายใจล�ำบาก ส�ำหรับ
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ
(4) จัดให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ 
้ หรือเจลแอลกอฮอล์สำ� หรับใช้ทำ� ความสะอาดมืออย่างเพียงพอ
(5) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกของผู้เรียน ผู้เข้าประชุม ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าสอบ และผู้มาติดต่อ
โดยการใช้แอปพลิเคชันทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได้
(6) จัดให้มหี อ้ งหรือพืน้ ทีแ่ ยกส่วนส�ำหรับบุคลากรหรือนักเรียนทีม่ อี าการป่วยทางเดินหายใจ หรือมีประวัติ
กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
(7) มีแผนการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งเรียนและโต๊ะเรียน อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมติด
สัญลักษณ์ต�ำแหน่ง ระบบคิว ลดเวลาในการท�ำกิจกรรมเท่าที่จ�ำเป็น
(8) มีแผนการท�ำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น ห้องเรียน ห้องดนตรี            
ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ห้องน�้ำ  อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าก่อนเรียน พักเที่ยง หรือกรณีมี  
การย้ายห้องเรียน โดยใช้น�้ำยาท�ำความสะอาด
(9) มีมาตรการให้ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อทุกคนต้อง    
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน
(10) จัดให้มีแผนการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนและเวลาพักรับประทานอาหาร
(11) จัดให้มีการปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน หรือมีการเรียนเป็นระบบออนไลน์
(12) มีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในโรงเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมี        
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
(13) ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
(14) มีแผนการควบคุมจ�ำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม มิให้แออัด รวมทั้งตรวจตรา ดูแล ควบคุม และก�ำกับ    
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
(15) มีแผนจัดการสอนวิชาพละศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อ)
(1) มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และก�ำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน          
หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลตามความเหมาะสม
(2) ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อทุกคน สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า หรือใช้กระจังหน้า (Face Shield) ขณะสอนหรือสอบ
(3) มีประตูทางเข้า-ออก ติดป้ายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด จุดคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการ และบันทึก
ผลการตรวจคัดกรอง กรณีพบกลุ่มเสี่ยง รีบแจ้งประสานหน่วยงานสาธารณสุข
(4) มีรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยง หรือมีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งเเต่          
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เเละมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
(5) มีการจัดคิวเข้าใช้บริการภายในสถานที่ การจ�ำหน่ายอาหาร มีการเว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
(6) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล หรือแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน�้ำ
(7) มีการจัดเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยหรือแบ่งจ�ำนวนนักเรียน
(8) มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางรายวิชา
(9) มีการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียน เป็นห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
(10) เปิดหน้าต่าง ประตูห้อง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก่อนเข้าเรียนทุกวัน
(11) มีบันทึกการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสอบ
(12) กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน ก�ำหนดจุดรับ-ส่ง จัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร       
ติดป้ายสัญลักษณ์ทนี่ งั่ ชัดเจน รวมถึงท�ำความสะอาดภายในและภายนอกรถ ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน
(13) มีการท�ำความสะอาดตามแผนที่ก�ำหนด รวมทั้งการท�ำความสะอาดเครื่องท�ำน�้ำเย็น ตู้กดน�้ำดื่ม
และบริเวณจุดน�้ำดื่ม เป็นประจ�ำทุกวัน
(14) มีการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าอบรม ผู้ปกครอง
และผู้มาติดต่อให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19
(15) มีนวัตกรรมการลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าและออกจากโรงเรียน ระบบคิว และอื่นๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับการจัดแสดงสินค้า
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) การจัดแสดงสินค้านิทรรศการมีขนาดงานไม่เกิน 20,000 ตร.ม.
(2) การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
(3) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามราชการก�ำหนด โดยเจ้าของสถานที่         
ผู้เช่าสถานที่ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดแสดงสินค้า
(4) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(5) มีระบบคิวแบบออนไลน์ และตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
(6) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ
(7) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบความแออัดในบริเวณงาน หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้ร่วมกิจกรรม
(8) มีแผนการจัดการเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำผูจ้ ดั แสดงสินค้า ผูร้ ว่ มกิจกรรม รวมถึงจัดการเหลือ่ มเวลาการจัดกิจกรรม
รับ-ส่งผู้ร่วมกิจกรรม ในช่วงที่มีการใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น
(9) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา
(10) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดินและในจุด
ส�ำคัญ เช่น จุดรอเข้าชมงาน จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดรับรถเข็น/ตะกร้า         
จุดวางสินค้าขายดี/ลดราคา จุดแลกของรางวัล พื้นที่จัดประชุม
(11) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ
(12) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ของพนักงานศูนย์ประชุม ผู้จัดแสดงสินค้า       
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าและเมื่อจะออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน
(3) พนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย    
ตลอดเวลา
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(4) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับพนักงาน ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดแสดงสินค้า
(5) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(6) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(7) มีการจัดการให้ผจู้ ดั แสดงสินค้า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้มรี ะยะนัง่ หรือยืน ห่างกัน 1 เมตร หรือมีความกว้าง
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(8) มีการไหลเวียนของผูร้ ว่ มกิจกรรมในการเลือกสินค้า ช�ำระราคา ภายในคูหาจัดแสดง รวมทัง้ ไม่มกี จิ กรรม
ที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มคนในบางบริเวณ
ของพื้นที่จัดแสดงสินค้า
(9) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคให้ผู้จัดแสดงสินค้า ผู้ร่วมกิจกรรม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(10) ท�ำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ยานพาหนะรับส่ง และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้ง     
ห้องสุขาอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก 30 นาที
(11) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง
(12) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในศูนย์ประชุมหรือศูนย์จัดแสดงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรค และค�ำแนะน�ำตามที่ทางราชการก�ำหนด
(13) การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร ให้อยู่บรรจุภัณฑ์หรือมีฉากกั้นเพื่อลดการสัมผัส

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
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ส�ำหรับคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม/ สถานเสริมความงาม
ชื่อคลินิก/สถานเสริมความงาม...........................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ   
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) มีระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดภายในสถานที่
(3) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งพื้นที่ทางเดิน และใน      
จุดส�ำคัญ เช่น จุดคัดกรอง จุดต้อนรับ จุดประชาสัมพันธ์ จุดช�ำระเงิน
(4) กรณีห้องแบบเตียงรวม จัดให้มีระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 1.5 เมตร และมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน
(5) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา
(6) มีฉากใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ณ จุดต้อนรับหรือจุดติดต่อสอบถาม
(7) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้เพียงพอ
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(9) มีแผนการควบคุมจ�ำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด เช่น จ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน         
2 ชัว่ โมงต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน รวมทัง้ ตรวจตรา ดูแล ควบคุม และก�ำกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัด

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทุกคน ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และมี QR
CODE ติดที่หน้าคลินิกหรือสถานเสริมความงาม
(2) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
(3) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับแพทย์ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าคลินิก
(4) มีพนื้ ทีร่ องรับผูม้ อี าการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลทีก่ ำ� หนดไว้ และรายงานหากพบผูป้ ว่ ย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
(5) ให้ผู้ใช้บริการและผู้ติดตามทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการใช้บริการ
(6) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
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(7) ผู้ให้บริการสวมชุดหรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสมขณะท�ำหัตถการ ได้แก่ ถุงมือ ชุดคลุม หมวกคลุมผม
แว่นตา หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield
(8) เช็ดท�ำความสะอาดเก้าอี้ เตียง โต๊ะ ด้วยสารฆ่าเชื้อก่อนการให้บริการผู้ใช้บริการรายใหม่
(9) เช็ดท�ำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกัน เช่น มือจับ ลูกบิดประตู จุดนั่งรอ            
จุดช�ำระค่าบริการ ด้วยสารฆ่าเชื้อ ทุก 2 ชั่วโมงด้วยน�้ำยาที่ฆ่าเชื้อ เช่น 70% ethyl alcohol, 0.5%
hydrogen peroxide, 0.1% sodium hypochlorite
(10) คลุมเครื่องมือ โต๊ะ เตียง ด้วยผ้าหรือพลาสติกที่เปลี่ยนได้ (กรณีพลาสติกเช็ดด้วยน�้ำยาที่ฆ่าเชื้อทุกครั้ง
หลังท�ำหัตถการเสร็จ หรือถ้าเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังท�ำหัตถการเสร็จ)
(11) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องสุขา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาด         
มากขึ้นในจุดเสี่ยง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม
(12) มีถังรองรับขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(13) แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีไข้ หรืออาการของไข้หวัด
(14) วัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 รอบหากอยู่ท�ำงานเกินวันละ 6 ชั่วโมง
(15) ผู้ให้บริการล้างมือด้วยสบู่และน�้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ชื่อร้าน.........................................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) มีระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดภายในสถานที่ และไม่ให้มีการนั่งรอในร้าน
(3) จัดเตรียมพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ทัง้ พืน้ ทีท่ างเดิน และในจุดส�ำคัญ
เช่น จุดคัดกรอง จุดต้อนรับ จุดประชาสัมพันธ์ จุดช�ำระเงิน
(4) กรณีห้องเตียงรวม จัดให้มีระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 1.5 เมตร และมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน
(5) มีฉากกั้นในการให้บริการ ในกรณีมีเตียงสักตั้งแต่ 2 เตียงขึ้นไป
(6) มีแผนท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา
(7) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการให้ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และมี QR CODE ติดทีห่ น้าร้าน หรือมีแบบฟอร์มลง
ทะเบียนให้เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
(2) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
(3) มีจ�ำนวนผู้ใช้บริการ ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(4) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(5) งดการสักหรือเจาะผิวหนังบริเวณใบหน้า
(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ให้บริการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าร้าน
(7) ไม่น�ำวัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ เข็มสัก มาใช้ซ�้ำ
กับผู้ใช้บริการรายอื่น
(8) ท�ำความสะอาดสถานทีภ่ ายในร้านเป็นประจ�ำทุกวันก่อนและหลังให้บริการ ได้แก่ พืน้ ผนัง ประตู และ
จุดอื่นๆ
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(9) ก่อนให้บริการลูกค้าคนต่อไป ให้ท�ำความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ จุดสัมผัสร่วม เช่น มือจับ ลูกบิด
ประตู จุดนั่งรอ จุดช�ำระค่าบริการ อุปกรณ์ โต๊ะ เคาน์เตอร์ ด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น 70% ethyl alcohol,
0.5% hydrogen peroxide, 0.1% sodium hypochlorite
(10) คลุมโต๊ะ เตียงสัก ด้วยผ้าหรือพลาสติกที่ถอดเปลี่ยนได้ และให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังให้บริการเสร็จ           
ในแต่ละรายและท�ำความสะอาดทุกครั้ง
(11) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องสุขา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาด          
มากขึ้นในจุดเสี่ยง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน�้ำ  อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม                  
สายฉีดน�้ำช�ำระ
(12) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่
- ขยะทั่วไป ให้ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น รวบรวมน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
- ขยะประเภทของมีคม ให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น เข็มสัก ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น
70% ethyl alcohol, 0.5% hydrogen peroxide, 0.1% sodium hypochlorite และให้ทิ้งใน
กล่องที่มีฝาปิดมิดชิด รวบรวมและน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
- ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง เช่น ส�ำลี ผ้าก๊อซ ถุงมือ เป็นต้น ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วย
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ เช่น 70% ethyl alcohol, 0.5% hydrogen peroxide, 0.1% sodium hypochlorite
และรวบรวมน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(13) ผู้ให้บริการสวมชุดหรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสมขณะให้บริการ ได้แก่ ถุงมือ ชุดคลุม หมวกคลุมผม
แว่นตา หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield
(14) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา
(15) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
(16) ลดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็นระหว่างให้บริการ
(17) มีวิธีการช�ำระค่าบริการที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสเหรียญและธนบัตรให้ได้มากที่สุด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
ชื่อร้าน/สถานประกอบการ..................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต์
https://spa.hss.moph.go.th/Self/
(2) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือแบบอินฟาเรด
(4) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงานทุกคนในบริเวณที่เหมาะสม        
ก่อนเข้าสถานที่
(5) จัดพื้นที่ต้อนรับ โดยให้มีระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยและ            
มีการซักประวัติ โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน
(6) จัดห้องให้บริการนวด 1 คนต่อห้อง กรณีทเี่ ป็นห้องรวม เตียงนวด หรือเก้าอี้ เบาะนวด ให้เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1.5 เมตร และต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน
(7) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และขณะให้บริการ       
ผู้ให้บริการสวม Face Shield หรือแว่นตาร่วมด้วย
(3) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(4) พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอืน่ ๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(5) ท�ำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ
โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำงานทุก 2 ชั่วโมง
(6) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้องท�ำ          
ความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง
(7) ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ของผู้รับบริการ หลังให้บริการ 1 คนต่อครั้ง
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(8) การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสือ้ ผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้มว้ นออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า
เพราะจะท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
(9) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(10) การอบตัว อบสมุนไพร อบไอน�้ำ จัดให้มีการบริการแยกเป็นรายบุคคล
(11) ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์
หรือแอลกอฮอล์เจล
(12) มีการจัดการให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ได้มีระยะนั่งหรือยืน ห่างกัน 1 เมตร หรือมีความกว้าง      
ของทางเดินที่ท�ำให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(13) จัดให้มบี ริการช�ำระเงินทีป่ ลอดภัย เพือ่ ลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างพนักงานของสถานประกอบการ
กับผู้รับบริการ หรือ Online Payment
(14) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(15) มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพพื้ น ฐานและคั ด กรองผู ้ รั บ บริ ก ารทุ ก รายตามแบบฟอร์ ม ที่ ก� ำ หนด
และผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต์
https://spa.hss.moph.go.th/Self ทุกสัปดาห์
(16) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(17) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถานออกก�ำลังกายฟิตเนส
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ   
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ  
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) จัดพืน้ ทีต่ อ้ นรับ ประชาสัมพันธ์ ให้มรี ะยะห่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการอย่างน้อย 1 เมตร เพือ่ ความปลอดภัย
และมีการซักประวัติ โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน
(5) จัดให้มกี ารเว้นระยะห่างของทีน่ งั่ อุปกรณ์ และเครือ่ งออกก�ำลังกายในการให้บริการห่างกัน อย่างน้อย
2 เมตร
(6) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้เข้ารับบริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ลดความแออัด
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน�้ำ 
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
“ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานได้
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และเทรนเนอร์
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(5) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
(6) ส�ำหรับการออกก�ำลังกายแบบรวมกลุ่ม มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ
อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
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(7) ผู้ใช้บริการมีการเว้นระยะห่างขณะออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดระหว่าง            
ผู้ใช้บริการ และเทรนเนอร์  
(8) ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกก�ำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ พื้นที่ และพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัส
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า                  
ห้องพักผ่อน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(9) ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ด้วยน�้ำยา
ท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(10) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(11) พนักงาน และเทรนเนอร์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลาที่ให้
บริการ
(12) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ
(13) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดให้บริการ การอบตัว (Sauna room )
หรืออบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)
(14) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์
หรือแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งท�ำความสะอาดเครื่องออกก�ำลังกายก่อนใช้บริการ
(15) พนักงานประจ�ำเคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ   
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
(4) จัดให้มกี ารเว้นระยะห่างของทีน่ งั่ พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�ำลังกาย ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร    
เช่น เวที กระสอบทราย และพืน้ ทีก่ ารฝึกซ้อมอืน่ ๆ
(5) กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวย หรือค่ายมวย ให้บริการที่พักกับนักมวย หรือผู้ใช้บริการ มีการแยกห้องพัก
เป็นรายบุคคล หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน�้ำ 
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(8) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
“ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานได้
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน           
ผู้ใช้บริการหรือนักมวยทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(5) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ 1 คนต่อครั้ง
(6) มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการผู้ใช้บริการหรือนักมวยที่ฝึกซ้อม           
อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(7) ท�ำความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์ เช่น กระสอบทราย นวมทั้งด้านนอกและด้านใน และบริเวณพื้นผิว
ทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รบั บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
ห้องพักผ่อน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(8) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ   
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(9) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(10) ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield     
ตลอดเวลา
(11) ผู้ใช้บริการหรือนักมวยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(12) ผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีการเว้นระยะห่างขณะฝึกซ้อม อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดระหว่าง
การฝึกซ้อม  
(13) กรณีใช้นวมร่วมกันมีการสวมถุงมือยางก่อนสวมนวม
(14) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ  ไม่ให้แออัด และงดเว้นการอบตัว (Sauna room)
หรืออบไอน�้ำแบบรวม (Steam room)

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสนามกีฬาเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อม ประเภทกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ     
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ   
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณที่นั่งพักส�ำหรับผู้ใช้บริการ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น
ไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขา และห้องน�้ำ  กรณีเป็น
อาคารใช้เครือ่ งปรับอากาศ ให้มพี ดั ลมดูดอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่นอ้ ยกว่า 10 (Air Change
per Hour > 10) และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย              
วันละ 1 ครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอนหรือ
โค้ช และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(5) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(6) จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
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(7) ท�ำความสะอาดเครือ่ งเล่นอุปกรณ์ เช่น ลูกบอล กรวย ตะกร้า เสือ้ กัก๊ บริเวณพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ
เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยแอลกอฮอล์
70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(8) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ   
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(9) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(10) ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(11) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(12) ผู้ให้บริการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(13) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย      
1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอด แสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................

112

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสนามกีฬาเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อม ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ   
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น
ไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขา และห้องน�้ำ  กรณีเป็น
อาคารใช้เครือ่ งปรับอากาศ ให้มพี ดั ลมดูดอากาศ หรือมีการไหลเวียนอากาศไม่นอ้ ยกว่า 10 (Air Change
per Hour > 10) และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย              
วันละ 1 ครั้ง
(8) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(2) จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
(3) ท�ำความสะอาดลูกวอลเลย์บอล เน็ตหรือตาข่าย หรือเครือ่ งเล่นอืน่ ๆ รวมทัง้ บริเวณพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัส
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(5) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(6) ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(7) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
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(8) ผู้ให้บริการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(9) มีการเว้นระยะห่างของพื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เช่น ต่อแถวเว้นระยะ
การฝึกซ้อม ลดผู้เล่นลงจาก 6 คนเป็น 4 คน หรือน้อยกว่านี้
(10) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(11) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน ผูฝ้ กึ สอนหรือโค้ช
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(12) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ      
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(13) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสนามกีฬาเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการฝึกซ้อม ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ   
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว และมีพนื้ ทีร่ อคิวทีม่ ที นี่ งั่ หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณที่นั่งพักส�ำหรับผู้ใช้บริการ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ          
ลดความแออัด
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น
ไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสุขา และห้องน�้ำ  โดยเป็น
สถานที่เปิดโล่ง มีพัดลมดูดอากาศหรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 10 (Air Change per Hour
> 10) (กรณีที่เป็นโรงยิม) และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย
วันละหนึ่งครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�ำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอนหรือ
โค้ช และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(5) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(6) จ�ำกัดจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผูใ้ ช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
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(7) ท�ำความสะอาดลูกบาสเกตบอล แป้น เก้าอี้นั่ง หรือเครื่องเล่นอื่นๆ รวมทั้งบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า                  
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(8) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ   
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(9) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(10) ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
(11) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนและหลังใช้บริการ หรือการฝึกซ้อม
(12) ผู้ให้บริการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(13) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อม ให้มกี ารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2
เมตร ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา และผู้ใช้บริการ เช่น การจับมือ การโอบกอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
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ส�ำหรับสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ   
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ  
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว และมีพนื้ ทีร่ อคิวทีม่ ที นี่ งั่ หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่         
อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน หรือ 2 คนต่อ 1 เลนโบว์ลิ่ง โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน
(6) มีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง อุปกรณ์ และพื้นที่ฝึกซ้อมในการให้บริการ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย     
2 เมตร
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�ำความสะอาดประจ�ำตลอดช่วงเวลาให้บริการ พร้อมจัดเครื่องป้องกันตนเอง
ให้พนักงานท�ำความสะอาด ได้แก่ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield หมวกคลุมผม       
ถุงมือยางชนิดยาว และกาวน์พลาสติกกั้นน�้ำ
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้งภายในอาคาร ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน�้ำ 
และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ      
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
(5) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(6) งดการจัดการแข่งขัน การจัดงานการกุศล
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
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(7) จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 5 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน หรือ 2 คน             
ต่อ 1 เลนโบว์ลิ่ง โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน
(8) ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด ลูกโบว์ลงิ่ อุปกรณ์เช่าทีใ่ ช้รว่ มกัน เช่น รองเท้า
ลูกบอล ทุกครั้งหลังให้บริการ รวมทั้งบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่นั่ง โต๊ะ ลูกบิดประตู
เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อน
และหลังให้บริการ
(9) ท�ำความสะอาดห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ด้วยน�้ำยา                  
ท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(10) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(11) พนักงาน และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะออกก�ำลังกาย
(ยกเว้นการเล่นโบว์ลิ่งให้สวมหน้ากากตลอดเวลา)
(12) ผู้ให้บริการประจ�ำเคาน์เตอร์สวม Face Shield หรือมี Counter Shield
(13) งดการพูดคุยเสียงดัง การตะโกนเชียร์
(14) ผู้ให้บริการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(15) มีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมทั้งงดใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์  
ในการรับประทานอาหารร่วมกัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ    
การป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์
ส�ำหรับตรวจคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
(3) ก�ำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ   
ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่
(4) มีระบบจองคิว และมีพนื้ ทีร่ อคิวทีม่ ที นี่ งั่ หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(5) มีบริเวณที่นั่งหรือยืนส�ำหรับผู้ใช้บริการ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(6) มีการก�ำหนดจุดในพื้นที่เต้นลีลาศ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ที่ชัดเจน
(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�ำนวณจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด (โดยคิดจํานวน    
ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)
(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ และมีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ    
อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
(9) มีระบบจัดการ ควบคุม เพือ่ จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะเวลาของผูเ้ ข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) มีการจ�ำกัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(2) งดการจัดการแข่งขัน การจัดงานการกุศล
(3) ท�ำความสะอาดพื้นบริเวณที่มีการใช้บริการ บริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู
เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด        
ฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
(4) ท�ำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน�้ำ  อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ   
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
(5) จัดให้มถี งั รองรับขยะทีส่ ะอาด มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
รวบรวมและส่งก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
(6) พนักงาน และผูใ้ ช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ยกเว้นขณะออกก�ำลังกายสามารถ
สวมเฉพาะ Face Shield ได้
(7) ผู้ให้บริการประจ�ำเคาน์เตอร์ใส่ Face Shield หรือมี Counter Shield
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(8) มีการสวมถุงมือยางส�ำหรับการเต้นลีลาศแบบคู่ที่ต้องจับมือ
(9) พนักงานและผู้ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�ำเป็น
(10) ทุกช่องทางเข้า-ออก มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(11) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
ทุกคนก่อนเข้าสถานที่
(12) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ และรายงานหากพบ     
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(13) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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ส�ำหรับโรงภาพยนตร์ โรงละคร
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
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เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) จัดให้มีระบบการจ�ำหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�ำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์
(3) ท�ำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร ในบริเวณต่างๆ เช่น จุดคัดกรองทางเข้าโรงภาพยนตร์
จุดจ�ำหน่ายบัตรภาพยนตร์ จุดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จุดนั่งรอชมภาพยนตร์ จุดต่อคิว
(4) จัดทีน่ งั่ ให้มรี ะยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะแถวเว้นแถว และนัง่ 2 ทีน่ งั่ เว้นห่างกันอย่างน้อย  
2 ทีน่ งั่
(5) จัดให้มจี ดุ ตรวจคัดกรองอาการป่วย ส�ำหรับพนักงานและผูช้ มทุกคนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ให้ครอบคลุม
ทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากโรงภาพยนตร์ และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการ        
ส่งต่อกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�ำหนด
(6) จัดให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ 
้ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค ในบริเวณพืน้ ที่
บริการต่างๆ เช่น จุดให้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ จุดตรวจบัตร ประตูทางเข้าออกโรงภาพยนตร์
ภายในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้ชม
(7) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกาย เช่ น เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายแบบมื อ ถื อ
หรือแบบอินฟาเรด
(8) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และแสดงใบรับรองว่ามีการบ�ำรุงรักษา
(9) มีแผนการควบคุมจ�ำนวนคนในพืน้ ทีไ่ ม่ให้มคี วามหนาแน่นเกินก�ำหนด โดยแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน
(10) งดการให้บริการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 4 มิติ และการให้บริการสนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นต่างๆ
ส�ำหรับเด็ก
(11) ก�ำหนดตารางการฉายภาพยนตร์ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้าออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ทีท่ างราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(2) มีการคัดกรองไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจ หายใจเหนื่อยหรือหายใจล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิ
ร่างกายตัง้ เเต่ 37.5 องศาเซลเซียส ส�ำหรับพนักงาน ผูใ้ ช้บริการทุกคน ครอบคลุมทุกจุดทีม่ กี ารเข้า-ออก
จากโรงภาพยนตร์ และรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(3) มีการแนะน�ำ พนักงาน ผูใ้ ช้บริการ รวมถึงให้มกี ารตรวจตรา ควบคุม ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด
(4) พนักงาน และผูใ้ ช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ส�ำหรับพนักงานต้อนรับ
พนักงานจ�ำหน่ายตั๋ว อาจสวม Face Shield เพิ่มด้วย
(5) พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า
(6) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ         
ป้องกันโรค ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์รปู แบบต่างๆ ให้กบั พนักงาน และผูใ้ ช้บริการ
(7) มีการท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ โดยใช้น�้ำยาท�ำความสะอาด เน้นจุดที่มีผู้สัมผัส
ร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ จุดช�ำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ       
ที่นั่งรอก่อนเข้าชมภาพยนตร์ เครื่องจ�ำหน่ายบัตรอัตโนมัติ ที่วางแขนที่นั่ง ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�้ำยาฟอกขาว) 0.1% รวมทั้งท�ำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อโรคบนพรม
(8) มีการท�ำความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง และพื้นที่ส่วนรวมอาจเพิ่ม
ความถี่ในการท�ำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค
บริเวณจุดเสี่ยง
(9) มีถังขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และต้องน�ำขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน
(10) มีการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ รวมทั้งการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
อย่างน้อยวันละครั้ง
(11) กรณีมีการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และมีการให้บริการแว่นตา 3 มิติ ต้องท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อแว่นตา
3 มิติด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง
(12) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส�ำหรับโรงมหรสพ
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยัน      
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ”
(2) ท�ำสัญลักษณ์ การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เช่น ห้องพักนักแสดงและทีมงาน จุดพัก
รับประทานอาหาร จุดต่อคิว จุดชมการแสดง
(3) จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะแถวเว้นแถว และนั่ง 2 ที่นั่ง เว้นห่างกัน         
อย่างน้อย 2 ที่นั่ง และเวทีการแสดงห่างจากผู้ชมไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(4) มีแนวทางปฏิบตั กิ ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับผูแ้ สดง ทีมงาน ผูช้ มทุกคน  
ก่อนเข้าโรงมหรสพ ให้ครอบคลุมทุกจุดทีม่ กี ารเข้า-ออกโรงมหรสพอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ดูแลและส่งต่อ     
กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
(5) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่ บริการต่างๆ
(6) จัดให้มีการระบายอากาศภายที่ดี กรณีเป็นโรงมหรสพที่มีเครื่องปรับอากาศ ต้องมีการบ�ำรุงรักษา       
ทุก 2 เดือน ท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศทุกวัน
(7) จัดให้มีการจ�ำหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�ำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์
(8) ก�ำหนดตารางการแสดงละคร มหรสพ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม
(9) ก�ำหนดให้มกี ารเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร แก้วน�ำ้ ส่วนตัว และมีเครือ่ งส�ำอางแยกเฉพาะนักแสดง
และทีมงานแต่ละบุคคล
(10) จัดให้มีการแนะน�ำ ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด
(11) จัดเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย เช่น เครือ่ งวัดอุณหภูมริ า่ งกายแบบมือถือ หรือแบบอินฟาเรด
(12) จัดให้มหี น้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส�ำหรับพนักงานทุกคน รวมทัง้ Face Shield ส�ำหรับพนักงาน
ต้อนรับ พนักงานจ�ำหน่ายตั๋ว และช่างแต่งหน้าท�ำผม เป็นต้น

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้าออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิม่ มาตรการใช้แอปพลิเคชันทีท่ าง
ราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
(2) มีการคัดกรองไข้ ไอ น�้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจ หายใจเหนื่อยหรือหายใจล�ำบาก หรือมีอุณหภูมิ
ร่างกายตั้งเเต่ 37.5 องศาเซลเซียส ส�ำหรับนักแสดง ทีมงาน และผู้ชมทุกคน ครอบคลุมทุกจุดที่มี     
การเข้า-ออก และรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
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(3) ผู้ชม พนักงานต้อนรับ พนักงานจ�ำหน่ายตั๋ว ช่างแต่งหน้าท�ำผม และทีมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงสามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะท�ำการแสดง
ออกได้ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(4) ทีมงานทั้งหน้าฉากและหลังฉาก ผู้ชมการแสดง รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมีระยะนั่งหรือ
ยืนตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนด รวมทั้งการมอบของหรือถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง
(5) พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า
(6) มีการท�ำความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ โดยใช้นำ�้ ยาท�ำความสะอาด และท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้
เน้นจุดทีม่ ผี สู้ มั ผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันไดเลือ่ น ทีจ่ บั ประตู ปุม่ กดลิฟต์ จุดช�ำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์
โต๊ะที่นั่งรอก่อนเข้าชมมหรสพ เครื่องจ�ำหน่ายบัตรอัตโนมัติ ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น�ำ้ ยาฟอกขาว) 0.1% รวมทัง้ ท�ำความสะอาดหรือการฆ่าเชือ้ โรคบนพรม
(7) จัดให้มีการท�ำความสะอาดในส่วนภายในโรงละครหรือโรงมหรสพ เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันก่อนและ
หลังการท�ำการแสดงทุกรอบ ได้แก่ ที่วางแขน อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องแต่งกายของนักแสดงก่อนและหลังน�ำไปใช้ และจัดเตรียมภาชนะส�ำหรับแยก
เสื้อผ้า และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว
(8) มีการท�ำความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง และพื้นที่ส่วนรวมอาจเพิ่ม
ความถี่ในการท�ำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค
บริเวณจุดเสี่ยง
(9) มีถังขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิดและต้องน�ำขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน
(10) ไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(11) การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
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ส�ำหรับสวนสัตว์ และสถานที่จัดแสดงสัตว์
ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................
สถานที.่ .............................................................อ�ำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..................................................................
ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน.......................................................โทร......................................ความรับผิดชอบต่อกิจการ/กิจกรรม.........................................
เกณฑ์การประเมิน
ก. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ (การบริหารจัดการ)
(1) เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนเพื่อและยืนยัน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” หากมี
การจัดแสดงโชว์พิเศษในสถานที่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมโชว์ แยกออกจากการลงทะเบียนกิจการด้วย
(2) มีระบบจองคิวเข้าชมสวนสัตว์ล่วงหน้า
(3) มีระบบควบคุมจ�ำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ โดยใช้เกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ส่วนกลาง (อย่างน้อย 4
ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)
(4) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบการแออัดในบริเวณสวนสัตว์ หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
(5) มีแผนปฏิบัติเรื่อง ความถี่ท�ำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติฯ
(6) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างครอบครัว/กลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 2 เมตร ในจุดส�ำคัญ
เช่น จุดรอเข้าสวนสัตว์ จุดรอยานพาหนะ จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง เป็นต้น
(7) มีการก�ำหนดระยะยืน/นั่งระหว่างชมการแสดงโชว์ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว
หรือ 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง
(8) มีจุดบริการล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่
บริการต่างๆ รวมถึงรถบริการ
(9) จั ด การระบายอากาศที่ เ พี ย งพอและ ในอาคารที่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศให้ มี ก ารท� ำ ความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละหนึง่ ครัง้
(10) มีการเฝ้าระวังอาการป่วยและการติดตาม เฉพาะประเภทสัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ลิง สัตว์ตระกูลแมว
ชะมด อีเห็น หมีขอ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวัน (ถ้าสถานที่มีสัตว์ดังกล่าว)
(11) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแล
สวนสัตว์/สถานที่จัดแสดงสัตว์นั้นๆ

ข. การประเมินระหว่างให้บริการ (ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ)
(1) ทุกช่องทางเข้า-ออกสวนสัตว์และพืน้ ทีแ่ สดงโชว์พเิ ศษ มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการ ก่อนเข้า
และเมื่อจะออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�ำหนด หรือใช้มาตรการควบคุม
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้า
ในบริเวณงาน
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

(3) มีพนื้ ทีร่ องรับผูม้ อี าการผิดปกติ และมีระบบน�ำส่งสถานพยาบาลทีก่ ำ� หนดไว้ และรายงานหากพบผูป้ ว่ ย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
(4) ท�ำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม รวมทั้งสุขา อย่างน้อยทุก           
1 ชั่วโมง รวมทั้งท�ำความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก 30 นาที และมีการก�ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(5) ท�ำความสะอาดสถานที่จัดแสดงโชว์ที่มีการปรับอากาศ หลังการแสดงโชว์ทุกรอบ และจัดการแสดง
แต่ละรอบห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
(6) เจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(7) พนักงานที่อยู่ประจ�ำเคาน์เตอร์ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ     
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกั้น
(8) ไม่มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้ใช้บริการ เช่น การรวมกลุ่มคน
ในบางบริเวณของสวนสัตว์
(9) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ ไม่มีการตะโกน ป่าวร้อง ภายในสถานที่แสดงโชว์
(10) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงาน และผู้ชมสวนสัตว์
(11) การจ�ำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสวนสัตว์ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�ำแนะน�ำ       
ตามที่ราชการก�ำหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน.......................................................
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สวนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน
ตามเกณฑการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโคว�ด 19

แนวทางก�ำกับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แนวทางการก�ำกับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด         
ของโรคโควิด 19 ตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
1. เน้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการและประชาชนทั่ ว ไปได้ ป รั บ ตั ว ให้ มี วิ ถี ชี วิ ต และการประกอบกิ จ การแบบ New Norm                     
ซึ่งมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สามารถร่วมกัน           
แจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์
ออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่พื้นที่ก�ำหนด
2. ให้จังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม พร้อมการควบคุม ก�ำกับติดตาม            
และประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรค เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแบบประเมินการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รายละเอียดในส่วน 3
3. เน้นให้พื้นที่จัดเตรียมและชี้แจงผู้ประกอบการ ถึงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่               
ตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม และเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคโดยพืน้ ที่ รวมทัง้
แนวทางการก�ำกับติดตาม การประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
โดยให้ผปู้ ระกอบการลงทะเบียนเพือ่ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” โดยให้มีการก�ำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ผลให้ ศปก.จังหวัด ทราบ
4. ให้จงั หวัดเตรียมการรับแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไปรับทราบ ส�ำหรับกรณีทปี่ ระชาชน
หรือผูใ้ ช้บริการ พบการประกอบกิจการทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ ำ� หนด กรณีผใู้ ช้บริการไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้
5. หน่วยงานรับผิดชอบก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม      
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ตามคู่มือการปฏิบัติฯ ที่ ศบค. ร่วมกับหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องจัดท�ำและเผยแพร่ให้ทุกจังหวัดได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงาน

129

6. การประเมินผลการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
(1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ (Social Engagement) ทั้งการป้องกันโรค            
ส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การเข้าคิว และการท�ำความสะอาด
สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
(2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม
(3) ด้านสาธารณสุข ทั้งสถานการณ์โรค การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก และการค้นหาผู้ป่วย      
เพิ่มเติม
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