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	 	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศ			

สถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร	คราวที	่2	ออกไปตัง้แต่วนัที	่1	มถินุายน	พ.ศ.	2563	จนถงึวนัที	่30	มถินุายน	

พ.ศ.	 2563	 โดยการผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการหรือท�ากิจกรรมในช่วงเวลาของประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร	(คราวที่	2)	ให้มีการผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการหรือท�ากิจกรรมได้มากขึ้น

กว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการด�าเนินวิถีชีวิตตามปกติ	 ประกอบด้วยกิจการหรือกิจกรรมกลุ่มท่ี	 3	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมที่มี

ความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพืน้ทีแ่ละการแพร่เชือ้ในสถานท่ีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถงึสงู	และมคีวามจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 และกลุ่มที่	 4	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมที่มี

ความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพืน้ทีแ่ละการแพร่เชือ้ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์สงู	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	

และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า	 ทั้งนี้	 ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 และค�าแนะน�าของ										

ทางราชการอย่างเคร่งครัด

	 	 เพือ่ให้การด�าเนนิการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ด�ารงไว้ซึง่มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	 19	 อย่างต่อเน่ือง	 และประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19															

โดยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงพอเพยีง	ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	ได้บูรณาการ	

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประกอบด้วย	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงพาณิชย	์					

กระทรวงการคลัง	 กรุงเทพมหานคร	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ประชาสังคมและหน่วยงานอื่น	 ๆ														

ที่เก่ียวข้อง	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	

ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม	 กลุ่มที่	 3	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีมาตรการส�าคัญเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและ

อาการของระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ใช้บรกิาร	และรายงานหน่วยงานรบัผดิชอบ	กรณพีบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	

ตามแนวทางทีก่�าหนด	รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมของสถานประกอบการ	การลงทะเบยีนและยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการ

ที่ก�าหนด	และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม	เช่น	การลงทะเบียนเข้าและ

ออกสถานที่และการจองคิวแบบออนไลน์	 เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว	 เป็นต้น	 น�าไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป	

	 	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน									

ในความร่วมมือจนท�าให้การจัดท�าคู่มือฯ	ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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สารบัญ
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สำรบัญ

ส่วนที่ 1 กำรผ่อนคลำยกิจกำรและกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรกำรเสริมส�ำหรับพื้นที่

  1.  กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน หรือสถำบันกำรศึกษำ
  2.  กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด�ำเนินชีวิต

ก.	 ห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	
ข.	 ศูนย์แสดงสินค้า	ศูนย์ประชุม	หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
ค.	 สนามพระเครื่อง	ศูนย์พระเครื่อง
ง.	 ร้านเสริมสวย	แต่งผมหรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	

  3.  กิจกรรมด้ำนกำรออกก�ำลังกำย กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร
ก.	 คลินกิเวชกรรมเสริมความงาม	สถานเสรมิความงาม	สถานทีส่กัหรอืเจาะผวิหนงั	หรอื

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข.	 สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ	สปา	และสถานประกอบการนวดแผนไทย	นวดฝ่าเท้า
ค.	 สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส
ง.	 สถานที่ฝึกซ้อมมวย	โรงยิมหรือค่ายมวย	
จ.	 สนามกีฬาเพื่อการออกก�าลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา	ได้แก่	ฟุตบอล	
		 ฟุตซอล	บาสเกตบอล	และวอลเลย์บอล
ฉ.	 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง	สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด	หรือการละเล่นอื่นๆ	ในท�านองเดียวกัน
ช.	 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ	
ซ.	 สระน�้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน�้าในบึง	เช่น	เจ็ตสกี	ไคท์เซิร์ฟ	เครื่องเล่น

ประเภทบานาน่าโบ๊ต
ฌ.	 โรงภาพยนตร์	โรงละคร	โรงมหรสพ
ญ.	 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์	

ส่วนที่ 3 กำรประเมินกำรปฏบัิตติำมมำตรกำรป้องกนัโรคเพือ่ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 

  1. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ
  2. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับกำรจัดแสดงสินค้ำ
  3. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับคลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม/ สถำนเสริมควำมงำม 
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  4. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควดิ 19 ส�ำหรบัสถำนทีส่กัหรอืเจำะผวิหนงั หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของร่ำงกำย
  5. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ สปำ
   และสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย นวดฝ่ำเท้ำ
  6. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนออกก�ำลังกำยฟิตเนส
  7. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ำยมวย
  8. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม
   ประเภทกีฬำฟุตบอล/ฟุตซอล
  9. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม
   ประเภทกีฬำวอลเลย์บอล
  10. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม
   ประเภทกีฬำบำสเกตบอล
  11. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด
  12. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ
  13. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับโรงภำพยนตร์ โรงละคร
  14. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับโรงมหรสพ
  15. แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
   ของโรคโควิด 19 ส�ำหรับสวนสัตว์ และสถำนที่จัดแสดงสัตว์

ส่วนที่ 4 แนวทำงก�ำกับ ติดตำม และประเมินตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค         
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
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ภำคผนวก 

ภำคผนวก ก กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
-	 ประกาศเรื่อง	การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
		 ทั่วราชอาณาจักร	(คราวที่	2)	
-	 ประกาศเรื่อง	การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
-	 ประกาศเรื่อง	การให้ข้อก�าหนด	ประกาศ	และค�าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก�าหนดตามประกาศ
		 สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ	
-	 ประกาศเรื่อง	การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ�านาจหน้าที่
		 ของนายกรัฐมนตรี	(ฉบับที่	2)	 	
-	 ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ
		 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	9)	
-	 ค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
		 (โควิด	-	19)	ที่	4/2563	เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9
		 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	3)

ภำคผนวก ข อื่นๆ
-	 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	ส�าหรับประชาชน
-	 คู่มือส�าหรับการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม	โครงการ	“ไทยชนะ”
-	 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
-	 รายงานผลการใช้งานแอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	ประจ�าวันที่	2	มิถุนายน	2563
-	 แนวทางปฏิบัติการรายงานโรคกรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
		 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคส�าหรับผู้ประกอบการ/	เจ้าของกิจการ

131
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	 จากข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548					
และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	19	ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	และมีความจ�าเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต	
เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพื่อให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม	 พร้อมกับการด�าเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ									
โรคโควิด	19	ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	จึงมีการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรม	โดยมีปัจจัยในการพิจารณา	ดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
	 2.	 ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	
	 	 (1)		การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
	 	 (2)		การรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	
	 	 (3)		พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ	
	 	 (4)		ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมหรือใช้บริการ
	 3.	 ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มที่ 1	 ได้แก่		กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นท่ีและการแพร่เชื้อ								
ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ต�า่	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์สงู

2. กลุ่มที่ 2		ได้แก่		กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นท่ีและการแพร่เชื้อ								
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม												
อยู่ในเกณฑ์สูง

3. กลุ่มที่ 3	 ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นท่ีและการแพร่เชื้อ									
ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง	 และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

4. กลุ่มที่ 4		ได้แก่	 กิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นท่ีและการแพร่เช้ือ								
ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์สงู	และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ต�า่

การผ่อนคลายกจิการและกจิกรรมเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
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     ค�าจ�ากัดความเพิ่มเติม

 มำตรกำรควบคุมหลัก หมายถึง	 มาตรการที่รองรับตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนด										
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	1)	ข้อ	11		
 มำตรกำรเสริม หมายถึง	 มาตรการเฉพาะรายกิจการ	 ที่ผู ้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือ																							
ในการปฎิบัติตามแนวทางที่ก�าหนด	 รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อท�าให้มาตรการการป้องกันและควบคุม												
การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คู่มือกำรปฏิบัติ เป็นแนวทางการด�าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนท่ี										
เพ่ือด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 อย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกำรหรือกิจกรรม	 ตามค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 	 (โควิด-19)							
ที่	 2/2563	 เรื่อง	แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	2548	ให้พจิารณาเพิม่มาตรการใช้แอพพลเิคชัน่ทีท่างราชการก�าหนด	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลู
และรายงานทดแทน
 กำรจ�ำหน่ำยหรือบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม	ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด	ข้อ	1	ก.	แนบท้ายค�าสั่ง	
ศบค.	ที	่3/2563	ลงวนัที	่16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	ส�าหรบัการนัง่รบัประทานอาหารให้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ	และระหว่าง	
ทีน่ัง่	รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย	1	เมตร	โดยจ�านวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่

     การผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการและกิจกรรม 

 ตำมข้อก�ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548    
ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 ซ่ึงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก							
รวมถงึประเทศไทย	นายกรฐัมนตรจีงึได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร	ตัง้แต่วนัที	่26	มนีาคม	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�าเนินมาตรการต่างๆ	 เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด	 19												
อย่างต่อเนือ่งและเข้มงวด
	 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของประเทศไทย	 อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์โรค					
ไว้ได้ในระดับหนึ่ง	 ดังนั้น	 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง	 รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็น				
จากหลายภาคส่วน	ทั้งด้านสาธารณสุข	ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	ผู้ประกอบการ	และประชาชน	จึงเห็นสมควรให้มีการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ภายใต้การด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�า
ที่ทางราชการก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 พร้อมทั้งมีการก�ากับ	 ดูแล	 ติดตามจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง	 โดยนายกรัฐมนตรีได้ออก								
ข้อก�าหนดซึ่งออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	6)	
ลงวันที่	 1	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2563	 และ	 (ฉบับท่ี	 7)	 ลงวันท่ี	 15	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2563	 เพื่อให้ประชาชน	 ผู้ประกอบการ														
และผู้ให้บริการสามารถด�าเนินการหรือท�ากิจกรรมบางอย่างได้	 ตามความสมัครใจและความพร้อม	ประกอบด้วย	 2	 กิจกรรม	
ได้แก่	1.	กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต	และ	2.	กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย	การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ	
โดยมีรายละเอียดของการผ่อนคลายให้ด�าเนินกิจการและกิจกรรม	ดังนี้



5

กิจ
กำ

รแ
ละ

กิจ
กร

รม
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

6)
 

ลง
วัน

ที่ 
1 

พ
ฤษ

ภำ
คม

 พ
.ศ

. 2
56

3
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

7)
ลง

วัน
ที่ 

15
 พ

ฤษ
ภำ

คม
 พ

.ศ
. 2

56
3

1.
 ก

ิจก
รร

มด
้ำน

เศ
รษ

ฐก
ิจแ

ละ
กำ

รด
�ำเ

นิน
ชีว

ิต

(1
)		ก

าร
จ�า

หน่
าย

อา
หา

รห
รือ

เค
รือ่

งดื่
ม

ก.
		ก

าร
จ�า

หน่
าย

อา
หา

รห
รอื

เค
รื่อ

งด
ืม่	
ใน

โร
งแ

รม
	ท่
าอ

าก
าศ

ยา
น	

สถ
าน

รีถ
ไฟ

	ส
ถา

นขี
นส่

ง	โ
รง

พย
าบ

าล
	ร้า

นอ
าห

าร
หรื

อเ
ครื่

อง

ดืม่
	ร

้าน
สะ

ดว
กซ

ื้อ	
รถ

เข
็น	

หา
บเ

ร่	
แผ

งล
อย

	ซ
ึ่งไ
ม่ร

วม
ถึง

สถ
าน

บร
ิกา

ร	
ผับ

	บ
าร

์

ก.
		ก

าร
จ�า

หน่
าย

อา
หา

รห
รือ

เค
รือ่

งด
ืม่ใ

นภ
ตัต

าค
าร

	ส
วน

อา
หา

ร	

ศนู
ย์อ

าห
าร

	โร
งอ

าห
าร

	ร้า
นอ

าห
าร

หรื
อเ

คร
ือ่ง

ดืม่
ทัว่

ไป
	ซ
ึง่

ไม
่รว

มส
ถา

นบ
ริก

าร
	ผ

ับ	
บา

ร์	
ให

้เป
ิดบ

ริก
าร

ได
้	แ

ต่ย
ังค

ง

ห้า
มก

าร
บริ

โภ
คส

ุรา
หร

ือเ
คร

ื่อง
ที่ม

ีแอ
ลก

อฮ
อล

์ใน
สถ

าน
ที่

ดัง
กล

่าว
นี้

(2
)		ห้

าง
สร

รพ
สนิ

ค้า
	ศู

นย์
กา

รค้
า	
คอ

มม
นูิตี้

มอ
ลล์

ข.
		ห้

าง
สร

รพ
สนิ

ค้า
	ศ
นูย์

กา
รค้

า	ค
อม

มนู
ติี้ม

อล
ล์	
เปิ

ดไ
ด้เ

ฉพ
าะ

ซุป
เป

อร
์มา

ร์เ
ก็ต

	ร
้าน

ขา
ยย

า	
สิน

ค้า
เบ

็ดเ
ตล

็ดท
ี่จ�า

เป
็นต

่อ

กา
รใ

ช้ช
ีวิต

	แ
ละ

ร้า
นข

าย
ปล

ีกธ
ุรก

ิจส
ื่อส

าร
โท

รค
มน

าค
ม	

ธน
าค

าร
	ท

ีท่�า
กา

รห
น่ว

ยง
าน

ขอ
งร

ฐัแ
ละ

รฐั
วสิ

าห
กจิ

เท่
าน

ัน้	

ส่ว
นแ

ผน
กร

้าน
อา

หา
รใ
ห้เ

ปิด
เฉ

พา
ะก

าร
น�า

กล
ับไ

ปบ
ริโ
ภค

ที่อ
ื่น

ข.
	ห้

าง
สร

รพ
สนิ

ค้า
	ศ

นูย์
กา

รค้
า	
คอ

มม
นูติ

ีม้อ
ลล์

	ให้
เปิ

ดด
�าเ
นิน

กา
รเ
พิ่ม

เต
ิมไ

ด้ใ
นส

่วน
ที่เ

ป็น
กา

รจ
�าห

น่า
ยสิ

นค
้าเ
พื่อ

กา
ร

อุป
โภ

คบ
ริโ
ภค

แล
ะก

าร
ให

้บร
ิกา

ร	
รว

มท
ั้งร

้าน
อา

หา
รห

รือ

เค
รือ่

งด
ืม่	
ร้า

นเ
สร

มิส
วย

	แ
ต่ง

ผม
	ต
ดัผ

ม	
หร

อืท
�าเ
ลบ็

	ย
กเ

ว้น

ส่ว
นที่

เป
็นโ

รง
มห

รส
พ	

โร
งภ

าพ
ยน

ตร
์	ส

ถา
นที่

เล
่นโ

บว
์ลิ่ง

						

ตู้เ
กม

ส์	
เค

รื่อ
งเ
ล่น

หย
อด

เห
รีย

ญ
	ส

ถา
นท

ี่เล
่นส

เก
็ตห

รือ
					

โร
ลเ

ลอ
ร์เ

บร
ดห

รือ
กา

รล
ะเ

ล่น
อื่น

ๆ	
ใน

ท�า
นอ

งเ
ดีย

วก
ัน	

คา
รา

โอ
เก

ะ	
สว

นส
นกุ

	ส
วน

น�า้
	ส
วน

สตั
ว์	ส

นกุ
เก

อร์
	บ

ลิเ
ลีย

ด	

ร้า
นเ

กม
ส์	
สถ

าน
ทีอ่

อก
ก�า

ลงั
กา

ยฟิ
ตเ

นส
	ส
ถา

นป
ระ

กอ
บก

าร

เพื่
อสุ

ขภ
าพ

	ส
ถา

นป
ระ

กอ
บก

าร
นว

ดแ
ผน

ไท
ย	

นว
ดฝ่

าเ
ท้า

	

สถ
าบั

นก
วด

วชิ
า	
สน

าม
พร

ะเ
คร

ือ่ง
	ศ

นูย์
ปร

ะช
มุ	

ทัง้
นี	้

พืน้
ที่

แล
ะก

จิก
รร

มท
ีเ่ปิ
ดด

�าเ
นนิ

กา
รไ
ด้ใ

ห้ง
ดเ
ว้น

กา
รจ

ดัก
าร

แข่
งข

นั	

กจิ
กร

รม
ส่ง

เส
รมิ

กา
รข

าย
	ห

รอื
กา

รด
�าเ
นนิ

กา
รอ

ืน่ใ
ดท

ีเ่ปิ
ด

โอ
กา

สใ
ห้ผ

ูค้น
มา

ชุม
นมุ

กัน
หน

าแ
น่น

	แ
ละ

ให้
เปิ

ดด
�าเ
นนิ

กา
ร

ได้
จน

ถงึ
เว
ลา

	2
0.
00

	น
าฬิ

กา



6

กิจ
กำ

รแ
ละ

กิจ
กร

รม
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

6)
 

ลง
วัน

ที่ 
1 

พ
ฤษ

ภำ
คม

 พ
.ศ

. 2
56

3
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

7)
ลง

วัน
ที่ 

15
 พ

ฤษ
ภำ

คม
 พ

.ศ
. 2

56
3

(3
)		ร

้าน
ค้า

ปล
ีก/

ค้า
ส่ง

ค.
	ร้

าน
ค้า

ปล
กี/

ค้า
ส่ง

ขน
าด

ย่อ
ม	
ร้า

นค้
าป

ลกี
/ค้

าส่
งช

มุช
น	
ตล

าด
	

ตล
าด

น�า้
	แ
ละ

ตล
าด

นดั
	ให้

เปิ
ดไ

ด้โ
ดย

ต้อ
งค

วบ
คมุ

ทา
งเข้

าอ
อก

	

จัด
ให

้มีก
าร

ตร
วจ

วัด
อุณ

หภ
ูมิร

่าง
กา

ยผ
ู้ให

้	แ
ละ

ผู้ใ
ช้บ

ริก
าร

	

กา
รเ
ว้น

ระ
ยะ

ห่า
งใ
นก

าร
เล

ือก
สิน

ค้า
แล

ะก
าร

ช�า
ระ

รา
คา

ค.
	ร

้าน
ค้า

ปล
ีก/

ค้า
ส่ง

	ห
รือ

ตล
าด

ค้า
ส่ง

ขน
าด

ให
ญ
่

(4
)	ร

้าน
เส

ริม
สว

ย	
แต

่งผ
มห

รือ
ตัด

ผม
ส�า

หร
ับบ

ุรุษ
หร

ือส
ตร

ี
ง.	

ร้า
นเ

สร
ิมส

วย
	แ

ต่ง
ผม

หร
ือต

ัดผ
มส

�าห
รับ

บุร
ุษห

รือ
สต

รีใ
ห้

เป
ิดไ

ด้เ
ฉพ

าะ
กิจ

กร
รม

สร
ะ	

ตัด
	ซ

อย
ผม

	แ
ต่ง

ผม
	แ

ละ
ต้อ

ง

ไม
่มีผ

ู้นั่ง
รอ

ใน
ร้า

น

-

(5
)	ส

ถา
นท

ี่บ
ริก

าร
ดูแ

ล	
สถ

าน
ที่พ

�าน
ักอ

าศ
ัย	

หร
ือส

ถา
น

สง
เค

รา
ะห

์อื่น
ที่จ

ัดส
วัส

ดิก
าร

ให
้แก

่เด
็กห

รือ
ผู้ส

ูงอ
าย

ุ	ห
รือ

ผู้ม
ีภา

ระ
พึ่ง

พิง

-
ง.	

สถ
าน

ทีบ่
รกิ

าร
ดแู

ล	
สถ

าน
ทีพ่

�าน
กัอ

าศ
ยั	
หร

อืส
ถา

นส
งเค

รา
ะห์

	

อื่น
ที่จั

ดส
วัส

ดิก
าร

ให
้แก

่เด
็กห

รือ
ผู้ส

ูงอ
าย

ุ	ห
รือ

ผู้ม
ีภา

ระ
			

พึ่ง
พิง

ให
้เป

ิดด
�าเ
นิน

กา
รไ

ด้เ
ฉพ

าะ
ที่ม

ีกา
รร

ับต
ัวไ

ว้พ
ักค

้าง

คืน
เป

็นป
กต

ิธุร
ะ

(6
)	ก

าร
ถ่า

ยท
�าร

าย
กา

รโ
ทร

ทัศ
น์	

ภา
พย

นต
ร์แ

ละ
วีด

ีทัศ
น์

-
จ.
		ก

าร
ถ่า

ยท
�าร

าย
กา

รโ
ทร

ทัศ
น์	

ภา
พย

นต
ร์แ

ละ
วีด

ีทัศ
น์	

ซึ่ง

เม
ื่อร

วม
คณ

ะท
�าง

าน
หน

้าฉ
าก

แล
ะท

ุกแ
ผน

กแ
ล้ว

ต้อ
งม

ี

จ�า
นว

นไ
ม่เ

กนิ
ห้า

สิบ
คน

	แ
ละ

ต้อ
งไ
ม่ม

ผีูช้
มเ

ข้า
ร่ว

มร
าย

กา
ร

(7
)	ห

้อง
ปร

ะช
ุมใ

นโ
รง

แร
มห

รือ
ศูน

ย์ป
ระ

ชุม
-

ฉ.
		ห้

อง
ปร

ะช
มุใ

นโ
รง

แร
มห

รอื
ศูน

ย์ป
ระ

ชุม
	ให้

เปิ
ดด

�าเ
นนิ

กา
ร

ได้
เฉ

พา
ะก

รณี
จ�า

กดั
จ�า

นว
นผู้

เข้
าร่

วม
ปร

ะช
มุ	
แล

ะเ
ป็น

กา
ร

ปร
ะช

มุค
ณ
ะก

รร
มก

าร
	ผ
ูถ้อื

หุน้
	ห

รอื
กา

รป
ระ

ชมุ
	ก
าร

อบ
รม

	

กา
รส

ัมม
นา

ซึ่ง
ผู้เ

ข้า
ร่ว

มป
ระ

ชุม
มา

จา
กห

น่ว
ยง

าน
เด

ียว
กัน

เพ
ื่อค

วา
มส

ะด
วก

ใน
กา

รต
รว

จส
อบ

ทร
าบ

แห
ล่ง

ที่ม
า

2.
 ก

ิจก
รร

มด
้ำน

กำ
รอ

อก
ก�ำ

ลัง
กำ

ย 
กำ

รด
ูแล

สุข
ภำ

พ
หร

ือส
ันท

นำ
กำ

ร

(1
)	โ

รง
พย

าบ
าล

	ค
ลิน

ิก	
สถ

าน
ทัน

ตก
รร

ม	
หร

ือส
ถา

นพ
ยา

บา
ล

ก.
	โ

รง
พย

าบ
าล

	ค
ลิน

ิก	
สถ

าน
ทัน

ตก
รร

มห
รือ

สถ
าน

พย
าบ

าล
	

ทุก
ปร

ะเ
ภท

	ท
ี่จัด

ตั้ง
โด

ยช
อบ

ด้ว
ยก

ฎห
มา

ย

-



7

กิจ
กำ

รแ
ละ

กิจ
กร

รม
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

6)
 

ลง
วัน

ที่ 
1 

พ
ฤษ

ภำ
คม

 พ
.ศ

. 2
56

3
ข้อ

ก�ำ
หน

ด 
(ฉ

บับ
ที่ 

7)
ลง

วัน
ที่ 

15
 พ

ฤษ
ภำ

คม
 พ

.ศ
. 2

56
3

(2
)	ค

ลิน
ิกเ

วช
กร

รม
เส

ริม
คว

าม
งา

ม	
สถ

าน
เส

ริม
คว

าม
งา

ม					

แล
ะร

้าน
ท�า

เล
็บ

-
ก.
	ค

ลนิ
กิเ

วช
กร

รม
เส

รมิ
คว

าม
งา

ม	
สถ

าน
เส

รมิ
คว

าม
งา

ม	
แล

ะ

ร้า
น
ท�
าเ

ล็บ
	ท

ั้งท
ี่อ
ยู่
ใน

แล
ะน

อก
ห
้าง

สร
รพ

สิน
ค้
า	

ศูน
ย์ก

าร
ค้า

	ห
รือ

คอ
มมู

นิต
ี้มอ

ลล
์	ใ

ห้เ
ปิด

ด�า
เน

ินก
าร

ได
้

เฉ
พา

ะก
าร

เส
ริม

คว
าม

งา
มเ

รือ
นร

่าง
แล

ะผ
ิวพ

รร
ณ
	ไ

ม่ร
วม

ถึง
กา

รเ
สร

ิมค
วา

มง
าม

บร
ิเว
ณ
ใบ

หน
้า

(3
)	ส

ถา
นท

ี่ออ
กก

�าล
ังก

าย
	ส

นา
มก

ีฬา
	ส

วน
สา

ธา
รณ

ะ
ข.
		ส

นา
มก

อล
์ฟ
หร

ือส
นา

มฝ
ึกซ

้อม
กอ

ล์ฟ
สน

าม
กอ

ล์ฟ
หร

ือ

สน
าม

ฝึก
ซ้อ

มก
อล์

ฟใ
ห้เ

ปิด
ได้

แต่
ต้อ

งไ
ม่ม

ผีู้ช
มม

าช
มุน

มุก
นั

หร
ือเ

ป็น
กา

รแ
ข่ง

ขัน
	ใ

นก
รณ

ีขอ
งส

โม
สร

	ค
ลับ

เฮ
าส

์	ห
รือ

ร้า
นอ

าห
าร

ใน
บร

ิเว
ณ
ดัง

กล
่าว

ให
้ปฏ

ิบัต
ิตา

ม	
(1
)	ก

.

ค.
		ส

นา
มกี

ฬา
เฉ

พา
ะก

ีฬ
าป

ระ
เภ

ทก
ลา

งแ
จ้ง

แล
ะต

าม
กต

ิกา

สา
กล

	ผ
ู้เล

่นต
้อง

มีร
ะย

ะห
่าง

ทา
งส

ังค
มแ

ละ
ไม

่คลุ
กค

ลีกั
น

อย
ู่แล

้ว	
เช

่น	
เท

นน
ิส	

ขี่ม
้า	
ยิง

ปืน
	ย

ิงธ
นู	

แล
ะต

้อง
ไม

่มีผ
ู้ชม

มา
ชมุ

นมุ
กนั

หร
อืเ
ป็น

กา
รแ

ข่ง
ขนั

	ใน
กร

ณ
ขีอ

งส
โม

สร
	ค
ลบั

เฮ
าส์

	

หร
ือร

้าน
อา

หา
รใ
นบ

ริเ
วณ

ดัง
กล

่าว
ให

้ปฏ
ิบัต

ิตา
ม	

(1
)	ก

.

ง.	
	ส

วน
สา

ธา
รณ

ะ	
ลา

น-
พื้น

ทีก่ิ
จก

รร
มส

าธ
าร

ณ
ะ	
สถ

าน
ทีอ่

อก

ก�า
ลัง

กา
ย	

สน
าม

กีฬ
า	
ลา

นก
ีฬา

	ใ
ห้เ

ปิด
ได

้เฉ
พา

ะพ
ื้นท

ี่โล
่ง

แจ้
งเ
พือ่

กา
รเ
ดนิ

	ว
ิง่	ข

ีห่ร
อืปั่

นจ
กัร

ยา
น	

หร
อืก

าร
ออ

กก
�าลั

ง

กา
ยด

้วย
วิธ

ีอื่น
เป

็นส
่วน

บุค
คล

	โ
ดย

ไม
่มีผู

้ชม
มา

ชุม
นุม

กัน

หร
ือเ

ป็น
กา

รแ
ข่ง

ขัน
	ก

าร
ละ

เล
่น	

กา
รแ

สด
ง

ข.
		ส

ถา
นท

ี่ออ
กก

�าลั
งก

าย
ฟิ
ตเ

นส
ที่ม

ิได
้ตั้ง

อย
ู่ใน

ห้า
งส

รร
พ

สนิ
ค้า

	ศ
นูย์

กา
รค้

า	ห
รอื

คอ
มม

นูติ
ีม้อ

ลล์
	ให้

เปิ
ดด

�าเ
นนิ

กา
ร

ได
้เฉ

พา
ะส

่วน
ที่เ

ป็น
กา

รเ
ล่น

โย
คะ

หร
ือฟ

รีเ
วท

	โ
ดย

งด
เว
้น

กา
รใ
ช้เ
คร

ือ่ง
เล่
น	
เค

รือ่
งล

ูว่ิง่
	จ
กัร

ยา
นปั่

น	
หร

อืก
าร

เล่
นแ

บบ

รว
มก

ลุ่ม

ค.
		ส

ถา
นท

ีห่ร
อืส

นา
มอ

อก
ก�า

ลัง
กา

ยใ
นร่

ม	
เฉ
พา

ะก
ฬีา

ปร
ะเ
ภท

ที่ต
าม

กต
ิกา

สา
กล

ที่ม
ิได

้มีก
าร

ปะ
ทะ

กัน
ระ

หว
่าง

ผู้เ
ล่น

แล
ะ

ต้อ
งไ
ม่ม

ีผู้ช
มก

าร
แข

่งข
ัน	

หา
กเ

ล่น
เป

็นท
ีม	

ให
้มีผู

้เล
่นไ

ด้			

ฝั่ง
ละ

ไม
่เก

ินส
าม

คน
	ไ

ด้แ
ก่	

แบ
ดม

ินต
ัน	

ตะ
กร

้อ	
เท

เบ
ิล

เท
นน

ิส	
สค

วอ
ช	

ยิม
นา

สต
ิก	

ฟัน
ดา

บ	
แล

ะป
ีนผ

า

ง.	
	ส

ระ
ว่า

ยน
�้าส

าธ
าร

ณ
ะท

ั้งก
ลา

งแ
จ้ง

แล
ะใ

นร
่ม

(4
)	อ

ื่นๆ
	

จ.
		ส

ถา
นท

ี่ให
้บร

ิกา
รด

ูแล
รัก

ษา
สัต

ว์	
สป

า	
อา

บน
�้า	
ตัด

ขน
	ร
ับ

เล
ี้ยง

หร
ือร

ับฝ
าก

สัต
ว์

จ.
		ส

วน
พฤ

กษ
ศา

สต
ร์	
สว

นด
อก

ไม้
	พ

พิธิ
ภณั

ฑ์	
ศนู

ย์ก
าร

เร
ยีน

รู้	

แห
ล่ง

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์	โ

บร
าณ

สถ
าน

	ห
้อง

สม
ุดส

าธ
าร

ณ
ะ	

แล
ะห

อศ
ิลป

์



ส�วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม

สำหรับพื้นที่

1 - 2 M



ส�วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสร�ม

สำหรับพื้นที่

1 - 2 M



การผ�อนผันการใช�อาคารสถานที่ของโรงเร�ยน
หร�อสถาบันการศึกษา

1



11

การผ�อนผันการใช�อาคารสถานที่ของโรงเร�ยน
หร�อสถาบันการศึกษา

1





13

การผ่อนผนัการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน หรือสถาบันการศกึษา

■ นิยาม โรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา ดังนี้
o ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ ช่าง ภาษา สอนขับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เสริมสวย การประกอบอาหารและตกแต่ง

อาหาร โรงแรมและการท่องเที่ยว การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ธุรกิจร้านอาหาร การตลาด การเดินเรือ 
โลจิสตกิส์ การออกแบบและประดิษฐ์ประดอย การพูดและการแสดง การบริบาล พิมพ์ดดี นวดแผนไทย การบรกิาร

o ประเภทศิลปะและกีฬา ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
■ ให้ผ่อนผนัการใช้อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน 

ในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรก เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือ
การคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้
o การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท�า
กิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจ�านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน ความพร้อม และความสามารถในการจัดรูปแบบ
การศกึษาท่ีมคีวามยดืหยุน่ การจัดสถานท่ีและระบบต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัมาตรการป้องกันโรคเป็นส�าคัญ

o การใชอ้าคารสถานทีข่องโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาเพือ่การประชมุการจดัการสอบ การสอบคดัเลอืก
การฝึกอบรมระยะส้ันไม่เกนิสบิห้าวนัหรือด�าเนนิการอืน่ใดในลักษณะท�านองเดียวกนั ให้ผูม้หีน้าท่ีรบัผดิชอบ
ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และ 2) ต้องปฏิบัติตามป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด 
การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งค�าแนะน�าของทางราชการอย่างเคร่งครัด

■ ก�าหนดจ�านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องสอบ หรือห้องสอบคัดเลือก โดยใช้ขนาดพื้นที่
อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน

■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด        
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�า ส่ัง ศบค. ท่ี 3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 
■ ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�าหรับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา      

ผูป้กครอง และผูร่้วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าอาคาร ให้ครอบคลุมทกุจุดท่ีมีการเข้าและออก โดยเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีน 
หรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง 

■ กรณพีบผูป้ระกอบการ เจ้าหน้าท่ี คร ูอาจารย์ นกัเรยีน นกัศกึษา ผูป้กครอง และผูร่้วมกิจกรรม ท่ีมไีข้ ไอ น�า้มกู 
เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส 
ขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”										

พร้อมทั้งชี้แจงเจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	และให้ค�าแนะน�ากับนักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ

ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีได้	 หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	

แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	กรณีเจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วม

กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน	 โดยระบุข้อมูล	 ได้แก่	 ช่ือ	 นามสกุล	 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	 เป็นอย่างน้อย	 เพื่อประโยชน	์									

ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 ให้มกีารควบคุมทางเข้าและออก	และจดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	พร้อมเตรียมอปุกรณ์

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	 ครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน					

ก่อนเข้าอาคาร	หรือการรับและส่งนักเรียน

1.4	 จัดให้มจีุดเฉพาะส�าหรบัรับส่งผู้เรียน	โดยให้มรีะยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	เมตร	และอยู่ในบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก	ผู้ปกครองที่มารับและส่งผู้เรียน	ให้รออยู่เฉพาะพื้นที่ที่โรงเรียนจัดให้	รวมทั้งภายในห้องเรียนและ

ห้องพักครู	ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย	1	เมตร

1.5	 จดัพ้ืนทีร่อคิวเข้าใช้บริการ	โดยท�าสญัลกัษณ์เพือ่เว้นระยะการนัง่	ยนื	หรอืเดนิ	อย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	จดุตรวจวดัไข้	

จุดจ�าหน่ายอาหาร	จุดล้างมือ	จุดรอเข้าห้องสุขา	เป็นต้น	

1.6	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 เช่น	

ห้องสุขา	โรงอาหาร	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.7	 จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม	 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย

อากาศ	หรือใช้พัดลมระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	กรณีที่

ห้องเรียนไม่มีเครื่องปรับอากาศ	ให้เปิดหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศ

1.8	 พจิารณาจัดให้มกีล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการด�าเนนิกิจกรรม	เพือ่ตดิตามการปฏบัิติตามมาตรการป้องกัน

ส่วนบคุคลของเจ้าหน้าที	่คร	ูอาจารย์	นกัเรียน	นกัศกึษา	ผูป้กครอง	และผูร่้วมกจิกรรม	หรอืมีระบบแจ้งเตอืน	(Alert)	

กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร่วมกิจกรรมได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับเจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา										

ผู้ปกครอง	 และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าอาคาร	 ให้ครอบคลุมทุกจุดที่มีการเข้าและออก	 โดยเจ้าหน้าที่

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง	 ท้ังนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5						

องศาเซลเซียส	 และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบ					

ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก�าหนด	 ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มี

อาการป่วยที่เหมาะสม	รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทราบรายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	

ส�าหรับเจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน	
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2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 ก�าหนดจ�านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน	ห้องประชุม	ห้องอบรม	ห้องสอบ	หรือห้องสอบคัดเลือก	โดยใช้ขนาดพื้นที่

อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อ	1	คน

(2)	 ร่วมสร้างนวตักรรมเพือ่ลดเวลาในการด�าเนนิกจิการหรอืจดักจิกรรม	ลดความแออดั	หลกีเลีย่งการตดิต่อสัมผสั

ระหว่างกนั	เช่น	จดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการเรยีนการสอน	การพกัรบัประทานอาหาร	การจดัการเรยีนการสอน

แบบแบ่งกลุ่มย่อยและแบ่งจ�านวนนักเรียน	การเรียนสลับวันหรือสัปดาห์ในแต่ละระดับชั้นเรียน	หากพิจารณา

ตามพืน้ทีแ่ล้วไม่สามารถให้ผูเ้รยีนทัง้หมดเรยีนพร้อมกนัได้	ปรบัการเรยีนเป็นระบบออนไลน์	หรอืปรับหลักสูตร

ให้งดเรียนบางรายวิชา	รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน	

(3)	 พิจารณาให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์

อักษร	รวมทั้งมีคณะท�างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	19	และก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน	

(4)	 จดัให้มแีผนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควดิ	19	ของสถานศกึษา	เช่น	การเหลือ่มเวลา	การจดัการสอนวชิา

พละศกึษา	การควบคมุจ�านวนผูร่้วมกจิกรรมไม่ให้แออดั	การท�าความสะอาดพืน้ทีส่่วนรวมและพืน้ผวิสมัผสัร่วม

(5)	 เจ้าหน้าที	่ครู	อาจารย์	นักเรียน	นกัศกึษา	ผูป้กครอง	และผูร่้วมกจิกรรม	ต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า	

หรือ	Face	Shield	ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน	ทั้งนี้	ให้ยกเว้น	ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ในขณะออกก�าลงักายกลางแจ้ง	โดยให้พจิารณามาตรการอืน่ทดแทน	ได้แก่	การเว้นระยะห่างอย่างน้อย	2	เมตร	

หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่รวมกลุ่มกัน	และจ�ากัดระยะเวลาเรียนวิชาพลศึกษาไม่ให้เกิน	1	ชั่วโมง	

(6)	 ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

(7)	 การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด	

(8)	 จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล	หรือแบบใช้ครั้งเดียว	เช่น	ช้อม	ส้อม	จาน	แก้วน�้า

(9)	 กรณมีรีถรบั-ส่ง	ก�าหนดจดุรบัและส่ง	จดัทีน่ัง่เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล	อย่างน้อย	1	เมตร	ตดิป้ายสญัลกัษณ์

ทีน่ั่งชดัเจน	สวมใส่หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีท่�าการโดยสาร	ให้มกีารระบายอากาศท่ีเหมาะสม	

และมีการท�าความสะอาดภายในและภายนอก	ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน

(10)	จัดให้มีแบบประเมินตนเองส�าหรับหรับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 (ตามแบบประเมินตนเองส�าหรับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อม								

ก่อนเปิดภาคเรียนของกรมอนามัย)

(11)	พิจารณางดให้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้สถานที่	กรณีเจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และ				

ผูร่้วมกจิกรรม	ไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีก่�าหนดได้	เช่น	ไม่สวมหน้ากากอนามยัหรอื

หน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	

(12)	จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับ	การเรียนการสอน	

การสอบ	 สอบคัดเลือก	 การฝึกอบรม	 และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่าง

เคร่งครัด	

(13)	จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	เพื่อให้

เจ้าหน้าที่	ครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(14)	หากพบว่าเจ้าหน้าที	่คร	ูอาจารย์	นกัเรียน	นกัศกึษา	ผูป้กครอง	และผูร่้วมกจิกรรม	เป็นผู้ป่วยยนืยนัหรือมข้ีอมลู

บ่งชี้ว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้	 ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่	 ปิดสถานที่						

ตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานท่ี	และด�าเนนิการตามประกาศของ

กรมควบคุมโรค
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือและชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด

(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	เช่น	ที่จับหรือลูกบิดประตู	ปุ่มกดลิฟต์	ราวจับ	

ราวบันได	โต๊ะอาหาร	อุปกรณ์กีฬา	ของเล่น	สื่อการเรียนการสอน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	

70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	กลอนประตู	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	

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

อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิ่มความถี่ในการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 โดยก�าหนดให้มีการล้างท�าความสะอาดอย่างน้อย					

ทุก	2	เดือน	และให้แสดงใบรับรองการท�าความสะอาดในแต่ละครั้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ท�าการตรวจประเมิน

(5)	 วสัดุทีเ่ป็นผ้าทีอ่าจปนเป้ือนด้วยเชือ้	เช่น	ปลอกหมอน	ผ้าปทูีน่อน	ผ้าห่ม	ให้ท�าความสะอาด	โดยใช้น�า้ทีอ่ณุหภมูิ

สูงกว่า	70	องศาเซลเซียส	หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง	แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา	30	นาที	ก่อนซักปกติ

(6)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะท่ัวไป									

และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากนักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วมกิจกรรม	มีอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ให้งดเข้าสถานที่และ				

ร่วมกิจกรรม

1.2	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และพกแอลกอฮอล์เจล	 70%	 ส�าหรับท�าความสะอาดมือเพื่อลดความเสี่ยง						

ในการติดเชื้อ	

1.3	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	Code	เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม	รวมทั้ง

ก่อนออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2	 ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคทีโ่รงเรียนหรอืสถาบนัการศกึษาก�าหนดอย่างเคร่งครัด	

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของอาคารสถานที่	เพื่อให้ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ระหว่างรอคิวคัดกรองไข้	 เข้าห้องเรียน	ซื้ออาหารหรือสินค้า	และการรับส่ง	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์			

ที่โรงเรียนก�าหนดจุดตรวจวัดไข้	รวมทั้ง	ให้เว้นระยะห่างระหว่างครูและผู้เรียน	อย่างน้อย	1	เมตร

2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	และล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง	รวมทั้ง

ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และเลี่ยงไอ	 จาม	 ใกล้ผู้อ่ืน					

หากมีการไอ	หรือจามให้ปิดปาก	และจมูกให้สนิท

2.7	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และผู้ร่วมกิจกรรม	 ควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 หากพบว่าการด�าเนินกิจกรรม								

ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 ให้ด�าเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตาม

แนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	ศธ.	อว.	และ	สธ.	ร่วมจดัท�าและเผยแพร่คูมื่อและเกณฑ์การปฏบัิตติามความเหมาะสม	

กับพื้นที่และประเภทของกิจการ	

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

1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง

ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น

(1)	 การใช้แอปพลิเคชนั	ส�าหรบัการลงทะเบยีนตดิตามคร	ูอาจารย์	นกัเรยีน	นกัศกึษา	ผูป้กครอง	และผูร่้วมกจิกรรมได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามครู	 อาจารย์	 นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้ร่วม

กิจกรรมได้

2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ของกิจการหรือกิจกรรม					

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และ																		

ให้มีการสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ											

ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																

ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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กิจกรรมด�านเศรษฐกิจและการดำเนินช�ว�ต

2

1 - 2 M1 - 2 M
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กิจกรรมด�านเศรษฐกิจและการดำเนินช�ว�ต

2

1 - 2 M1 - 2 M



20

1 - 2 M 1 - 2 M 1 - 2 M
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1 - 2 M 1 - 2 M 1 - 2 M
ก. ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า และคอมมนิูตีม้อลล์

■ ให้เปิดด�าเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
■ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด�าเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด�าเนินการ

อื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น 
■ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�าหรับบุรุษหรือสตรี จ�ากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง             

และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด        

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้งสัยตดิเชือ้ทีมี่อาการ  ให้รายงานให้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบทราบรายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้              
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

(1)	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(2)	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”										

พร้อมท้ังช้ีแจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ีได้	 หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่										

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

(3)	 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับ

พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	และคอมมูนิตี้มอลล์

(4)	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	อย่างน้อย	

1	จดุต่อระยะทาง	100	เมตร	รวมทัง้จดุหยบิเลอืกอาหารสด	และจดุคบีตกัอาหารเอง	และห้องสขุาทกุแห่ง	ในปริมาณ

ที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	
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(5)	 ให้มีตู้หรือพลาสติกใสกั้นอาหารพร้อมรับประทานที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อ	เช่น	สลัดบาร์	โดนัท	เบเกอรี่	เพื่อกันละออง

น�้ามูกน�้าลาย	และพิจารณาปรับการบริการโดยบรรจุอาหารในหีบห่อล่วงหน้า

(6)	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	และเปิดจุดช�าระเงิน

ให้เพียงพอโดยไม่ควรมีการต่อคิวเกินกว่า	 5	 คิว	 ทั้งบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ	 และภายในอาคาร						

เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	หน้าร้านอาหาร	แผนกสินค้าที่มีการลดราคา	พื้นที่นั่งส่วนกลาง	รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่าง

การเดิน	ในลิฟต์	และบันไดเลื่อน	2	ขั้น	ทั้งนี้	ให้มีการกระจายจุดวางสินค้าขายดีหรือสินค้าลดราคา	โดยการจัดสินค้า

ลดราคาในพื้นที่ส่วนกลาง	ให้จัดพื้นที่เสมือนเป็นร้านค้าย่อยหนึ่งแห่ง	

(7)	 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งนี้อาจให้มีการระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ

อากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชั่วโมง	(ACH	≥	10)	กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	

หรอืใช้พดัลมระบายอากาศ	เพือ่การหมนุเวยีนอากาศทีเ่พยีงพอ	รวมทัง้ภายในและบรเิวณห้องสขุา	อาจปรบัใช้พืน้ที่

โล่งแทนพื้นที่เปิดเครื่องปรับอากาศส�าหรับคอมมูนิตี้มอลล์	

(8)	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

(9)	 จดัให้มจุีดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	 ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารท่ีไม่สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	

ก่อนและระหว่างใช้บริการ

(10)	พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า	 ที่นั่งรอ	 และท่ีจอดรถเฉพาะส�าหรับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและสินค้า	 รวมทั้งจุดให้

บริการน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดถุงมือ	และจักรยานยนต์

(11)	 จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	รอบสถานที่	เพื่อติดตามการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกนัส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและพนกังาน	หรอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติาม

มาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1  มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่	

ทัง้น้ี	ควรมอีณุหภมูร่ิางกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสญัลกัษณ์

แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	 ตามแนวทางท่ีก�าหนด	 ให้มีแนวทางปฏิบัต	ิ										

ในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	

พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2  มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 อาจจัดให้มีการรับ-ส่งพนักงาน	 ผู้ประกอบการรายย่อย	 ผู้ใช้บริการ	 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือขณะใช้

บริการขนส่งสาธารณะ

(2)	 มีระบบนับจ�านวนคนเข้าและออกห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	 และคอมมูนิต้ีมอลล์	 แสดงบนหน้าจอ	 หากมี

จ�านวนครบตามที่ก�าหนดแล้ว	 ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ	 โดยจัดพื้นท่ีรอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย									

1	เมตร	หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล	

(3)	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	 โดยรวมพื้นที่ตั้ง

วางของ	และพื้นที่ส�าหรับพนักงาน	โดยคิดเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	10	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(4)	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ร้านค้าปลีกต่างๆ	 ร้านอาหาร	 หรือกิจการรายย่อย	 โดยคิดเกณฑ์พ้ืนท่ี											

อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	หรือ

พนักงานได้อย่างน้อย	1	เมตร	
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(5)	 พจิารณาจดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บริการ	หรอืส่งเสรมิการขายผ่านการสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วย

ระบบออนไลน์	หรือโทรศัพท์	เพื่อลดความแออัด	รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการเท่าที่จ�าเป็น	โดยก�าหนดเวลา

ในการเข้าใช้บรกิารอย่างชดัเจน	และถอืหลกัหลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผัสระหว่างกนั	พร้อมทัง้จดัให้มกีารแนะน�า

สถานที่เพื่อใช้บริการที่รวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า

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

เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน

(7)	 งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท�าให้เกิดความแออัด	 หรือมีการรวมกลุ่มคน	 รวมถึงกิจกรรมท่ีใช้เสียงดัง

ภายในสถานที่	 เช่น	 การจัดโปรโมช่ันนาทีทอง	 จับฉลาก	 การแสดงบนเวที	 แต่หากมีการขายสินค้าลดราคา								

ในพ้ืนที่ส่วนกลางต้องจัดระเบียบการเข้าถึงบริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค	 โดยให้กั้นบริเวณและ

ควบคุมทางเข้าและออก	เพื่อจ�ากัดจ�านวนคนเข้าใช้บริการและลดความแออัด

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

และการใช้บรกิารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกัอย่างเคร่งครดั	เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากบัผูใ้ช้

บริการและพนักงาน	โดยอาจเดนิตรวจครอบคลุมท้ังพืน้ท่ีให้บรกิารทุก	1	-	2	ช่ัวโมง	และเน้นลดการรวมกลุม่คน	

จ�านวนมาก	

(9)	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�า

เคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพันธ์	แคชเชียร์	หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ร่วมด้วย	หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น	(Counter	Shield)	สวมถุงมือ	
(10)	 พนักงานทุกคน	ไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	

70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	รวมทั้ง
พนักงานอย่างน้อย	1	เมตร	

(11)	 การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด							
ทั้งน้ีให้ลดความแออัดในพื้นท่ีโดยรวมเพื่อให้การเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการบริเวณทางเดินภายในพ้ืนที่												
โซนร้านอาหาร	 Food	 Court	 โดยอาจจัดระบบการไหลเวียนของทางเดินของผู้ใช้บริการ	 ให้มีระยะห่างกัน				
อย่างน้อย	1	เมตร

(12)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(13)	 จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ									
ทางสาธารณสุข	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น				
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(14)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(15)	หากพบว่าผูป้ฏบิตังิานหรอืผูใ้ช้บรกิารภายในห้างสรรพสินค้า	ศนูย์การค้า	และคอมมนูติีม้อลล์	เป็นผูป่้วยยนืยนั	
หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่	 รวมถึงกิจการย่อยและร้านภายในสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	 ให้ผู้ประกอบการ
ปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานท่ี	 และด�าเนินการ											

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
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(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	 ราวบันได	

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

โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต์ทุก	30	นาที

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	

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

อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ

หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

(5)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	 และ									

มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 พิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

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

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 เตรียมรายการสินค้าท่ีจะจัดซื้อ	 หรือกิจกรรมที่ใช้บริการ	 ก่อนเดินทางไปใช้บริการในศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า	

คอมมูนิตี้มอลล์	เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้	

1.4	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ให้บริการหรือวาง

ขายสนิค้าในศนูย์การค้า	ห้างสรรพสนิค้า	คอมมนูติีม้อลล์	ใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะ

ระยะเวลานาน	รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.5	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง

ในการติดเชื้อ

1.6	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	

ไปใช้บริการศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า	 คอมมูนิตี้มอลล์	 ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้

บริการหนาแน่น	

1.7	 ศกึษาคูม่อืใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัทีส่ามารถใช้สแกน	QR	Code	เพือ่เตรยีมตวัเข้าใช้บรกิารรวมทัง้ก่อน

ออกจากศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก�าหนด	 ตามท่ีศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้า																	

คอมมูนิตี้มอลล์	ให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	ภาชนะ	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	 และ								

คอมมูนิตี้มอลล์ก�าหนด	

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�าเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย

1. สนิค้ำอปุโภค ร้านค้าปลกีธุรกจิคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็	หนงัสอื	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เครือ่งนอน	วสัดกุ่อสร้าง	เฟอร์นเิจอร์	

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

และร้านค้าอื่นๆ

1.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา			

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์

1.2	 ลดการทดลองสนิค้าร่วมกบัผูอ้ืน่	เช่น	เครือ่งส�าอาง	เครือ่งแต่งกาย	หรอืให้มกีารจดัการฆ่าเชือ้โรคส�าหรบัสนิค้าทีผ่่าน

การทดลองสินค้ามาก่อน

1.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร									

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า	

2. สินค้ำโภคภัณฑ์ ทอง	เครื่องประดับ	จิวเวลรี่	

2.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา										

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	

2.2	 จัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในร้าน	ที่เว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย	1	เมตร	

2.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร										

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า	

3. ธรุกจิบริกำร เช่น	ศูนย์บรกิารระบบอนิเตอร์เนต็	ซักอบรดี	ซ่อมแซมเครือ่งใช้อปุกรณ์	ถ่ายเอกสาร	ซ่อม-เปลีย่น	ประดับยนต์	

ล้างรถยนต์	 ตรวจวัดสายตา	 ประกอบแว่นและคอนแท็คเลนส์	 รวมทั้ง	 ธุรกิจบัตรเครดิต	 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต	้														

การก�ากับ	บริษัทประกันภัย	ประกันชีวิต	คลินิกเวชกรรม	สถานทันตกรรม	แผงขายล็อตเตอรี	ห้องรับรอง	สถานที่จ�าหน่าย

อาหารหรือเครื่องดื่ม	ร้านเสริมสวย	แต่งผม	หรือตัดผม	ส�าหรับบุรุษหรือสตรี	และร้านท�าเล็บ	

3.1	 เน้นให้มรีะบบควิเข้าใช้บรกิาร	คดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ก่อนเข้าร้านค้าต่างๆ	และสแกน	QR	Code	

เพื่อ	Check-in	และ	Check-out	เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค	กรณีพบผู้ป่วยและช่วยติดตามค้นหา				

ผู้สัมผัสใกล้ชิดจากการใช้บริการในศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	คอมมูนิตี้มอลล์	

3.2	 จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวภายในร้าน	 ศูนย์บริการ	 ธนาคาร	 พื้นที่ให้บริการ	 โดยให้มีการเว้นระยะห่างของที่น่ังอย่างน้อย									

1	เมตร	ส�าหรบัการใช้บรกิารภายในสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่	ให้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	

ส�าหรบัสถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรือเครือ่งดืม่ท่ีก�าหนด	รวมท้ังใช้แอปพลเิคชันตามท่ีทางราชการก�าหนดในการ									ให้

บริการ	

3.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร										

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในร้านค้า	

3.4	 เน้นให้มีการควบคุม	ก�ากับ	ติดตามการให้บริการ	ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	



26

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 สธ.	 หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย										

ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

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

1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง

ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย 

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น	

(1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.2	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการ

สุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ											

ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

3.5	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ															

ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

1 - 2 M



27

1 - 2 M

ข. ศูนย์แสดงสนิค้า ศนูย์ประชุม หรอืสถานท่ีจดันทิรรศการ

■ ให้เปิดด�าเนินการจัดประชมุ การแสดงสินค้า หรอืการจัดนทิรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมท่ีขนาดงานไม่เกิน 20,000 
ตารางเมตร (แต่อาจใช้พ้ืนทีจั่ดงานมากกว่า 20,000 ตร.ม. โดยไม่เพ่ิมจ�านวนผูแ้สดงสินค้า หรือ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม)

■ ให้เปิดด�าเนินการจัดประชุม ส�าหรับงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
■ กิจกรรมจัดประชุม การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการเปิดด�าเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
■ ภายในสถานที่จัดกิจกรรมฯ ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด�าเนินการอื่นใด       

ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด          

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่/ผู้เช่าสถานที่

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของสถานท่ี	 ผู้เช่าสถานที	่										

ผู้ประกอบกิจการ	หรือผู้จัดแสดงสินค้า

1.2	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.3	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมทัง้ชีแ้จงและให้ค�าแนะน�ากบัพนกังาน	ผูจ้ดัแสดงสนิค้า	และผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและ

ออกจากสถานที่ได้	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	เช่น	แบบลงทะเบียนก่อนเข้า

และออกจากสถานที่	กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้

บริการในสถานที่

1.4	 จดัให้มรีะบบควบคมุจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมตามรอบ	เช่น	การลงทะเบยีนเข้าชมงานเป็นรอบ	หรอืระบบนบัจ�านวน

คนเข้า-ออกงานแสดงสินค้าที่แสดงจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมบนหน้าจอ	 หากมีจ�านวนครบตามท่ีก�าหนดแล้ว	 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�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	 1	 เมตร	 ทั้งพ้ืนที่ทางเดิน	 และในจุดส�าคัญ									
เช่น	จดุรอเข้าชมงาน	จดุรอยานพาหนะ	จดุลงทะเบยีน	จดุคดักรอง	จดุรบัรถเขน็/ตะกร้า	จดุวางสนิค้าขายด/ีลดราคา	
จดุแลกของรางวลั	พืน้ทีจั่ดประชมุ	 อาจพจิารณาจดัจดุส�าคญัเหล่านีใ้ห้มอียูห่ลายๆ	 จดุภายในงาน	 ไม่รวมกนัอยูจ่ดุใด			
จุดหนึ่ง	ซึ่งจะท�าให้มีผู้เข้าชมงานมารวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก

1.7	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	อย่างน้อย	
1	จุดต่อระยะทาง	100	เมตร	รวมถึงจุดที่มีบริการอาหาร	จุดจัดแสดงสินค้าหรือสิ่งจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสได้	
และห้องสุขาทุกแห่ง	รวมถึงรถบริการรับส่งในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ

1.8	 จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	อาจปรับใช้พื้นที่โล่งแทนพื้นที่เปิดเครื่องปรับอากาศ	
รวมทั้งมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

1.9	 พจิารณาจัดให้มีอปุกรณ์ป้องกนัโรค	เช่น	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และ/หรือ	Face	Shield	ให้พนกังานทกุคน
1.10	อาจจัดให้มีจุดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ส�าหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานที่ไม่สวม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและระหว่างใช้บริการ
1.11	พจิารณาจัดคูหาแสดงสนิค้าแบบเรยีบง่ายตามมาตรฐาน	เพือ่ลดการใช้พืน้ทีจ่ดัแสดง	และลดระยะเวลารวมถงึปริมาณ

คนในการก่อสร้างและรื้อถอน
1.12	พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า	 ที่นั่งรอ	 และท่ีจอดรถเฉพาะส�าหรับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและสินค้า	 รวมทั้งจุดให้

บริการน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดถุงมือ	และจักรยานยนต์
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงาน	 ผู้จัดแสดงสินค้า	 และผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดแสดงสินค้า	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และ
ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”กรณีพบผู้มีอาการ	ให้ประเมิน
ว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนดหรือไม่	 หากเข้าเกณฑ์ให้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม	 พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ													
รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก	ส�าหรบัผูม้อีาการถึงแม้จะไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้งดการเข้าร่วม
กิจกรรม

(2)	 จัดห้องหรือพื้นที่แยกส�าหรับผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	 ส�าหรับประเมินว่าผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคหรือไม่	และเป็นพื้นที่ใช้รอการส่งต่อกรณีที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(3)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับพนักงาน	ผู้จัดแสดงสินค้า	และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ก�าหนดจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ	ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า	4	ตารางเมตรต่อผูร่้วมกจิกรรม	1	คน
(2)	 ร่วมสร้างนวตักรรมเพือ่ลดเวลาในการด�าเนนิกจิการหรอืจดักจิกรรม	ลดความแออดั	หลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผสั

ระหว่างกัน	เช่น	การแสดงสินค้า	การส่งเสริมการขายผ่านการสั่งซื้อสินค้า	การจองคิวล่วงหน้า	การตอบรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์	มีระบบหรือสื่อแนะน�าสถานที่เพื่อใช้บริการที่รวดเร็วและลด
ระยะเวลาการเดินเลือกหาซื้อสินค้า	 รวมท้ังใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับส�าหรับการจัดนิทรรศการแบบออนไลน	์
ตลอดจนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน	
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(3)	 จัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	19	 เช่น	แผนการจัดการเพื่อให้ค�าแนะน�าผู้จัด
แสดงสินค้า	ผู้ร่วมกิจกรรม	รวมถึงจัดการเหลื่อมเวลาการจัดกิจกรรม	การรับและส่งผู้ร่วมกิจกรรม	ในช่วงที่มี
การใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น	แผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา

(4)	 พจิารณาจัดให้มกีารรบัและส่งผูเ้ข้าร่วมประชมุ	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่เช้ือขณะใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ	
รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง	 และวิธีการเดินทาง	 เพื่อลดความแออัดของระบบขนส่ง
สาธารณะ

(5)	 พนักงาน	 ผู้จัดแสดงสินค้า	 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	
อาจมีเจ้าหน้าที่คัดกรองมิให้ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าร่วมกิจกรรม	

(6)	 พนักงานที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 หรือแผนกอื่นๆ	 ท่ีให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น	ไม่ตะโกน	เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรอืหน้ากากผ้า	ล้างมอืบ่อยครัง้	และไม่ควรสมัผสัผูใ้ช้บรกิาร	โดยรกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บรกิาร	อย่างน้อย	
1	เมตร	และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร

(7)	 เคาน์เตอร์รับช�าระเงิน	 พิจารณาให้มีฉากกั้น	 (Counter	 Shield)	 อาจให้สวมถุงมือ	 หรือ	 มีถาดรับช�าระเงิน					
อาจจัดให้มกีารช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชนั	หากช�าระ	
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(8)	 มีการจัดการให้ผู้จัดแสดงสินค้า	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ได้มีระยะนั่งหรือยืน	 ห่างกัน	 1	 เมตร	 หรือมีความกว้าง						
ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า	1	เมตร

(9)	 มีการไหลเวียนของผู้ร่วมกิจกรรมในการเลือกสินค้า	ช�าระราคา	ภายในคูหาจัดแสดง
(10)	 งดจัดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	 การรวมกลุ่มคนในบาง

บริเวณของพื้นที่จัดแสดงสินค้า	การจัดโปรโมชั่น	การแสดงบนเวที	การปรากฏตัวของผู้มีชื่อเสียง
(11)	 ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง
(12)	 จดัให้มกีารแนะน�าพนกังาน	ผูจ้ดัแสดงสนิค้า	ผูเ้ข้าชมงาน	รวมถึงให้มกีารตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิาร

และการใช้บรกิารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลกัอย่างเคร่งครดั	เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากบัผูใ้ช้
บริการและพนักงาน	 โดยอาจเดินตรวจครอบคลุมท้ังพื้นท่ีให้บริการทุก	 1	 -	 2	 ช่ัวโมง	 และเน้นลดการรวม									
กลุ่มคนจ�านวนมาก

(13)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพนัธ์	เป็นต้น	พร้อมทัง้			
มีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(14)	 การจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ภายในศนูย์ประชุมหรือศนูย์จดัแสดงสนิค้า	 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัโรค	
และค�าแนะน�าตามที่ทางราชการก�าหนด

(15)	หากพบว่าพนกังาน	ผูจั้ดแสดงสินค้าหรอืผูเ้ข้าชมงาน	เป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าสถานที	่รวมถงึกจิการ
ย่อยและร้านภายในสถานที่	อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	ให้ผู้ประกอบการปิดกิจการย่อยหรือสถานที่ตามค�าสั่งของ
เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานทีแ่ละด�าเนนิการตามประกาศของกรมควบคมุโรค

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

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	 ราวบันได	

พื้น	โต๊ะ	เก้าอี้	เคาน์เตอร์	รถเข็น	ตะกร้า	ถาดรับเงิน	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ				
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต์ทุก	30	นาที
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(3)	 เพ่ิมความถี่ในการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 โดยก�าหนดให้มีการล้างท�าความสะอาดอย่างน้อย						
ทุก	2	เดือน	

(4)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	
ก๊อกน�้า	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด												
อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	

(5)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ

1.2	 พิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

เพือ่ลดความแออดั	รวมทัง้การช�าระเงินค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-payment)	หรอื	QR	code	ผ่านแอปพลิเคชัน	

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง

1.3	 เตรียมรายการสินค้าที่จะจัดซื้อก่อนไปงานแสดงสินค้า	เพื่อให้สามารถลดเวลาในการใช้บริการภายในสถานที่ได้

1.4	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 อาจใช้บริการรถรับส่งของผู้จัดงาน	 รวมทั้ง					

สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.5	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง

ในการติดเชื้อ

1.6	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	

ไปร่วมกิจกรรม

1.7	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	code	เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อน

ออกจากศูนย์ประชุม	ศูนย์จัดแสดงสินค้า	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ทุกช่องทางเข้า-ออก	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”									

ด้วยการสแกน	QR	Code	หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	ตามที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าให้ค�าแนะน�าอย่าง

เคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	ภาชนะ	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าก�าหนด

2.5	 หลีกเลีย่งการเข้าไปในบรเิวณจุดทีม่กีารรวมกลุม่คนปริมาณมาก	และหากพบเห็น	ให้รบีแจ้งเจ้าหน้าท่ีของศนูย์ประชมุ

หรือผู้จัดงานให้ด�าเนินการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

2.6	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง

2.7	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท

2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค														

ให้ด�าเนินการประเมินการจัดกิจกรรมในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย

1. กำรแสดงสินค้ำอุปโภค สินค้าธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	 หนังสือ	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 เคร่ืองนอน	 วัสดุก่อสร้าง	

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

อุปกรณ์กีฬา	และสินค้าอื่น	ๆ

1.1	 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ

1.2	 ลดการทดลองสนิค้าร่วมกบัผูอ้ืน่	เช่น	เครือ่งส�าอาง	เครือ่งแต่งกาย	หรอืให้มกีารจดัการฆ่าเชือ้โรคส�าหรบัสนิค้าท่ีผ่าน

การทดลองสินค้ามาก่อน

1.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมท้ังการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร								

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดง

2. กำรแสดงสินค้ำประเภทอำหำร

2.1	 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ

2.2	 การจดัแสดงสนิค้าประเภทอาหาร	ให้มตู้ีหรอืพลาสตกิใสกัน้อาหารพร้อมรบัประทานทีไ่ม่ได้บรรจใุนหบีห่อ	เช่น	ขนม	

เบเกอรี่	เพื่อกันละอองน�้ามูกน�้าลาย	และพิจารณาปรับการบริการโดยบรรจุอาหารในหีบห่อล่วงหน้า

2.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมท้ังการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร										

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดง

3. กำรแสดงสินค้ำโภคภัณฑ์ ทอง เครื่องประดับ จิวเวลรี่

3.1	 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ

3.2	 หากจัดให้มีพื้นที่รอคิวภายในคูหาจัดแสดง	ให้เว้นระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย	1	เมตร

3.3	 จัดระบบการไหลเวียนของผู้เข้าชมงานในการเลือกสินค้า	 ช�าระราคา	 รวมท้ังการเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร							

เพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการภายในคูหาจัดแสดงสินค้า

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร

1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	ศบค.	สสปน.	หอการค้าไทย	และ	สธ.	ร่วมจดัท�าและเผยแพร่คูม่อืและเกณฑ์การปฏบิตัติาม

ความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ	

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

จังหวัด

1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง

ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 สมำคมกำรแสดงสินค้ำ (ไทย) ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชมุและนทิรรศกำร (สสปน.) สมำคมธรุกจิสร้ำงสรรค์    

กำรจัดงำน สมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ (ไทย)

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น
(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
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2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ของกิจการหรือกิจกรรม				

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี							

การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																		

เพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลิเคชนั

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(สสปน.)

3.5	 สมาคมการแสดงสินค้า	(ไทย)

3.6	 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ	(ไทย)

3.7	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของกิจการ

ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

1 - 2 M
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1 - 2 Mค. สนามพระเคร่ือง ศนูย์พระเคร่ือง

■ ให้เปิดด�าเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผูค้นมาชมุนุมกนัหนาแน่นและอาจเกดิภาวะไร้ระเบียบได้
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด         

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้งสัยตดิเชือ้ทีมี่อาการ ให้รายงานให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทราบ รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน	และให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	เช่น	แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	กรณี

ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับ

พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	ในปริมาณ

ที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว

1.6	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขาอาจปรับใช้พื้นที่โล่งแทนพื้นที่

เปิดเครื่องปรับอากาศ	
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1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 พิจารณาจัดให้มีช่องทางเข้า	ที่นั่งรอ	ส�าหรับผู้ใช้บริการสนามพระเครื่อง	ศูนย์พระเครื่อง	

1.9	 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	กรณีพบผู้ที่

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่	

ตามขีดความสามารถ	ทั้งนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	
ให้มแีนวทางปฏบิติัในการดูแล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พิจารณาให้มห้ีองแยก
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าท้ายเล่ม

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2  มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 มีระบบรอคิวเข้าใช้บริการ	โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	
(2)	 ร่วมสร้างนวตักรรมเพือ่ลดเวลาในการด�าเนนิกจิการหรอืจดักจิกรรม	ลดความแออดั	หลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผสั

ระหว่างกัน	เช่น	การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	การสั่งจองสินค้าและระบบจองคิวแบบออนไลน์	
เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน	

(3)	 ควบคมุมใิห้มกีจิกรรมทีใ่ช้เสยีงดงัภายในสถานที	่รวมถงึงดจัดกจิกรรมส่งเสรมิการขายหรอืกจิกรรมทีท่�าให้เกดิ
ความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน	

(4)	 จดัให้มรีะบบตรวจสอบการให้บรกิาร	รวมทัง้ตรวจตรา	ดแูลความปลอดภยั	ควบคมุ	ก�ากบัการให้และใช้บรกิาร
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

(5)	 การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด
(6)	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ	พิจารณาให้มีฉากก้ัน	 (Counter	

Shield)	 สวมถุงมือ	 และมีถาดรับช�าระเงิน	 รวมท้ังไม่ตะโกน	 เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า									
ล้างมือบ่อยครั้ง	และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	และยืนห่างจากพนักงาน									
คนอื่นอย่างน้อย	1	เมตร	

(7)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(8)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	เพื่อให้
พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(9)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(10)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสนามพระเครื่อง	 ศูนย์พระเครื่อง	 เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูล	
บ่งชี้ว่าสถานที่	 รวมถึงกิจการย่อยและร้านภายในสถานที่	 อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	 ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่						
ตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานท่ี	และด�าเนนิการตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค
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2.3  มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	วัตถุมงคล	ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	

ราวบันได	 พื้น	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	 ถาดรับเงิน	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 70%	 หรือ															
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟท์ทุก	30	นาที

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	
ก๊อกน�้า	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด												
อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(4)	 เพ่ิมความถี่ในการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 โดยก�าหนดให้มีการล้างท�าความสะอาดอย่างน้อย					
ทุก	2	เดือน	

(5)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	และ

มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	

1.2	 พิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าหรอืจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	

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

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามพระเครื่อง	ศูนย์พระ

เครื่องใกล้บ้าน	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยและ

หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง

ในการติดเชื้อ

1.5	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	

ไปใช้บริการสนามพระเครือ่ง	ศนูย์พระเครือ่ง	ในช่วงเวลาทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	หรอืพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ช้บรกิารหนาแน่น	

1.6	 ศกึษาคูม่อืใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัทีส่ามารถใช้สแกน	QR	Code	เพือ่เตรยีมตวัเข้าใช้บรกิารรวมทัง้ก่อน

ออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	

2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก�าหนด	 ตามท่ีสนามพระเครื่อง	 ศูนย์พระเครื่อง											

ให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค

2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที	่ภาชนะส�าหรบัวางวตัถมุงคล	และการจัดทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิาร

ได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บรกิารและช�าระเงนิ	ให้เว้นระยะห่างตามจดุหรอืสญัลกัษณ์ท่ีสนามพระเคร่ือง	ศนูย์พระเครือ่งก�าหนด	

2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง
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2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค													

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	และ	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม

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

1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง

ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่าง						

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.2	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี								

การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ											

ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																

ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

1 - 2 M
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1 - 2 M

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตดัผม ส�าหรบับรุษุหรอืสตรี

■ ให้เปิดด�าเนินการโดยจ�ากัดเวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
■ ให้จัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
■ จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน 
■ ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
■ ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ

ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
นิยามผูส้งสัยตดิเชือ้ทีมี่อาการ ให้รายงานให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทราบ รายละเอยีดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

■ ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน	และให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	เช่น	แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	กรณี

ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้

บริการในสถานที่

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	ในปริมาณ

ที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ

1.5	 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม	อย่างน้อย	1.5	เมตร

1.6	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

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. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 

(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรับพนกังานและผูใ้ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่	

ตามขีดความสามารถ	ทั้งนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และไม่มีอาการระบบทางเดิน

หายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	

ให้มแีนวทางปฏบิติัในการดูแล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พิจารณาให้มห้ีองแยก

หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าท้ายเล่ม

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค

(1)	 จ�ากัดเวลาการให้บริการในร้าน	ไม่เกินรายละ	2	ชั่วโมง	และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

(2)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว	 เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ	

โดยลดเวลาในการด�าเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม	 ลดความแออัด	 หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	 เช่น					

การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่ระบบจองคิวแบบออนไลน์	เป็นการสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม

เพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน	

(3)	 ให้ช่างตัดผม	 ช่างเสริมสวย	 และผู้ช่วย	 (ถ้ามี)	 สวม	 Face	 Shield	 และเสื้อคลุมแขนยาวทุกคร้ังที่ให้บริการ						

รวมทั้งเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ

(4)	 พิจารณาให้มีฉากกั้น	(Counter	Shield)	สวมถุงมือ	และมีถาดรับช�าระเงิน	รวมทั้งลดการพูดคุยไม่ตะโกนขณะ

ให้บริการ	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ล้างมือบ่อยครั้ง	 และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ													

โดยรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานอย่างน้อย	1	เมตร	

(5)	 จดัให้มรีะบบตรวจสอบการให้บรกิาร	รวมทัง้ตรวจตรา	ดแูลความปลอดภยั	ควบคมุ	ก�ากบัการให้และใช้บรกิาร

ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	

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

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ

อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

(7)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิติตามมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	เพื่อให้

พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(8)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(9)	 หากพบว่าผูป้ฏิบติังานหรอืผูใ้ช้บรกิารภายในร้านเป็นผูป่้วยยืนยนั	 หรอืมข้ีอมูลบ่งชีว่้าร้านอาจเป็นจดุแพร่เช้ือได้	

ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	 พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที่							

และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 

(1)	 พนักงานท�าความสะอาด	ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลุมผม	หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด

(2)	 เครือ่งใช้	เช่น	ผ้าเชด็ผม	ผ้ายางพลาสตกิ	ผ้าคลมุตวั	ต้องท�าความสะอาดทกุครัง้	ก่อนน�ากลบัมาใช้กบัผูร้บับรกิาร

รายอื่น

(3)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	 ราวบันได	

พืน้	โต๊ะ	เก้าอ้ี	เคาน์เตอร์	ถาดรบัเงนิ	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรอื	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	

0.1%	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง	

(4)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	

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

อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(5)	 เพ่ิมความถี่ในการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 โดยก�าหนดให้มีการล้างท�าความสะอาดอย่างน้อย					

ทุก	2	เดือน

(6)	 วัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ	 เช่น	 มีดโกน	 ถุงมือ	 ไม่น�ามาใช้ซ�้ากับผู้รับบริการ					

รายอืน่	และทิง้ของมคีมทีใ่ช้แล้วในภาชนะทีป่ลอดภยัและแยกไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่น�าไปรวบรวมและส่งก�าจดั

อย่างถูกต้อง

(7)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	และ

มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร 

1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ

1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพื่อลด											

ความแออัด	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน					

หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมท้ังค้นหาข้อมูลสถานท่ีให้บริการใกล้บ้าน	

เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอด

เวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 สวมหน้ากากอนามัย	 หรือหน้ากากผ้า	 และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	 70%	 ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	 เพื่อลด												

ความเสี่ยงในการติดเชื้อ

1.5	 ศกึษาคูม่อืใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัทีส่ามารถใช้สแกน	QR	Code	เพือ่เตรยีมตวัเข้าใช้บรกิารรวมทัง้ก่อน

ออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร

2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่ร้านให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด											

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
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2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	อุปกรณ์	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.4	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง

2.5	 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท

2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค															

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 

1.1 ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	และ	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม	

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

1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง

ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ชมรม/สมำคมธุรกิจ/หอกำรค้ำในพื้นที่/สมำคมช่ำงผม - เสริมสวยแห่งประเทศไทย

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพ

ประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

(1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้

2.2	 ศปม.	ร่วมกับเทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี							

การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์

3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																		

เพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลิเคชนั

ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น

3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ															

ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

กิจกรรมด�านการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพหร�อสันทนาการ

3
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กิจกรรมด�านการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพหร�อสันทนาการ

3
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้															

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”															

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ											

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่				

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานและผู้ใช้บริการ

ทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

1.4	 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 โดยเฉพาะบริเวณส่วนให้บริการ												

ห้องสุขา	และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

1.5	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	 เช่น	 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 Face	 Shield	 ให้พนักงานทุกคน															

และรองเท้าสะอาด	หรือถุงคลุมรองเท้าส�าหรับผู้ใช้บริการ	ก่อนเข้าห้องหัตถการ

1.6	 จัดให้มีฉากก้ัน	 (Counter	 Shield)	 ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ	 ณ	 จุดต้อนรับ	 จุดประชาสัมพันธ์	 หรือ																				

จุดให้บริการอื่นๆ	 และให้ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื้นท่ีรอคิว	 ท่ีนั่งหรือยืน	 เช่น	 จุดคัดกรอง							

จุดต้อนรับ	จุดประชาสัมพันธ์	จุดช�าระเงิน	รวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	

ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม
สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

■ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม เป็นคลินิกที่มีแพทย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจ�าคลินิก ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล และมาตรการป้องกันควบคุมโรค

■ ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท�าหัตถการ ในการเสริมความงามบนใบหน้าให้ท�าได้เฉพาะผิวหนัง
ที่อยู่เหนือหน้ากากอนามัยขึ้นไป

■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.7	 จัดให้มีห้องบริการ	 1	 ห้องต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	 1	 คน	 และกรณีท่ีเป็นห้องรวม	 ต้องมีม่านก้ันเป็นสัดส่วน

ระหว่างเตียง	เบาะ	หรือเก้าอี้	และมีระยะห่างอย่างน้อย	1.5	เมตร	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา

1.9	 ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการ	 มิให้แออัด	 ด้วยการลดเวลาในการท�ากิจกรรมเท่าท่ีจ�าเป็น	 และงดรอรับบริการภายใน

คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม	 สถานเสริมความงาม	 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง	 หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	

โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม			

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบ													

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงานและผู้ใช้บริการ							

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่	 ทั้งนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ	 พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	 ให้มีแนวทางปฏิบัติ						
ในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด	 โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการด้วยระบบจองคิว							

ล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรือทางโทรศพัท์	ท้ังนี	้ก�าหนดระยะเวลาในการเข้าใช้บรกิาร	ไม่เกิน	2	ชัว่โมงต่อคน	
และถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	รวมทั้งงดเว้นการนั่งรอคิวภายในสถานที่	โดยอาจพิจารณาให้
บริการเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้าเท่านั้น	 หากจ�าเป็นให้นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร	 และมีผู้ติดตามได้																					
ไม่เกิน	1	คน	ยกเว้นผู้ใช้บริการอายุต�่ากว่า	15	ปี

(3)	 พจิารณาพฒันานวตักรรมการลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองควิแบบออนไลน์	เพือ่ให้บรกิาร
รูปแบบใหม่ในระยะยาว

(4)	 งดเว้นบรกิารทีต้่องใช้อปุกรณ์ร่วมกนัทีไ่ม่สามารถท�าความสะอาดทนัทหีลงัการใช้งานของผูใ้ช้บรกิารแต่ละคนได้	
และควรใช้ส�าลีแทนอุปกรณ์ที่มีโอกาสสะสมเช้ือหรือท�าความสะอาดยาก	 เช่น	 ฟองน�้าเช็ดหน้า	 และทิ้งทุกคร้ัง
หลังใช้งาน	

(5)	 พนักงานทุกคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์
ต่างๆ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 แคชเชียร์	 แผนกอื่นๆ	 ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	 หรือแพทย์ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	 สวมถุงมือ	 และ	 Face	 Shield	 ในขณะที่ให้บริการหรือท�าหัตถการตามมาตรฐาน												
สถานพยาบาล	 และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	 รวมทั้งลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	 โดยใช้น�้าเสียงปกติและ														
ไม่ตะโกน	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ทั้งนี้ให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	 ยกเว้น													
ขณะท�าหัตถการ	และรักษาระยะห่างจากพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย	1	เมตร	

(6)	 พนักงานทุกคน	ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 รวมทั้งก่อนและ
หลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
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(7)	 จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกินวันละ	6	ชั่วโมง	วันละ	2	รอบ
(8)	 พิจารณางดให้บรกิาร	กรณีพบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(9)	 พิจารณาขยายเวลาการให้บรกิาร	เพือ่รองรบัการท�างานเหลือ่มเวลาของพนกังาน	เพือ่ลดโอกาสเสีย่งในการแพร่โรค
(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หาก	ช�าระ

ด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัช�าระเงนิหรอืบัตรเครดติ	โดยท่ีพนกังานรบัเงนิต้องสวมถงุมอื
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	

(11)	 จัดให้มเีจ้าหน้าทีข่องสถานประกอบการ	ตรวจตรา	ควบคมุ	และก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	เน้นลดการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	

(12)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสือ่ประชาสมัพันธ์รปูแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงประชาสมัพนัธ์	เป็นต้น	พร้อมทัง้มี
การอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(13)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด						
แพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ีและพื้นท่ีจุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 ถาดรับช�าระเงิน	 ท่ีจับหรือลูกบิดประต	ู									

ปุม่กดลฟิต์	ราวจับ	ราวบนัได	จดุบรกิาร	โต๊ะ	เคาน์เตอร์	อปุกรณ์	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	
หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	2	ช่ัวโมง	คลมุเครือ่งมอื	โต๊ะ	เตยีง	ด้วยผ้าหรอืพลาสตกิทีเ่ปลีย่น
ได้	(กรณีพลาสติกเช็ดด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ทุกครั้ง														
หลังท�าหัตถการเสร็จ	หรือหากเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังท�าหัตถการ)

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	
ก๊อกน�้า	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	 แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด														
อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 ให้ถอดและทิ้งชุดและเครื่องมือป้องกันทุกอย่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(6)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และ											

ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพื่อลด															

ความแออัด	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน								
หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	
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1.3	 พจิารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผู่ใ้ช้บรกิารหนาแน่น	 รวมทัง้ค้นหาข้อมลูคลนิกิเวชกรรมเสรมิความงาม	
สถานเสริมความงาม	 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง	 หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใกล้บ้าน	 เพื่อลดความเสี่ยง														
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการ																		
โดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด									

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3	 เปลี่ยนรองเท้าสะอาด	หรือสวมถุงคลุมรองเท้าก่อนเข้าห้องหัตถการ
2.4	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที	่เครือ่งมอื	เตยีง	โต๊ะ	และการจดัพืน้ทีแ่ละท่ีนัง่ก่อนใช้บริการ	เพือ่ให้ใช้บรกิาร

ได้อย่างปลอดภัย
2.5	 ระหว่างใช้บริการ	รอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	
2.6	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	รวมถึงระหว่างท�าหตัถการ	ในการเสรมิความงาม

บนใบหน้าให้ท�าได้เฉพาะผิวหนังที่อยู่เหนือหน้ากากอนามัยขึ้นไป	และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	
70%	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	

2.7	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 และหากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือเปิด
หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บรกิาร	และเลีย่งไอหรอืจามใกล้ผูอ้ืน่	หากมกีารไอหรอืจามให้ปิดปากและ
จมูกให้สนิท

2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																
ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

2.9	 ผูใ้ช้บรกิารหากมไีข้	อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ	เข้าได้กบัเกณฑ์สอบสวนโรคโควดิ	19	หลงัรบับรกิารภายใน	14	วนั	
ให้แจ้งแพทย์	หรือสถานพยาบาลทราบประวัติการใช้บริการในสถานที่ทันที

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 สธ.	 ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที	่													

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง										
สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม

มาตรการที่ก�าหนด
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่าง							

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม	
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์										
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ														
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ  

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้															

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	
1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ										
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่									
กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่	 พร้อมทั้งพิจารณาให้มีระบบการซักประวัติความเสี่ยง	 โดยจัดให้พ้ืนท่ี							
แยกออกจากส่วนปฏิบัติงานของพนักงาน	

1.4	 จัดพื้นที่ต้อนรับผู้รับบริการให้เหมาะสม	โดยท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณ
ที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว	รวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	

1.5	 จัดให้มีห้องบริการ	 1	 ห้องต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	 1	 คน	 และกรณีท่ีเป็นห้องรวม	 ต้องมีม่านก้ันเป็นสัดส่วน
ระหว่างเตียงนวด	เบาะนวด	หรือเก้าอี้นวด	และมีระยะห่างอย่างน้อย	1.5	เมตร	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

1.6	 จัดสถานที่ส�าหรับเก็บเสื้อผ้า	อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ	และอุปกรณ์ส�าหรับให้บริการให้มิดชิดเป็นสัดส่วน	เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อ

1.7	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้ง
ห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล

1.8	 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	 (Hand-Held															

Thermometer)	หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด	เป็นต้น	

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

■ งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน�้าแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า 
■ ยกเว้นสถานประกอบกิจการอาบน�้า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.9	 รักษามาตรฐานด้านสถานที่	ความปลอดภัย	และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

1.10	จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ	กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	

1.11	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคน	เช่น	หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	หรือ	Face	shield	

1.12	จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	รอบสถานที่	เพื่อติดตามการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกนัส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารและพนกังาน	หรอืมรีะบบแจ้งเตอืน	(Alert)	กรณพีบผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติาม

มาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

ก่อนเข้าสถานที่	 ทั้งนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ	
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด																			
ให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยท่ีเหมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยก
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการ	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไมใ่ห้แออัด	 โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ	 ด้วยระบบจองคิว	

ล่วงหน้าแบบออนไลน์	 หรือทางโทรศัพท์	 ทั้งนี้	 ก�าหนดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ	 ไม่เกิน	 2	 ชั่วโมงต่อคน										
และถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

(3)	 พจิารณาพฒันานวตักรรมการลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองควิแบบออนไลน์	เพือ่ให้บรกิาร
รูปแบบใหม่ในระยะยาว

(4)	 พนักงานทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 โดยเฉพาะพนักงานนวด	พนักงานท่ีอยู	่						
ประจ�าเคาท์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์	 แคชเชียร์	 หรือแผนกอื่นๆ	ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และ	 Face	 Shield	 หรือแว่นตาร่วมด้วย	 หรือพิจารณาให้มีฉากกั้น									
(Counter	shield)	และสวมถุงมือ	รวมทั้งลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	โดยใช้น�้าเสียงปกติและไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรือ
จบัหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ทัง้นีใ้ห้รกัษาระยะห่างระหว่างผูใ้ช้บรกิาร	ยกเว้นขณะนวด	และรกัษาระยะห่าง
จากพนกังานคนอืน่	อย่างน้อย	1	เมตร	

(5)	 พนักงานทุกคน	 ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 รวมทั้งก่อน													
และหลังการให้บริการ	หรือหยบิจบัของใช้ส่วนตัว	และไม่ใช้สิง่ของร่วมกบัผู้อืน่	เช่น	แก้วน�า้	หลอด	ช้อน	ผ้าเช็ดมอื	
ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	และควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดปฏิบัติงานทุกครั้ง	ก่อนการให้บริการ

(6)	 พนักงาน	ควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ	เช่น	มีอาการไข้	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	หรือ
เหนื่อยหอบ	 ควรแนะน�าให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 และไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้ง
ประวัติการเดินทาง

(7)	 พจิารณางดให้บริการ	กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(8)	 ควบคมุดแูลการบรกิาร	อปุกรณ์	ผลติภณัฑ์	และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ	ให้ได้มาตรฐานถกูสขุลกัษณะ	และใช้ได้
อย่างปลอดภัย
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(9)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัช�าระเงนิหรอืบัตรเครดติ	โดยท่ีพนกังานรบัเงนิต้องสวมถงุมอื
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	

(10)	 จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้บริการและ	
การใช้บริการ	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(11)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคมุโรค	เช่น	แนะน�าให้ล้างมอื	แนะน�าการสวมหน้ากากอนามยัหรอืหรอืหน้ากากผ้า	ผ่านสือ่ประชาสมัพันธ์
รูปแบบต่างๆ	 เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ								
และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(12)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่	 อาจเป็นจุด	
แพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานทีต่ามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่สัมผัสร่วม	เช่น	ลูกบิดประตู	เคาน์เตอร์ให้บริการ	ราวบันได	

อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 เก้าอี้นวด	 อ่างแช่ตัว	 ห้องอบสมุนไพร	 ห้องอบไอน�้า	 ห้องเปลี่ยนเส้ือผ้า	 ด้วยน�้ายา																										
ท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล	์70%	หรอืโซเดยีมไฮโปคลอไรท	์0.1%	ทกุ	2	ชัว่โมง	และเปลีย่นอปุกรณ์หรอื
สิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ส�าหรับผู้ใช้บริการ	 ผ้าปูเตียง	 ผ้าขนหนู	
ปลอกหมอน	ทุกครั้งหลังการให้บริการ

(3)	 การเก็บผ้าปูเตียง	ปลอกหมอน	เสื้อผ้า	และผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว	โดยการม้วนออกห่างจากตนเอง	ไม่ควรสะบัดผ้า	
เพราะจะท�าให้เกิดการฟุ้งกระจายของเช้ือและสิ่งสกปรก	 และท�าความสะอาด	 อุปกรณ์หรือส่ิงของอย่าง																		
ถูกสุขลักษณะ	

(4)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%																			
แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	ทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	กรณีห้องสุขารวมต้องท�าความสะอาดทุก	1	ชั่วโมง

(5)	 เพิม่ความถ่ีในการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(6)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และ											
ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ
1.2	 พจิารณาจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	 QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 หากช�าระ												
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	
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1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมท้ังค้นหาข้อมูลสถานท่ีให้บริการนวด												
สปาใกล้บ้าน	 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด								

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3	 ระหว่างใช้บริการ	รอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	
2.4	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ	ยกเว้นขณะอบตัว	อบสมุนไพร	อบไอน�้า	ซึ่งให้จัดบริการ

แยกเป็นรายบุคคล	และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ
2.5	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 และหากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	 ไม่ควรตะโกนหรือ																		

เปิดหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บรกิาร	และเล่ียงไอหรอืจามใกล้ผูอ้ืน่	หากมกีารไอหรอืจามให้ปิดปาก		
และจมูกให้สนิท

2.6	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																
ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนเปิดให้บริการ 

1. ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ด�าเนินการดังนี้
1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได	้														

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	
1.2	 ลงทะเบียนเพื่อขอรับ	Username	และ	Password	ในเว็บไซต์	https://spa.hss.moph.go.th/Self/
1.3	 เมื่อได้รับ	Username	และ	Password	แล้ว	ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่ส�าคัญ	เช่น	ชื่อสถานประกอบการ	

สถานที่ตั้ง	เบอร์โทรศัพท์	และประเภทกิจการ	เป็นต้น	ให้ครบตามที่ก�าหนด	
1.4	 ท�าแบบแบบประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุม										

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	–	19)
1.5	 กดส่งแบบประเมิน	และรอเจ้าหน้าที่ตอบรับการประเมิน
1.6	 หากผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ	 ระบบจะออกใบ	 e-Certificate	 เพื่อรับรองว่าสถานประกอบการผ่านเกณฑ	์												

การประเมินส�าหรับเปิดให้บริการในการป้องกนัและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	–	19)	
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบ	e-Certificate	ส�าหรับติดบริเวณหน้าสถานประกอบการได้

1.7	 สถานประกอบการต้องรายงานการผลปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่ก�าหนด	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง
1.8	 หากพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้ด�าเนนิการตามแนวทางการคดักรองและการรายงานผูป่้วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน

โรคโควิด	19
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แผนผังที่ 1 ระบบกำรลงทะเบียนเปิดสถำนประกอบกำร (ส�ำหรับผู้ประกอบกำร) 

       

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ด�าเนินการดังนี้
2.1	 พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 (รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานคร)	 และส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดทุกจังหวัด	 ตรวจสอบแบบประเมินท่ีสถานประกอบการส่งเข้ามาในระบบในเขตรับผิดชอบของตนเอง	 และ
ด�าเนินการ	ดังนี้
	(1)	 ตรวจสอบแบบประเมินตนเองถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์	กดยอมรับ	หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	กดปฏิเสธ
	(2)	 หากผ่านเกณฑ์การประเมินระบบจะออกใบรบัรอง	e-Certificate	ส�าหรับผูป้ระกอบการ	และหากไม่ผ่านเกณฑ์	

การประเมินระบบจะแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไข	และประเมินตนเองอีกครั้ง
2.2	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์
2.3	 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด																

สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว

แผนผังที่ 2 ขั้นตอนกำรเข้ำใช้ระบบส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 สธ.	 ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีและ

ประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง									
สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชัน	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม					
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ผู้ประกอบการสมัครรหัสส�าหรับเข้าใช้เว็บไซต์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก�าหนด	 และให้มีการรายงานผล															
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ที่ก�าหนดทุก	7	วัน

2.4	 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด																
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว	 หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไป

2.5	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

3.2	 หน่วยงานส่วนกลาง	ศบค.	จุดบริการร่วม	1111	หรือ	เว็บไซต์	1111	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สายด่วนไทยชนะ	1119	
สายด่วนกรมควบคุมโรค	1422	สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1426

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

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของร้าน							
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ   

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้															

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”																

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ												

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่				

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จ�ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	

ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	เทรนเนอร์	และผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้งห้อง

สุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

ค. สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส 

ให้เปิดด�าเนินการได้โดยจ�ากัดจ�านวนผู้เล่นในการเล่นแบบรวมกลุ่ม และ
■ งดให้บริการในส่วนของการอบตัวหรืออบไอน�้าแบบรวม
■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บรกิารท่ีออกก�าลังกาย ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนท่ีให้บรกิาร อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 

1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร                

ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด           

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�า ส่ัง ศบค. ท่ี 3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว	และระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	จุดรอ

เข้าห้องน�้า	จุดช�าระเงิน	รอรับบริการ	จุดบริการพนักงานต้อนรับ	พื้นที่นั่งส่วนกลาง	รวมทั้งท�าสัญลักษณ์เว้นระยะ

น่ังหรอืยนืขณะออกก�าลงักาย	และระยะห่างระหว่างเครือ่งออกก�าลงักาย/อปุกรณ์	อย่างน้อย	2	เมตร	หรอือย่างน้อย	

1	เมตรในกรณีมีฉากกั้น

1.6	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

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

สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 ตามกฎกระทรวงฉบับที่	 39	 (พ.ศ.	 2537)	 ออกตามความใน											

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ	

อย่างน้อย	10	เท่าต่อชั่วโมง	(ACH≥	10)	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม	

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้									

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	เทรนเนอร์	และ			

ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ให้มีแนวทาง
ปฏบิติัในการดูแล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีมี่อาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบริเวณแยก	
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	เทรนเนอร์	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(1)	 ให้ควบคุมจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	 โดยพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบ

การเข้าใช้บรกิาร	ด้วยระบบควิจองเวลาในการใช้บรกิารล่วงหน้าแบบออนไลน์	หรอืทางโทรศพัท์	รวมทัง้ก�าหนด
ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ	ไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคน	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(2)	 ให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นรายกลุ่มเสี่ยง	 โดยก�าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรับกลุ่มเส่ียงต่อการ									
ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	ได้แก่	เด็กอายุน้อยกว่า	15	ปี	

(3)	 จัดให้มีการเว้นระยะห่างขณะออกก�าลังกาย	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 โดยลดการใกล้ชิดระหว่างผู ้ใช้บริการ																			
และเทรนเนอร์	กรณกีารออกก�าลงักายแบบรวมกลุม่	จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีอ่อกก�าลงักาย									
ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ทีใ่ห้บริการ	อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน	ท้ังน้ีงดให้บริการอบตัวหรอือบไอน�า้
แบบรวม

(4)	 จัดให้มีการเว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว	และระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร
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(5)	 พนักงานและเทรนเนอร์ทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 หรือ	 Face	 Shield	 ตลอดเวลา									
ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	 โดยใช้น�้าเสียงปกติและไม่ตะโกน	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า					
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น	รวมทั้งการส่งอุปกรณ์กีฬาระหว่างพนักงานบริการ
และผู้ใช้บริการ	อย่างน้อย	1	เมตร	

(6)	 พนักงานและเทรนเนอร์	ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	รวมทั้ง
ก่อนและหลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	

(7)	 พจิารณาพฒันานวตักรรมการลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองควิแบบออนไลน์	เพือ่ให้
บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(8)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานท่ีออกก�าลังกายฟิตเนส	 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ี
ราชการก�าหนด

(9)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับช�าระเงินหรือบัตรเครดิต	 โดยท่ีพนักงานรับเงินต้อง												
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%

(10)	 จดัให้มเีจ้าหน้าทีข่องสถานประกอบการตรวจตรา	ควบคุม	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(11)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 พร้อมทั้งม	ี											
การอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	พนักงาน	และเทรนเนอร์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(12)	 พิจารณางดให้บริการ	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(13)	 หากพบว่าผูป้ฏิบติังานหรือผูใ้ช้บริการภายในสถานท่ีเป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งช้ีว่าสถานท่ีอาจเป็นจดุแพร่
เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าส่ังของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด  
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	เช่น	ที่จับหรือลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์	ราวจับ	

ราวบนัได	เป็นต้น	รวมทัง้เชด็ท�าความสะอาดเครือ่งเล่น	อปุกรณ์กฬีา	ดมับ์เบล	บาร์เบล	พืน้ผวิสมัผสัของสถานที	่
รวมทั้งเครื่องเล่นออกก�าลังกาย	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	
0.1%	หรอืนึง่หรอืต้มหรอือบด้วยความร้อนท่ีอุณหภูม	ิอย่างน้อย	70	องศาเซลเซียส	ก่อนและหลงัการใช้งานอยูเ่สมอ	

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�้า	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะท่ัวไป	 ขยะอันตราย	 และ										
ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย	ไข้	ไอหรือจาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พจิารณาจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระด้วย
เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้บรกิารหนาแน่น	รวมทัง้ค้นหาข้อมลูสถานทีอ่อกก�าลงักายฟิตเนส
ใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																	
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	
ไปใช้บริการในสถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส

1.6	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด									

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	อปุกรณ์	และการจดัพืน้ท่ีและทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.4	 ขณะรอคิวใช้บริการ	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	 และเว้นระยะห่างขณะ										

ออกก�าลังกาย	อย่างน้อย	2	เมตร
2.5	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการออกก�าลังกาย	และล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	
2.6	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน	 เลี่ยงไอหรือจาม

ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท	ทั้งนี้	ไม่บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2.7	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด	หรือการเข้าร่วมออกก�าลังกายที่มีคนหมู่มาก
2.8	 เก็บสัมภาระส่วนตัวในล็อคเกอร์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น	เพื่อลดการสัมผัสของใช้ส่วนรวม
2.9	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�าลังกายด้วยน�้ายาท�าความสะอาดก่อนและ	หลังใช้งาน
2.10	ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล 

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 กก.	 สธ.ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่								

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง					
สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�าหนด	

1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย

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

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	(1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	(2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้

2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม		
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

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

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้																	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ											

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่						

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จ�ากัดทางเข้าและออก	 เพียงช่องทางเดียว	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	

ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 โค้ช	 นักมวย	 และผู้ใช้บริการทุกคน	 ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการ											

ในสถานที	่พร้อมจดัเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัการคดักรอง	เช่น	เครือ่งวดัอณุหภมู	ิสติก๊เกอร์สญัลกัษณ์แสดงการคดักรองผ่าน

ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย

ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือการฝึกซ้อม การชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผูช้ม และ
■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการหรือนักมวยท่ีฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร          

ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการหรือนักมวยที่ไม่ได้ฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร 

ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ งดเว้นการอบตัว (Sauna) หรืออบไอน�้า (Steam) แบบรวม
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด           

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	รวมทั้งห้อง

สุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของที่นั่ง	 พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 หรือ

อย่างน้อย	1	เมตร	กรณีมีฉากกั้น	เช่น	เวที	กระสอบทราย	และพื้นที่การฝึกซ้อมอื่นๆ	รวมทั้งระยะห่างของจุดบริการ

ทีม่ทีีน่ั่งหรือยนืต่อคิว	และระยะห่างระหว่างการเดนิ	อย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	จดุรอเข้าห้องน�า้	จดุช�าระเงนิ	รอรับบรกิาร										

พื้นที่นั่งส่วนกลาง

1.6	 กรณีสถานที่ฝึกซ้อมมวยหรือค่ายมวย	 ให้บริการท่ีพักกับนักมวยหรือผู้ใช้บริการ	 พิจารณาให้มีการแยกห้องพัก													

เป็นรายบุคคล	หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า	2	เมตร

1.7	 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด

1.8	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.9	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ

อากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชัว่โมง	(ACH≥	10)	รวมทัง้ภายในและบรเิวณห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	และห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	

1.10	พิจารณาจดัให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบันทกึภาพการให้และใช้บรกิารบรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตามการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้ที	่												

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย 
(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 โค้ช									

นักมวย	 และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานท่ี	 ท้ังนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และ								
ไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมตดิสญัลกัษณ์แสดงการคดักรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
ให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยท่ีเหมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยก
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	โค้ช	นักมวย	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 มีระบบจัดการ	ควบคุม	เพื่อจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	โดยจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการหรือนักมวย

ที่ฝึกซ้อม	ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	และผู้ใช้บริการหรือ								
นักมวยที่ไม่ได้ฝึกซ้อม	 ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	 อย่างน้อย	 4	 ตารางเมตร	 ต่อผู้ใช้บริการ	 1	 คน																						
และจ�ากัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการหรือการฝึกซ้อม	 ไม่เกิน	 2	 ชั่วโมงต่อคน	 ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้ม	ี												
การเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ	 ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้า															
แบบออนไลน์	หรอืทางโทรศพัท์	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(3)	 ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมฝึกซ้อมมวย/ออกก�าลังกายให้มีการเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 และ								
ลดการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการ	นักมวย	ผู้ฝึกสอน	โค้ช

(4)	 จัดให้มีการเว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว	และระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร
(5)	 พนกังาน	ผูฝึ้กสอน	และโค้ช	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั	หรอื	Face	Shield	ตลอดเวลา	ลดการพดูคุย							

ทีไ่ม่จ�าเป็น	โดยใช้น�า้เสยีงปกตแิละไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	โดยรกัษาระยะห่าง
ระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย	1	เมตร	กรณีใช้นวมร่วมกันให้สวมถุงมือยางก่อนสวมนวม
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(6)	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 และโค้ช	 ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค													
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	

(7)	 จ�ากัดจ�านวนผูเ้ข้าใช้ห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	ไม่ให้แออดั	และงดเว้นการอบตวั	(Sauna)	หรอือบไอน�า้	(Steam)	แบบรวม
(8)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และระบบจองคิวแบบออนไลน	์																				

เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(9)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานท่ีฝึกซ้อมมวย	 โรงยิมหรือค่ายมวย	 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

โรคตามที่ราชการก�าหนด
(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัช�าระเงนิหรอืบัตรเครดติ	โดยท่ีพนกังานรบัเงนิต้องสวมถงุมอื
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%

(11)	 จดัให้มเีจ้าหน้าทีข่องสถานประกอบการตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(12)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	นักมวย	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ช	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(13)	 พิจารณางดให้บรกิาร	กรณีพบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(14)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด  
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดเครื่องเล่น	 อุปกรณ์	 เช่น	 กระสอบทราย	 นวมทั้งด้านนอกและด้านใน	 และบริเวณพื้นผิวที่ม	ี										

การสมัผสับ่อยๆ	เช่น	ลกูบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	ราวบันได	อ่างล้างมอื	โต๊ะ	ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	ห้องพักผ่อน	
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�้า	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และ										
ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ/นักมวย 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีอาการป่วย	ไข้	ไอหรือจาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พจิารณาจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระด้วย
เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	รวมทั้งค้นหาข้อมูลสถานที่ฝึกซ้อมมวย	โรงยิม
หรอืค่ายมวยใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	รวมทัง้สวมหน้ากากอนามยั
และหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด								

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	อปุกรณ์	และการจดัพืน้ท่ีและทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.4	 ขณะรอคิวใช้บริการ	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	 และเว้นระยะห่างขณะ										

ฝึกซ้อมมวย/ออกก�าลังกาย	อย่างน้อย	2	เมตร
2.5	 สวมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อมมวย/ออกก�าลงักาย	และล้างมอืด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์

เจล	70%	บ่อยครั้ง	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	กรณีใช้นวมร่วมกันให้สวมถุงมือยางก่อนสวมนวม
2.6	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด	หรือการเข้าร่วมออกก�าลังกายที่มีคนหมู่มาก
2.7	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน	 เลี่ยงไอหรือจาม

ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท	ทั้งนี้	ไม่บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2.8	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�าลังกายด้วยน�้ายาท�าความสะอาดก่อนและ	หลังใช้งาน
2.9	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 กก.	 สธ.ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่							

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.เมอืงพทัยา	

โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้งให้	ศปม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	
ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ตรวจการประกอบการหรอืการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการทีก่�าหนด	

1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่าง								

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม						
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

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

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																	
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ   

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้																

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ											

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่						

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จ�ากัดทางเข้าและออก	 เพียงช่องทางเดียว	 และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	

ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	พนกังาน	ผูฝึ้กสอน	โค้ช	นกักีฬา	และผูใ้ช้บรกิารทุกคน	ก่อนเข้าปฏบัิตงิานและใช้บรกิารในสถานที	่

พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิ	สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 รวมทั้ง								

ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

จ. สนามกีฬาเพื่อการออกก�าลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล

ให้เปิดด�าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพ่ือการออกก�าลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล 
บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา             
(ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน และ
■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการหรือนักกีฬาที่ออกก�าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย            

5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ จ�ากดัจ�านวนผู้ใช้บรกิารหรือนักกฬีาท่ีไม่ได้ออกก�าลังกายหรือฝึกซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนทีใ่ห้บริการ อย่างน้อย 

4 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน (ไม่รวมลานจอดรถ)
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด            

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�า ส่ัง ศบค. ท่ี 3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.5	 ท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะห่างของจดุบรกิารทีม่ทีีน่ัง่หรอืยนืต่อควิ	เช่น	จดุรอเข้าห้องน�า้	จดุช�าระเงนิ	รอรบับรกิาร	พืน้ที่

นัง่ส่วนกลาง	บรเิวณทีน่ัง่พกั	และระยะห่างระหว่างการเดนิ	อย่างน้อย	1	เมตร	รวมท้ังระยะห่างของพืน้ท่ีการออกก�าลงักาย/

ฝึกซ้อม	ที่นั่ง	อุปกรณ์	และเครื่องออกก�าลังกาย	อย่างน้อย	2	เมตร	หรืออย่างน้อย	1	เมตรในกรณีมีฉากกั้น

1.6	 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด

1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ

อากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชัว่โมง	(ACH≥	10)	รวมทัง้ภายในและบรเิวณห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	และห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	

1.9	 พิจารณาจัดให้มกีล้องวงจรปิดเพือ่ใช้ในการบันทกึภาพการให้และใช้บรกิารบรเิวณต่างๆ	รอบสถานที	่เพือ่ตดิตามการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบผู้ที	่												

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 โค้ช	

นักกีฬา	 และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานท่ี	 ท้ังนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และ											
ไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมตดิสญัลกัษณ์แสดงการคดักรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
ให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยท่ีเหมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยก
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	โค้ช	นักกีฬา	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 มีระบบจัดการ	ควบคุม	เพื่อจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	โดยจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา

ที่ออกก�าลังกายหรือฝึกซ้อม	 ตามเกณฑ์ขนาดพื้นท่ีให้บริการ	 อย่างน้อย	 5	 ตารางเมตร	 ต่อผู้ใช้บริการ	 1	 คน								
และผูใ้ช้บรกิารหรอืนกักฬีาทีไ่ม่ได้ออกก�าลงักายหรอืฝึกซ้อม	ตามเกณฑ์ขนาดพืน้ท่ีให้บรกิาร	อย่างน้อย	4	ตารางเมตร	
ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	และจ�ากัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ	ไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อคน	ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้มี
การเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ	 ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้า										
แบบออนไลน์	หรือทางโทรศัพท์	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(3)	 มีการจ�ากัดจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา	(ไม่นับรวมผู้เล่น)	ไม่เกิน	10	คน	เช่น	โค้ช	ผู้ฝึกสอน	
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม	ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการแข่งขัน

(4)	 พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย												
1-2	 เมตร	 ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา	 และผู้ใช้บริการ	 เช่น	 การจับมือ	 การโอบกอดแสดงความดีใจ	 ท้ังนี้											
อาจพิจารณาลดจ�านวนผู้เล่นลง

(5)	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 และโค้ช	 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 หรือ	 Face	 Shield	 ตลอดเวลา																					
ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	 โดยใช้น�้าเสียงปกติและไม่ตะโกน	 ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า												
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย	1	เมตร	

(6)	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 และโค้ช	 ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค													
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	
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(7)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และระบบจองคิวแบบออนไลน	์																	
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(8)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา	ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด
(9)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ

ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับช�าระเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวม
ถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%

(10)	จดัให้มเีจ้าหน้าทีข่องสถานประกอบการตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(11)	จัดให้มกีารส่ือสาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ช	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(12)	พจิารณางดให้บริการ	กรณีพบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(13)	หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสถานท่ีอาจเป็น													
จุดแพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าส่ังของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาด
สถานที	่และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาด	ทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา	 เช่น	ลูกฟุตบอล	ลูกบาสเกตบอล	ลูกวอลเลย์บอล	 เน็ตหรือตาข่าย	และบริเวณ								

พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	เช่น	ลูกบิดประตู	เคาน์เตอร์รับบริการ	ราวบันได	อ่างล้างมือ	โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ	
รวมทั้งซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้งหลังให้บริการ

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�้า	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

(5)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะท่ัวไป	 ขยะอันตราย	 และ										
ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ/นักกีฬา 

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีอาการป่วย	ไข้	ไอหรือจาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พจิารณาจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	 QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 หากช�าระ											
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	
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1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น	รวมทั้งค้นหาข้อมูลสนามกีฬาใกล้บ้าน	เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา	
การโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																				
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.5	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด										

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	อปุกรณ์	และการจดัพืน้ท่ีและทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.4	 ขณะรอคิวใช้บริการ	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด
2.5	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการฝึกซ้อม	โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า		

ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง	 อย่างน้อย	 1-2	 เมตร	 และล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%													
บ่อยครั้ง	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	

2.6	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน	งดเว้นการจับมือ	
โอบกอดแสดงความดีใจ	 และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น	 หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท	 ท้ังนี้																	
ไม่บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2.7	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�าลังกายด้วยน�้ายาท�าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 กก.	 สธ.ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่								

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง						
สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�าหนด	

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

2.1	 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน	 รวมทั้งการยกตัวอย่าง								
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	

	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
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2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม									
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ										
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

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

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ															
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้																	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ											

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่				

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	โค้ช	

นกักีฬา	และผูใ้ช้บริการทกุคน	ก่อนเข้าปฏบัิติงานและใช้บรกิารในสถานท่ี	พร้อมจดัเตรียมอปุกรณ์ส�าหรบัการคดักรอง	

เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิ	สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 รวมทั้ง								

ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	จุดเลือกอุปกรณ์	จุดยืมและคืนอุปกรณ์	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวน

ผู้มาใช้บริการ	รวมทั้งจัดให้มีพนักงานท�าความสะอาดประจ�าตลอดช่วงเวลาให้บริการ

ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

ให้เปิดด�าเนินการได้เฉพาะเพ่ือการออกก�าลงักายหรอืการฝึกซ้อม โดยจ�ากดัระยะเวลาในการใช้บรกิารไม่เกนิ 2 ชัว่โมง
ต่อคน และ
■ งดการจัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมรวมคน เช่น การแสดงโชว์ งานการกุศลต่างๆ
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการ ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 5 ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน หรือ 

กรณีการเล่นโบว์ลิ่ง จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการ 1 เลนโบว์ลิ่ง ต่อผู้ ใช้บริการ 2 คน โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด             

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของที่นั่ง	 พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลังกายห่างกัน	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 และ												

จุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว	และระยะห่างระหว่างการเดิน	อย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	จุดรอเข้าห้องน�้า	จุดช�าระเงิน																					

รอรับบริการ	พื้นที่นั่งส่วนกลาง

1.6	 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด

1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียน														

ของอากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อช่ัวโมง	(ACH≥	10)	รวมท้ังภายในและบรเิวณห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	และห้องเปล่ียนเสือ้ผ้า	

1.9	 จดัให้มจุีดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า	ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารท่ีไม่สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม				

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบ													

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 โค้ช	
นักกีฬา	 และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานท่ี	 ท้ังนี้	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และ									
ไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ	พร้อมตดิสญัลกัษณ์แสดงการคดักรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผูท่ี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
ให้มแีนวทางปฏบิติัในการดูแล	หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	 รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยก	
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	โค้ช	นักกีฬา	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 มรีะบบจดัการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่ให้แออดั	โดยให้จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	ตามเกณฑ์

ขนาดพื้นที่ให้บริการ	อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	หรือ	กรณีการเล่นโบว์ลิ่ง	จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้	
บริการ	1	เลนโบว์ลิ่ง	ต่อผู้ใช้บริการ	2	คน	โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน	และจ�ากัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
หรือการฝึกซ้อมไม่เกิน	 2	 ชั่วโมงต่อคน	 ทั้งนี้ควรพิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการหรือจัดรอบ								
การเข้าใช้บริการ	 ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้าแบบออนไลน์	 หรือทางโทรศัพท์	 โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(3)	 จัดให้มีระบบนับจ�านวนคนเข้าและออก	หากมีจ�านวนครบตามที่ก�าหนดแล้ว	ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ	
โดยจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนรอคิว	อย่างน้อย	1	เมตร	

(4)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และระบบจองคิวแบบออนไลน	์																
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(5)	 พิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน	 (Work	 From	 Home)	 และเหลื่อมเวลาการท�างาน																		
ของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน

(6)	 ควบคมุไม่ให้มกีจิกรรมทีใ่ช้เสยีงดงัภายในสถานที	่และงดกจิกรรมทีท่�าให้เกดิความแออดั	หรือมกีารรวมกลุม่คน	
เช่น	จัดการแสดงโชว์	จัดโบว์ลิ่งการกุศล	หรือจัดการแข่งขัน



71

(7)	 พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	โค้ช	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�า
เคาน์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	ประชาสมัพนัธ์	 แคชเชยีร์	 หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากาก
อนามยัหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ร่วมด้วย	พิจารณาให้มีฉากกั้น	(Counter	Shield)	และสวมถุงมือ																				
รวมทัง้ลดการพูดคุยทีไ่ม่จ�าเป็น	โดยใช้น�า้เสยีงปกตแิละไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรอืจับหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า	
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น	อย่างน้อย	1	เมตร	

(8)	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 และโค้ช	 ต้องล้างมือบ่อยคร้ังด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	 หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค														
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ	หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว	

(9)	 การจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ในสถานท่ีเล่นโบว์ลิง่	สเก็ต	หรอืโรลเลอร์เบลด	 ให้ปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัโรค	
ตามที่ราชการก�าหนด

(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงนิสด	ต้องไม่สมัผสัมอืโดยตรง	เช่น	การมถีาดรบัช�าระเงนิหรอืบัตรเครดติ	โดยท่ีพนกังานรบัเงนิต้องสวมถงุมอื
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%

(11)	 จดัให้มเีจ้าหน้าทีข่องสถานประกอบการตรวจตรา	ควบคมุ	ก�ากบัการให้บรกิารและการใช้บรกิาร	ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(12)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรู้ความเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 พร้อมทั้ง																				
มีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	นักกีฬา	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ช	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(13)	 พจิารณางดให้บรกิาร	 กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	 เช่น	 ไม่สวมหน้ากาก
อนามยัหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(14)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานท่ีเป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานท่ีตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด 
(1)	 พนกังานท�าความสะอาดทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานทีแ่ละพืน้ทีจ่ดุสมัผสัร่วม	เช่น	ลานเล่นสเกต็หรอืโรลเลอร์เบลด	ลูกโบว์ล่ิง	

สเก็ต	 โรลเลอร์เบลด	 ที่จับหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	 ราวบันได	 พื้น	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	 ถาดรับช�าระเงิน								
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	แอลกอฮอล์	 70%	หรือ	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	อย่างน้อยทกุ	1	ชัว่โมง				
และท�าความสะอาดพืน้อย่างน้อยวนัละ	2	ครัง้	รวมท้ังหลงัปิดให้บรกิารในแต่ละวนั

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�้า	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะท่ัวไป	 ขยะอันตราย	 และ										
ขยะติดเชื้อ	และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ/นักกีฬา  

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการหรือนักกีฬามีอาการป่วย	ไข้	ไอหรือจาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พจิารณาจองควิล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระด้วย
เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผู่ใ้ช้บรกิารหนาแน่น	รวมทัง้ค้นหาข้อมลูสถานทีเ่ล่นโบว์ลิง่	สเกต็	หรอื
โรลเลอร์เบลดใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	รวมทัง้สวมหน้ากากอนามยั
และหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	
ไปใช้บริการในสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง	สเก็ต	หรือโรลเลอร์เบลด

1.5	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																		
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.6	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด									

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	อปุกรณ์	และการจดัพืน้ท่ีและทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.4	 ขณะรอคิวใช้บริการ	 ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	 และเว้นระยะห่างขณะ										

ท�ากิจกรรมอย่างน้อย	2	เมตร
2.5	 สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลงัการท�ากจิกรรม	ยกเว้นการเล่นโบว์ลิง่ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอื

หน้ากากผ้าตลอดเวลา	และล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง	รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	
2.6	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด	หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก
2.7	 ลดการพูดคุยทีไ่ม่จ�าเป็นระหว่างใช้บรกิาร	หากจ�าเป็นควรพดูโดยใช้ระดบัเสียงปกต	ิ ไม่ตะโกน	 งดเว้นการส่งเสยีงเชยีร์	

การจับมือ	 หรือโอบกอดแสดงความดีใจ	 ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น	 หากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก										
และจมูกให้สนิท	ทั้งนี้	ไม่บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2.8	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�าลังกายด้วยน�้ายาท�าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.9	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค															

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
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แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 กก.	 สธ.	 ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่									

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง										
สายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�าหนด	

1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย

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

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม								
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์									
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

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

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที



74

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ  

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้															

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”														

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ											

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่			

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 ครูผู ้ฝึกสอน																						

และผู้ใช้บริการทุกคน	ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่	พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการคัดกรอง	เช่น	

เครื่องวัดอุณหภูมิ	สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 รวมทั้ง								

ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ	

1.5	 ท�าสญัลกัษณ์เว้นระยะห่างของจดุบรกิารทีม่ทีีน่ัง่หรอืยนืต่อควิ	และระยะห่างระหว่างการเดนิอย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	

จุดรอเข้าห้องน�้า	 จุดช�าระเงิน	 รอรับบริการ	 พื้นท่ีนั่งส่วนกลาง	 รวมท้ังก�าหนดจุดในพื้นท่ีเต้นลีลาศอย่างชัดเจน									

โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร

ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

■ จ�ากัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน 
■ งดการจัดการแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมรวมคน เช่น การแสดงโชว์ งานการกุศลต่างๆ
■ ให้จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการ ตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนท่ีให้บริการ (ห้องหรือลานลีลาศ) อย่างน้อย 5 ตารางเมตร     

ต่อผู้ ใช้บริการ 1 คน 
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด            

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.6	 มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด

1.7	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ให้พนักงานทุกคน	

1.8	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	 เพ่ือการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	 โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของ

อากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชัว่โมง	(ACH≥	10)	รวมทัง้ภายในและบรเิวณห้องสขุา	ห้องอาบน�า้	และห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	

1.9	 จดัให้มจุีดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารท่ีไม่สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม	

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	กรณีพบผู้ที่													

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงาน	 ครูผู้ฝึกสอน											

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่	ทั้งนี้	ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ	 พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	 “ผ่าน”	 กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค																				
ให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล	หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยท่ีเหมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยก
หรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก

(2)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ครูผู้ฝึกสอน	และผู้ใช้บริการ

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 เช่น	การเหลื่อมเวลา	การควบคุม

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด	การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2)	 มรีะบบจดัการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออดั	โดยให้จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	ตามเกณฑ์

ขนาดพื้นที่ให้บริการ	(ห้องหรือลานลีลาศ)	อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	และจ�ากัดระยะเวลา
ในการเข้าใช้บรกิารหรอืการฝึกซ้อม	ไม่เกนิ	2	ชัว่โมงต่อคน	ทัง้นีค้วรพจิารณาจดัให้มกีารเหลือ่มเวลาการให้บริการ
หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการ	 ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้บริการล่วงหน้าแบบออนไลน์	 หรือทางโทรศัพท์														
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	

(3)	 พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 และระบบจองคิวแบบออนไลน	์																				
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

(4)	 ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่	และงดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน	
เช่น	จัดการแสดงโชว์	จัดการกุศล	หรือจัดการแข่งขัน

(5)	 พนักงานทุกคน	ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์
ต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์	แคชเชยีร์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอื
หน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	ร่วมด้วย	พจิารณาให้มฉีากกัน้	(Counter	Shield)	และสวมถุงมือ	ท้ังนี	้ครผูู้ฝึกสอน	
อาจพิจารณาสวม	Face	Shield	แทนหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ในกรณท่ีีต้องใช้แรงในการเต้นมาก	

(6)	 พนักงานทุกคน	ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็น	โดยใช้น�้าเสียงปกติและไม่ตะโกน	ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า	 โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานคนอื่น	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 และต้องล้างมือ							
บ่อยครั้งด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ	หรือหยิบ
จับของใช้ส่วนตัว	

(7)	 การจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ	 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค																		
ตามที่ราชการก�าหนด
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(8)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับช�าระเงินหรือบัตรเครดิต	 โดยที่พนักงานรับเงินต้อง													
สวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%

(9)	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการตรวจตรา	 ควบคุม	 ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ	 ให้เป็นไป									
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

(10)	 จัดให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งมีการ
อบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	พนักงาน	และครูผู้ฝึกสอน	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(11)	 พจิารณางดให้บรกิาร	กรณีพบผู้ใช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(12)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน	หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชือ้ได้	ให้ผูป้ระกอบการปิดสถานทีต่ามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ	พร้อมท้ังท�าความสะอาดสถานที	่
และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด
(1)	 พนกังานท�าความสะอาดทกุคนต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	ได้แก่	หมวกคลมุผม	หน้ากากอนามยั

หรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือยาง	ผ้ายางกันเปื้อน	รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	 อุปกรณ์การเต้น	 ที่จับหรือลูกบิดประต	ู									

ราวจบั	ราวบนัได	พืน้	โต๊ะ	เก้าอี	้เคาน์เตอร์	ถาดรบัช�าระเงิน	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรอื	
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	หรือทุกครั้งหลังให้บริการ	และท�าความสะอาดพื้นอย่าง
น้อยวันละ	2	ครั้ง	รวมทั้งหลังปิดบริการในแต่ละวัน

(3)	 ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า	ห้องสุขา	โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	
กลอนประตู	ก๊อกน�้า	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด	
อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง

(4)	 เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ	โดยก�าหนดให้มกีารล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(5)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	และ			
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ  

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการหรือนักกีฬามีอาการป่วย	ไข้	ไอ	จาม	หรือเป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 หรือโทรศัพท์	 และควรเว้นช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	 เพื่อลด												

ความแออัด	 รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน									
หากช�าระด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พจิารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาทีผู้่ใช้บรกิารหนาแน่น	รวมทัง้ค้นหาข้อมลูสถาบนัลลีาศหรอืสอนลลีาศ
ใกล้บ้าน	เพือ่ลดความเสีย่งจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	รวมทัง้สวมหน้ากากอนามยัและหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	
ไปใช้บริการในสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
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1.5	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	 QR	 Code	 ก่อนเข้าและออกจากสถานที	่																		
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.6	 อาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรับท�าความสะอาดมือ	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2	 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่สถานประกอบการแนะน�าอย่างเคร่งครัด								

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานท่ี	อปุกรณ์	และการจดัพืน้ท่ีและทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภยั
2.4	 ขณะใช้บริการ	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด	
2.5	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการท�ากิจกรรม	หรือพิจารณาสวม	Face	Shield	ขณะเต้นลีลาศ

และสวมถงุมอืยางส�าหรับการเต้นลลีาศแบบคูท่ี่ต้องจบัมอื	ท้ังน้ีต้องล้างมือด้วยสบู่	หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครัง้	
รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ	

2.6	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีความแออัด	หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก
2.7	 ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างใช้บริการ	 หากจ�าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน	 เล่ียงไอหรือ												

จามใกล้ผู้อื่น	 หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท	 ทั้งนี้	 ไม่บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ	 และหลีกเลี่ยง																	
การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2.8	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสของเครื่องออกก�าลังกายด้วยน�้ายาท�าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.9	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย	 ศบค.	 กก.	 สธ.ร่วมจัดท�าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี	

และประเภทของกิจการ
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด/กทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	 โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	 ร่วมกับ	 สสอ.	 อปท.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 รวมทั้งให้	 ศปม.	 จัดก�าลัง						
สายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป																
ตามมาตรการที่ก�าหนด	

1.4 สมำคมลีลำศแห่งประเทศไทย

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

ภาพประกอบกรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้	
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม		
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	
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2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	และให้มีการสุ่มตรวจทุก	 2	 สัปดาห	์										
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ														
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักิจกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได	้ หรือ									

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่									

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าใช้

บริการในสถานที่

1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	ในปริมาณ

ที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย	1	เมตร	ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว

1.6	 มีระบบควบคุมจ�านวนและระยะเวลาของผู้เข้าใช้บริการตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ซ. สระน�้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน�้าในบึง เช่น 
เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต 

■ ให้เปิดด�าเนินการได้ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ�ากัดจ�านวนผู้เล่นตามจ�านวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ 
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืม ให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด            

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าส่ัง ศบค. ที ่3/2563 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค           
ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อท่ีมีอาการ ให้รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�า               
ส่วนภาคผนวก

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.7	 จดัให้มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ	กรณใีช้เครือ่งปรบัอากาศ	อาจพจิารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	หรอืใช้พดัลม

ระบายอากาศ	เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ	รวมทั้งภายในและบริเวณห้องสุขา	

1.8	 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	หรือมีระบบแจ้งเตือน	(Alert)	กรณีพบ													

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้า													
สถานที่	 ตามขีดความสามารถ	 ท้ังน้ี	 ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และไม่มีอาการระบบ							
ทางเดินหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง								
ที่ก�าหนด	 ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยท่ีเหมาะสม	 รวมทั้งพิจารณา									
ให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก	พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าท้ายเล่ม

(2)	 พจิารณาจัดท�าแบบสอบถามประวตัเิสีย่ง	ทะเบยีนบนัทกึผูม้อีาการป่วย	ประกอบการปฏบิตัติามมาตรการส�าหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 มีระบบรอคิวเข้าใช้บริการ	โดยจัดพื้นที่รอคิวเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร
(2)	 ก�าหนดระยะเวลาการเข้าบริการคนละไม่เกิน	2	ชั่วโมง
(3)	 ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�าเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม	ลดความแออัด	หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส

ระหว่างกนั	เช่น	การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และระบบจองควิแบบออนไลน์	เพือ่ให้บริการรูปแบบ
ใหม่ในระยะยาว

(4)	 ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(5)	 จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้และใช้บริการ

ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	
(6)	 การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด
(7)	 พนกังาน	และผูฝึ้กสอนทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	หรือ	Face	Shield	ตลอดเวลาท่ีให้บริการ
(8)	 พิจารณาให้มฉีากก้ัน	(Counter	Shield)	ในจดุบรกิารต่างๆ	เช่น	จดุประชาสมัพนัธ์	จดุช�าระเงนิ	รวมท้ังให้สวมถงุมอื	

และมีถาดรับช�าระเงิน	 รวมทั้งไม่ตะโกน	 เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ล้างมือบ่อยครั้ง	 และ												
ไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ	

(9)	 จัดให้มกีารเว้นระยะห่างของพ้ืนท่ีการออกก�าลงักาย	ท่ีนัง่	อปุกรณ์	และเครือ่งออกก�าลงักายในการให้บรกิารห่างกนั	
อย่างน้อย	2	เมตร	รวมทัง้ให้เว้นระยะห่างระหว่างกนั	ขณะท�ากจิกรรม	อย่างน้อย	1.5	เมตร	โดยถือหลกัหลกีเลีย่ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

(10)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(11)	 พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมฝึกซ้อมหรือออกก�าลังกาย	 ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย	 2	 เมตร																	
โดยลดการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา	และผู้ฝึกสอน

(12)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น																				
เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
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(13)	 พจิารณางดให้บรกิาร	กรณพีบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(14)	 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการภายในสถานท่ีเป็นผู้ป่วยยืนยัน	 หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าสถานที่	 รวมถึง								
กิจการย่อยและร้านภายในสถานท่ี	 อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	 ให้ผู ้ประกอบการปิดสถานที่	 	 ตามค�าส่ังของ																
เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานที	่และด�าเนนิการตามประกาศของกรมควบคมุโรค

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

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัของสถานท่ีและจดุสมัผสัร่วม	เช่น	ท่ีจบัหรอืลกูบิดประต	ูราวจบั	ราวบันได	พืน้	รวมทัง้

พื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่มีการใช้ร่วมกัน	เช่น	บอร์ด	เรือคายัค	ไม้พาย	เสื้อชูชีพ	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	
เช่น	แอลกอฮอล์	 70%	หรือ	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 0.1%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ก่อนและหลัง		
การให้บริการ

(3)	 ท�าความสะอาดห้องสุขา	โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก	เช่น	ที่จับสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลูกบิด	กลอนประตู	
ก๊อกน�า้	เป็นต้น	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย
วันละ	2	ครั้ง

(4)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	 และ											
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ  

1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พจิารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระด้วย
เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	

1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมทั้งค้นหาข้อมูลของสถานที่	 เพื่อลด														
ความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
การโดยสารขนส่งสาธารณะ

1.4	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อ

1.5	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	
ไปใช้บริการสถานที่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น	

1.6	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	 Code	 เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการ	 รวมท้ัง									
ก่อนออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	
2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	 ตามที่ผู ้ประกอบการให้ค�าแนะน�า																		

อย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
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2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	อุปกรณ์ฝึกซ้อม	และการจัดระยะห่าง	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ก�าหนด	
2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการใช้บริการ	รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้งและหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น
2.6	 หลีกเลี่ยงการบ้วนน�้าหรือทิ้งสารคัดหลั่งลงพื้น	เพราะอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง	
2.7	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจาม	ให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท
2.8	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	กก.	และ	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง
ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 ชมรม/สมำคม	กีฬาและการออกก�าลังกาย	การท่องเที่ยว	ระดับพื้นที่	ประกอบด้วย	ชมรมกีฬาจังหวัด	การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยระดบัจงัหวดั	ชมรมออกก�าลงักายของจงัหวดั/อบจ./เทศบาล	ส�านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาประจ�าจงัหวัด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น	
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 ศปม.	 ร่วมกับเทศบาล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สสอ.	 สสจ.	 หรือ	 อสม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	ทหาร					

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให้ม	ี											
การสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

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

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น	
3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที

1 - 2 M
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1 - 2 M

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จดัให้มกีารลงทะเบียนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั

โรค	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”														

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ															

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่				

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก	และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	รวมทั้งจัดเตรียม

อุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

■ ให้เปิดด�าเนินการได้โดยจ�ากัดจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
■ ส�าหรบัโรงมหรสพในระยะแรก ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ล�าตดั หรือการแสดงพ้ืนบ้านอืน่ ๆ  ก่อน โดยงดเว้น

การจัดแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
และการแพร่กระจายเชื้อ

■ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือในลักษณะแถวเว้นแถว และนั่ง 2 ที่นั่ง เว้นห่างกันอย่างน้อย 2 ที่นั่ง 
■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด           

ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

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

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” 
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1.4	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 รวมทั้ง								

ห้องสุขา	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ

1.5	 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย	 1	 เมตร	 บริเวณพื้นที่ท่ีมีการรอคิว	 เช่น	 จุดคัดกรองทางเข้า																		

โรงภาพยนตร์	 จุดจ�าหน่ายบัตรภาพยนตร์	 จุดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	 จุดนั่งรอชมภาพยนตร์	 จุดรอคิว															

ส�าหรับโรงภาพยนตร์หรือโรงละคร	 ห้องพักนักแสดงและทีมงาน	 จุดพักรับประทานอาหาร	 จุดชมการแสดง															

ส�าหรับโรงมหรสพ

1.6	 จัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	หรือในลักษณะแถวเว้นแถว	และนั่ง	2	ที่นั่ง	เว้นห่างกันอย่างน้อย	2	ที่นั่ง	

1.7	 จดัให้มเีคร่ืองมอืติดต่อสือ่สารภายในทีมงานและนกัแสดง	ผ่านอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์	เช่น	วทิยสุือ่สาร	โทรศพัท์มอืถอื	

ที่เพียงพอเหมาะสม	เพื่อลดการสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง

1.8	 จดัให้มรีะบบระบายอากาศทีเ่หมาะสม	หากมเีคร่ืองปรบัอากาศให้แสดงใบรบัรองว่ามกีารบ�ารงุรักษา	ท้ังนี	้ควรก�าหนด

ให้มีอัตราการไหลเวียนของอากาศอย่างน้อย	10	เท่าต่อชั่วโมง

1.9	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลส�าหรับพนักงานทุกคน	เช่น	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield	

1.10	พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ	บริเวณต่างๆ	 รอบสถานที่	 เพื่อติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน	 หรือมีระบบแจ้งเตือน	 (Alert)	 กรณีพบ															

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที

2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย

(1)	 ให้มกีารตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนือ่ย	 เป็นหวดั	 ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที่	
ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรอง	“ผ่าน”	กรณีพบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด	ให้มแีนวทางปฏบัิตใินการดแูล	
หรอืแนวทางการส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยทีเ่หมาะสม	รวมทัง้พจิารณาให้มห้ีองแยกหรอืบรเิวณแยก	พร้อมรายงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	รายละเอียดตามค�าแนะน�าท้ายเล่ม

(2)	 พจิารณาจัดท�าแบบสอบถามประวตัเิสีย่ง	ทะเบยีนบนัทกึผูม้อีาการป่วย	ประกอบการปฏบิตัติามมาตรการส�าหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ก�าหนดฉายภาพยนตร์	การแสดงละคร	มหรสพ	ในระยะเวลาไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม	
(2)	 ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�าเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม	ลดความแออัด	หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส

ระหว่างกัน	เช่น	การจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้า	การเหลื่อมเวลาในช่วงพักของทีมงาน	เป็นการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน		

(3)	 ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ	ที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่
(4)	 จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลความปลอดภัย	ควบคุม	ก�ากับการให้และใช้บริการ

ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	
(5)	 การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด
(6)	 พนักงาน	 และทีมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ยกเว้นนักแสดงสามารถ													

ถอดหน้ากากขณะท�าการแสดงออกได้	 ส�าหรับพนักงานต้อนรับ	 พนักงานจ�าหน่ายตั๋ว	 และช่างแต่งหน้า																
ท�าผม	เพิ่มการสวม	Face	shield	และสวมถุงมือ	โดยเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง	และเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย	1	เมตร	ตลอดเวลา		

(7)	 ทีมงานทั้งหน้าฉากและหลังฉาก	 รักษาระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร	 และมีระยะนั่งหรือยืนตามแนวทางปฏิบัติ								
ที่ก�าหนด	รวมทั้งการมอบของหรือถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง
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(8)	 ก�าหนดให้มีการเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร	 แก้วน�้าส่วนตัว	 และมีเครื่องส�าอางแยกเฉพาะนักแสดง	 และ
ทีมงานแต่ละบุคคล

(9)	 จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรือ	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชัน	หากช�าระ
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	เช่น	การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(10)	 จดัให้มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์	สร้างความรู	้ความเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	 เสียงประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	เพื่อให้
พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

(11)	 พิจารณางดให้บรกิาร	กรณีพบผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค	เช่น	ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

(12)	 หากพบว่าผูป้ฏบิติังานหรอืผูใ้ช้บรกิารภายในสถานที	่เป็นผูป่้วยยนืยนั	หรอืมข้ีอมลูบ่งชีว่้าสถานทีอ่าจเป็นจดุแพร่
เชื้อได้	ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	พร้อมทั้งท�าความสะอาดสถาน
ที่	และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

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

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส	 อุปกรณ์	 เครื่องใช้	 และจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน	 เช่น	 เคาน์เตอร์	 ราวบันไดเล่ือน																

ที่จับประตู	 ปุ่มกดลิฟต์	 จุดช�าระเงิน	 จุดประชาสัมพันธ์	 โต๊ะท่ีนั่งรอก่อนเข้าชมการแสดง	 เคร่ืองจ�าหน่าย															
บัตรอัตโนมัติ	ฯลฯ	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด		เช่น	แอลกอฮอล์	70%	หรือ	โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	รวมทั้ง
ท�าความสะอาดหรือการฆ่าเช้ือโรคบนพรม	 ก่อนและหลังการท�าการแสดงทุกรอบ	 รวมท้ังท�าความสะอาดลิฟต์
ทุก	30	นาที

(3)	 ท�าความสะอาดในส่วนภายในโรงภาพยนตร์	 โรงละครหรือโรงมหรสพ	 เน้นจุดท่ีมีผู้สัมผัสร่วมกันก่อนและ													
หลังการท�าการแสดงทุกรอบ	ได้แก่	ที่วางแขน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง	อุปกรณ์ประกอบฉาก	รวมทั้งอุปกรณ์
เคร่ืองใช้	 เคร่ืองแต่งกายของนักแสดงก่อนและหลังน�าไปใช้	 และจัดเตรียมภาชนะส�าหรับแยกเสื้อผ้า	 และ												
เครื่องประดับที่ใช้แล้ว

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

(5)	 เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 โดยก�าหนดให้มีการล้างท�าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
หรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(6)	 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ	 โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป	 และ		
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1	 หากผู้รับชมมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการเข้าชม	
1.2	 พจิารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรอืโทรศพัท์	และควรเว้นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก	เพือ่ลดความแออดั	

รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	 QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 หากช�าระ											
ด้วยเงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
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1.3	 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น	 รวมท้ังค้นหาข้อมูลสถานท่ี	 เพื่อลดความเส่ียง
จากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ

1.4	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อ

1.5	 พิจารณางดพาเด็ก	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	19	
ไปใช้บริการ		

1.6	 ศึกษาคู่มือใช้งาน	 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สแกน	QR	 Code	 เพื่อเตรียมตัวเข้าใช้บริการรวมทั้ง								
ก่อนออกจากสถานที่	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบยีนเข้าและออกจากสถานที	่โดยใช้แอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	ด้วยการสแกน	QR	Code	

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	
2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนด	ตามที่สถานที่ให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่	อุปกรณ์	และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ	เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล/ครอบครัว/กลุ่ม	 หรือตามจุดหรือสัญลักษณ์อย่างน้อย	 1	 เมตรเสมอ	 ขณะเข้าคิว				

เพื่อรอท�ากิจกรรม
2.5	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	

บ่อยครั้ง
2.6	 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิด	ปาก	และจมูกให้สนิท
2.7	 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค																

ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย 

1. โรงภำพยนตร์
1.1	 จัดให้มีฉากกั้น	(Counter	Shield)	บริเวณที่มีการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1.2	 งดการให้บริการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ	4	มิติ	และการให้บริการสนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นต่างๆ	
1.3	 กรณีมีการฉายภาพยนตร์	 3	 มิติ	 และมีการให้บริการแว่นตา	 3	 มิติ	 ต้องท�าความสะอาดฆ่าเช้ือแว่นตา	 3	 มิติด้วย

แอลกอฮอล์	70%	ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง
1.4	 ให้งดการฉายโฆษณาและหนังตัวอย่างในโรงภาพยนตร์

2. โรงละคร โรงมหรสพ
2.1	 ทีมงานและนักแสดงที่เดินทางจากต่างประเทศ	ให้กักตัวเป็นเวลา	14	วัน
2.2	 ก�าหนดให้เวทีการแสดงห่างจากผู้ชมการแสดงอย่างน้อย	5	เมตร
2.3	 ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องทมีงานทัง้หน้าฉากและหลงัฉากให้ชดัเจน	และรกัษาระยะห่างระหว่างการแสดงและช่วงที่

สื่อสารระหว่างกัน	อย่างน้อย	1	เมตร
2.4	 จัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละทีม	 ทีมงานที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ให้ออกนอกบริเวณไปที่พัก								

ของแต่ละทีม	โดยใช้เวลาการท�างานในแต่ละงานให้สั้นที่สุด
2.5	 เว้นการแสดงฉากทีต้่องสัมผสัใกล้ชิด	และเข้าถึงตวักัน	เช่น	ฉากต่อสู	้ฉากแสดงความรัก	โอบกอด	จบู	และสมัผสัใกล้ชดิ
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2.6	 นักแสดงท�าความสะอาดใบหน้าก่อนการแต่งหน้าทุกครั้ง
2.7	 ช่างแต่งหน้า	ท�าผมล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์หรอืสบู่ก่อนและหลงัแต่งหน้าหรอืท�าผมสวมถุงมอื	รวมท้ังเปลีย่นถงุมอื

ทุกครั้งที่เปลี่ยนนักแสดง

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	 ประกอบด้วย	 ศบค.	 และ	 สธ.	 ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม													

กับพื้นที่และประเภทของกิจการ	
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง
ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือตรวจการประกอบการหรือการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลเิคชันทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมทัง้การยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม									
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”

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

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นท่ี	 รวมท้ังแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ													
ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																			
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ  

1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค

1.1	 จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการสวนสัตว์	 สถานที่จัดแสดงสัตว์	 และยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการการป้องกนัโรค	ผ่านแอปพลเิคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หากมกีารจดัแสดงโชว์พิเศษในสถานท่ีให้

ลงทะเบียนกิจกรรมโชว์แยกออกจากการลงทะเบียนกิจการ

1.2	 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”													

พร้อมทั้งชี้แจงพนักงาน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้	 หรือ																	

ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 เช่น	 แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่				

กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน	เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

1.3	 ก�าหนดจุดลงทะเบียนก่อนเข้าสวนสัตว์หรือสถานท่ีแสดงสัตว์	 รวมท้ังจุดจ�าหน่ายบัตรเข้าชมให้มีจ�านวนเพียงพอ									

ต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ	ไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้า	

ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

■ ให้เปิดด�าเนินการเพ่ิมเตมิได้ในส่วนทีเ่ป็นการจัดแสดงสัตว์และโชว์การแสดงของสตัว์ ทัง้นี ้พ้ืนทีแ่ละกิจกรรมทีเ่ปิด
ด�าเนินการได้ให้งดเว้นการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการด�าเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น
โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง รวมทัง้ให้งดเว้นการสัมผสัใกล้ชดิกับสตัว์จนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคจะคล่ีคลาย 
และให้เปิดด�าเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

■ หลีกเลี่ยงการไปสวนสัตว์เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะใหญ่ ที่จะท�าให้การเว้นระยะระหว่างบุคคลปฏิบัติได้ล�าบาก
■ หากมาเป็นหมู่คณะใหญ่ ให้แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละไม่เกิน 4 คน และให้รักษาระยะห่างระหว่างกลุ่มเล็ก หรือ

ครอบครัวแทนการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
■ พ้ืนที่ในสวนสัตว์ทีอ่าจมคีวามเส่ียงสูงต่อการแพร่กระจายเชือ้ ได้แก่ พ้ืนทีช่มโชว์การแสดงสัตว์ท่ีมักมีผู้ ใช้บรกิาร

เข้าชมปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแสดงในห้องปรับอากาศ รถบริการชมสวนสัตว์ที่เป็นรถ           
ปรับอากาศ พ้ืนทีบ่ริการอาหาร และสุขา จึงต้องมีการกวดขันมาตรการป้องกันควบคมุโรคในพ้ืนทีเ่หล่านีเ้ป็นพิเศษ

■ การจ�าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องด่ืมให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก�าหนด           
ข้อ 1 ก. แนบท้ายค�า ส่ัง ศบค. ท่ี 3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีการด�าเนินการตามหมายเหตุ
แนบท้ายค�าสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

■ ลงทะเบยีนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกจิกรรม และยนืยนัการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัโรคได้ 
ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”

■ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ”
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1.4	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
1.5	 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ	 เช่น		

จดุทีม่บีรกิารอาหาร	จดุทีม่อีปุกรณ์ทีผู่เ้ข้าสวนสตัว์สมัผสับ่อยๆ	(เช่น	ปุม่กด	ป้ายให้ความรู้แบบ	interactive	เป็นต้น)	
และห้องสุขาทุกแห่ง	รวมถึงบนรถบริการ

1.6	 มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าสวนสัตว์	 ก�าหนดจ�านวนผู้เข้าชมงานต่อพื้นที่ส่วนกลาง	 (ได้แก่	 พื้นที่ทางเดิน	 ท่ีนั่ง														
ร้านค้า	ร้านอาหาร	สถานที่จัดแสดงโชว์	หรือพื้นที่ใดๆ	ที่มีผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้	โดยไม่รวมพื้นที่ของกรงสัตว์	
บ่อเลี้ยงสัตว์	 หรืออาคารส�านักงานในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปใช้บริการ)	 โดยคิดเกณฑ์ขนาดพื้นท่ีส่วนกลาง
อย่างน้อย	4	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

1.7	 พิจารณาจัดให้มีระบบนับจ�านวนคนเข้า	 -	 ออกสวนสัตว์แสดงบนหน้าจอ	 หากมีจ�านวนครบตามท่ีก�าหนดแล้ว																			
ผู้ใช้บริการต้องรอคิวเข้าใช้บริการ

1.8	 จดัให้มรีะบบตรวจสอบจุดทีอ่าจมกีารรวมกลุม่คนหนาแน่นภายในสวนสตัว์	เช่น	ส่วนจดัแสดงสตัว์หายาก	การแสดงสัตว์	
หรือติดกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ	รอบสถานที่	หรือมีระบบแจ้งเตือน	
(Alert)	 และตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ใช้บริการ	 โดยอาจจัดให้มี				
ผู้รับผิดชอบ	แจ้งผู้ใช้บริการหากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

1.9	 จัดการระบายอากาศที่เพียงพอภายในอาคารและห้องสุขา	 อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ	 หรือใช้พัดลม
ระบายอากาศ	รวมทั้งมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	อย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

1.10	พจิารณาจัดให้มอีปุกรณ์ป้องกนัโรค	เช่น	หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และ/หรอื	Face	Shield	ให้พนกังานทกุคน
1.11	อาจจัดให้มีจุดบริการจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 ส�าหรับผู ้ใช้บริการท่ีไม่สวมหน้ากากอนามัย													

หรือหน้ากากผ้า	ก่อนและระหว่างใช้บริการ
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร

2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1)	 ให้มกีารตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนือ่ย	 เป็นหวดั	 ส�าหรบัพนกังานและผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้าสถานที่	

ทัง้นี	้ควรมอีณุหภมิูร่างกายไม่เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	และไม่มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	พร้อมตดิสัญลักษณ์
แสดงการคดักรอง	“ผ่าน”	กรณพีบผูม้อีาการ	ให้ประเมนิว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนดหรอืไม่	
หากเข้าเกณฑ์ให้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลหรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม	
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	 รายละเอียดตามค�าแนะน�าภาคผนวก	 ส�าหรับผู้มีอาการถึงแม้จะ
ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม	

(2)	 จัดห้องหรือพืน้ทีแ่ยกส�าหรบัผูท่ี้มอีาการระบบทางเดนิหายใจ	 ส�าหรบัประเมนิว่าผูม้อีาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
หรือไม่	และเป็นพื้นที่ใช้รอการส่งต่อกรณีที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

(3)	 พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง	 ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย	 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ส�าหรับพนักงาน	ผู้จัดแสดงสินค้า	และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	

2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1)	 ก�าหนดระยะยนื/น่ังระหว่างชมการแสดงโชว์	จดัท่ีน่ังให้มีระยะห่างในลกัษณะแถวเว้นแถว	หรอื	2	ท่ีนัง่	เว้น	2	ทีน่ัง่
(2)	 ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการด�าเนินกิจการหรือจัดกิจกรรม	ลดความแออัด	หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส

ระหว่างกัน	 เช่น	 ระบบจองคิวเพื่อใช้บริการล่วงหน้า	 ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว	
แผ่นพับแผนที่	 หรือแผนที่อิเล็คทรอนิกส์	 เพื่อลดความแออัดบริเวณป้ายแผนท่ี	 เพื่อการสร้างความรับผิดชอบ							
ต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน		

(3)	 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างครอบครัว/กลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า	2	 เมตร	 ในจุดส�าคัญ	 เช่น	จุดรอเข้าสวนสัตว์	
จุดรอยานพาหนะ	จุดลงทะเบียน	จุดคัดกรอง	จุดรับ	-	ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ	บนรถโดยสาร	และภายใน
อาคาร	เช่น	จุดรอเข้าห้องสุขา	หน้าร้านอาหาร	พื้นที่นั่งส่วนกลาง	รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน	ในลิฟต์	
และบันไดเลื่อน	2	ขั้น	(ถ้ามี)
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(4)	 สวนสัตว์ที่มีรถบริการภายในส�าหรับผู้ใช้บริการ	 จัดให้มีการเว้นระยะท่ีนั่ง	 (ยกเว้นผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด	
เช่น	เด็ก	หรอืผูท้ีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้	สามารถโดยสารกบัผูป้กครอง/ผูด้แูลได้)	เน้นให้มกีารเว้นระยะห่างระหว่าง
กลุ่มที่ไม่ได้มาด้วยกัน	และจัดให้มีรอบรถเพียงพอต่อการให้บริการแบบเว้นระยะห่าง

(5)	 พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน	ต้องสวมหน้าหน้ากากอนามัยหรือกากผ้าตลอดเวลา	พิจารณาการคัดกรองมิให้
ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการภายในสวนสัตว์

(6)	 พนักงานที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 หรือแผนกอ่ืนๆ	 ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้อง								
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น	โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ	
รวมทั้งพนักงานอย่างน้อย	1	เมตร	

(7)	 งดจดักจิกรรมทีท่�าให้เกดิความแออัดหรอืภาวะไร้ระเบียบของผูใ้ช้บรกิาร	เช่น	การรวมกลุม่คนในบางบรเิวณของ
สวนสัตว์	หรือการจัดอีเว้นท์ที่มีการรวมกลุ่มคนจ�านวนมากในจุดใดจุดหนึ่งภายในสวนสัตว์

(8)	 ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง	ภายในสถานที่แสดงโชว์
(9)	 มีการเฝ้าระวังอาการป่วยและติดตามเฉพาะสัตว์กลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่	 กลุ่มสัตว์ลิง	 กลุ่มสัตว์ตระกูลแมว	 กลุ่มสัตว์

ชะมด	อีเห็น	หมีขอ	อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกวัน	(ถ้ามี)
(10)	 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง	 และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐท่ีก�ากับดูแลสวนสัตว์/

สถานที่จัดแสดงสัตว์นั้นๆ
(11)	 จัดให้มีการแนะน�าเจ้าหน้าที่	 และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา	 ควบคุม	 ก�ากับการให้บริการและการใช้

บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด	เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการและ
พนักงาน	โดยอาจตรวจครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้บริการทุก	1	-	2	ชั่วโมง	และเน้นลดการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก

(12)	 จดัให้มกีารสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
ควบคุมโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	เสียงประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	พร้อมทั้ง
มีการอบรมพนักงาน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(13)	 การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสวนสัตว์	 เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าตามที่ทาง
ราชการก�าหนด

(14)	 งดให้บริการตู้กดน�้าแบบกด
(15)	 พจิารณาส่งเสรมิให้มกีารช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านระบบออนไลน์	(e-Payment)	หรอื	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั	

หากช�าระด้วยเงินสด	 ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง	 เช่น	 การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต	 โดยที่พนักงานรับเงิน													
ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา	และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	70%	บ่อยครั้ง

(16)	 หากพบว่าเจ้าหน้าทีห่รือผูใ้ช้บริการ	 เป็นผู้ป่วยยนืยนั	หรอืมสีตัว์ป่วยด้วยโรคโควดิ	19	หรอืมีข้อมลูบ่งช้ีว่าสถานที่	
รวมถึงกิจการย่อยและร้านค้าภายในสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้	 ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของ
เจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อ	พร้อมทัง้ท�าความสะอาดสถานที	่และด�าเนนิการตามประกาศของกรมควบคมุโรค

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

หน้ากากผ้า	Face	Shield	ถุงมือ	และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2)	 ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	ที่จับหรือลูกบิดประตู	ราวจับ	ราวบันได	พื้น	

โต๊ะ	 เก้าอี้	 เคาน์เตอร์	 รถเข็น	 ตะกร้า	 ถาดรับเงิน	 ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 70%	 หรือ																			
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	0.1%	อย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต์ทุก	30	นาที

(3)	 ให้ท�าความสะอาดห้องสขุา	โดยเน้นจุดทีเ่สีย่งทีม่ผู้ีสมัผสัมาก	เช่น	ทีจ่บัสายช�าระ	โถปัสสาวะ	ลกูบดิ	กลอนประต	ู
ก๊อกน�า้	เป็นต้น	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	แล้วล้างด้วยน�า้ให้สะอาด	อย่างน้อย
ทุก	1	ชั่วโมง

(4)	 สถานที่จัดแสดงโชว์ที่มีการปรับอากาศ	ท�าความสะอาดหลังการแสดงโชว์ทุกรอบ	 และจัดการแสดงแต่ละรอบ
ห่างกันอย่างน้อย	1	ชั่วโมง
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(5)	 ท�าความสะอาดรถบรกิารน�าชมก่อนให้บรกิารทุกรอบ	ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด	เช่น	โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	0.1%	
แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด

(6)	 ท�าความสะอาดกรงสัตว์	บ่อ	หรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน
(7)	 จัดให้มจุีดวางถงัขยะชนิดมฝีาปิดเพือ่รวบรวมขยะต่างๆ	โดยแยกขยะหน้ากากอนามยัจากขยะท่ัวไป	และมดัปากถุง	

ให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
2.4 มำตรกำรจ�ำเพำะส�ำหรับสวนสัตว์

(1)	 ไม่ให้น�ายานพาหนะภายนอกเข้าพื้นที่ปลอดภัย
(2)	 พิจารณาหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการและสัตว์	 โดยงดกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิด							

ระหว่างผูใ้ช้บรกิารกบัสตัว์กลุม่เสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	สตัว์กลุม่เสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
ได้แก่	กลุ่มสัตว์ลิง	กลุ่มสัตว์ตระกูลแมว	กลุ่มสัตว์ชะมด	อีเห็น	หมีขอ

(3)	 ห้ามน�าอาหารจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาให้สัตว์ในสวนสัตว์
(4)	 พิจารณาตรวจคุณภาพอาหารทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัยก่อนน�าไปเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท
(5)	 อาจมรีายงานผลการตรวจสขุภาพสตัว์ย้อนหลงั	3	เดอืนตามมาตรฐาน	Wild	Welfare	และ	ของสมาคมสวนสัตว์โลก	

(World	Association	Zoos	and	Aquariums)
(6)	 	มกีารเฝ้าระวงัและตดิตามเฉพาะกรณสีตัว์กลุม่เสีย่งอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุวนั	โดยอาจมกีารตดิตามอาการ	

ตรวจสุขภาพ	หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ประจ�าสถานที่
(7)	 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง	 และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสวนสัตว์/สถานที่

แสดงสัตว์นั้น	ๆ

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ 

1. แนวทำงปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริกำร 
1.1	 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ให้งดการไปใช้บริการ	
1.2	 พิจารณาช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์	 (e-Payment)	 หรือ	QR	 Code	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 หากช�าระด้วย

เงินสด	ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3	 สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	และอาจพกแอลกอฮอล์เจล	70%	ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื	เพือ่ลดความเส่ียง

ในการติดเชื้อ
1.4	 พิจารณางดพาผู้สูงอายุ	 หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจ�าตัวเรื้อรังท่ีเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด	 19																	

ไปสวนสัตว์ในช่วงที่มีผู้เข้าชมปริมาณมาก
1.5	 ศกึษาคู่มอืใช้งาน	และดาวน์โหลดแอปพลเิคชันท่ีสามารถใช้สแกน	QR	code	เพือ่เตรยีมตวัเข้าใช้บรกิารรวมทัง้ก่อนออก

จากสวนสัตว์	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1	 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ทุกช่องทางเข้า-ออก	 โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”											

ด้วยการสแกน	QR	Code	หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	
2.2	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคท่ีก�าหนด	 ตามท่ีสวนสัตว์หรือสถานท่ีจัดแสดงสัตว์									

ให้ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่โรค
2.3	 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที	่ภาชนะ	อปุกรณ์	และการจดัทีน่ัง่ก่อนใช้บรกิาร	เพือ่ให้ใช้บรกิารได้อย่างปลอดภัย
2.4	 ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล/ครอบครัว/กลุ่มของตนเองให้ห่างจากบุคคล/ครอบครัว/กลุ่มอ่ืนท่ีไม่ได้มาด้วยกัน

อย่างน้อย	1	เมตรเสมอ	ขณะชมสัตว์	ชมการแสดงในโรงมหรสพ	หรือ	เข้าคิว	เพื่อรอท�ากิจกรรมต่าง	ๆ
2.5	 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน	ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สวนสัตว์ก�าหนด
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2.6	 ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอยูเ่สมอตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร	และล้างมอืด้วยสบู	่หรือแอลกอฮอล์เจล	70%	
บ่อยครั้ง

2.7	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดสัตว์โดยตรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
2.8	 ห้ามน�าอาหารจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาให้สัตว์ในสวนสัตว์
2.9	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณจุดที่มีการรวมกลุ่มคนปริมาณมาก	และหากพบเห็น	 ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์

ให้ด�าเนินการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
2.10	ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ	ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ในขณะใช้บริการ	และเลี่ยงไอ	

จาม	ใกล้ผู้อื่น	หากมีการไอ	หรือจามให้ปิดปาก	และจมูกให้สนิท
2.11	ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค														

ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการย่อย 

1. กำรแสดงโชว์สัตว์ที่มีลักษณะเป็นโรงมหรสพ
1.1	 เน้นให้มีระบบลงทะเบียนเข้า	-	ออก	เมื่อใช้บริการ
1.2	 ให้ผู้เข้าใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1.3	 ผู้ท�าการแสดงที่ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้	ให้อยู่ห่างจากผู้ชมการแสดงอย่างน้อย	2	เมตร
1.4	 ก�าหนดระยะยืน/นั่งระหว่างชมการแสดงโชว์	จัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว	หรือ	2	ที่นั่ง	เว้น	2	ที่นั่ง
1.5	 ควบคุมมิให้มีผู้ชมตะโกน	โห่ร้อง

2. กิจกรรมที่มีกำรสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ เช่น ถ่ำยรูปสัตว์ สัมผัสสัตว์โดยตรง
2.1	 เน้นให้มีระบบคิวเข้าใช้บริการ	ไม่ให้มุง	หรือ	ออกัน
2.2	 ก�าหนดสัญลักษณ์ส�าหรับเข้าคิว	โดยให้ห่างกันอย่างน้อย	2	เมตรระหว่างครอบครัว/กลุ่มเล็ก
2.3	 งดให้ผู้ใช้บริการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 หรือท�ากิจกรรมอื่นๆ	 ท่ีอาจสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็น								

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

3. กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ (สวนสัตว์เปิด)
3.1	 ให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง	 โดยอาจพิจารณาจัดที่นั่งแถวเว้นแถว	หรือ	1	ที่นั่ง	 เว้น	1	ที่นั่ง	หากมีผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด	

สามารถนั่งด้วยกันได้เพื่อความปลอดภัย	แต่ให้เว้นระยะห่างระหว่างคู่
3.2	 งดให้ผูใ้ช้บรกิารสมัผสัใกล้ชดิกบัสตัว์ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เสีย่ง	หรอืท�ากจิกรรมอืน่	ๆ 	ทีอ่าจสมัผสัใกล้ชดิกบัสตัว์ทีเ่ป็น	กลุม่

เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
1.1 ส่วนกลำง	ประกอบด้วย	ศบค.	ทส.	และ	สธ.	ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสม

กับพื้นที่และประเภทของกิจการ	
1.2 ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย	ศปก.จังหวัด	และกทม.	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.	สสจ.	อปท.	
1.3 ระดบัอ�ำเภอและต�ำบล	ประกอบด้วย	ศปก.อ�าเภอ/เขต	ศปก.ต�าบล	ศปก.เทศบาลนคร	ศปก.เทศบาลเมอืง	และศปก.

เมืองพัทยา	ศปก.ต�าบล	และอปท.	โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล	ร่วมกับ	สสอ.	อปท.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	รวมทั้ง
ให้	 ศปม.	 จัดก�าลังสายตรวจร่วม	 ต�ารวจ	 ทหาร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อตรวจการประกอบการหรือ																					
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

1.4 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และองค์กำรสวนสัตว์ สมำคมสวนสัตว์ไทย 
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่) 
2.1	 ใช้แอปพลิเคชนัทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	เพือ่ความรวดเรว็ในการรายงาน	รวมท้ังการยกตวัอย่างภาพประกอบ

กรณีพบปัญหา	เช่น
	 (1)	 การใช้แอปพลิเคชั่น	ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
	 (2)	 มีการบันทึกข้อมูล	ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19ของกิจการหรือกิจกรรม								
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”

2.3	 ศปม.	ร่วมกับ	เทศบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สสอ./	สสจ.	หรือ	อสม.	จัดก�าลังสายตรวจร่วม	ต�ารวจ	ทหาร	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นท่ีตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ	 และให	้																	
มีการสุ่มตรวจทุก	2	สัปดาห์	หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1	 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีตามมาตรการควบคุมหลัก

และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่	 รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม	 และให้ผู ้ประกอบการลงทะเบียน																
เพือ่ผ่อนคลายการประกอบกจิการหรอืจดักจิกรรม	และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	ผ่านแอปพลิเคชนั
ที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

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

3.3	 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4	 องค์การสวนสัตว์
3.5	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3.6	 สมาคมสวนสัตว์ไทย
3.7	 หน่วยงานระดบัจงัหวดั	จดัท�าระบบรบัแจ้งเหต	ุในรปูแบบออนไลน์	โทรศพัท์	หรอืวธิอีืน่ๆ	โดยให้มกีารประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ																		
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด	จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที



ส�วนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป�องกันโรคเพื่อป�องกัน
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19



ส�วนที่ 3
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป�องกันโรคเพื่อป�องกัน
การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ

ชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

ประกอบด้วย	โรงเรียนเอกชน	นอกระบบ	ประเภทวิชาชีพ	ประเภทศิลปะและกีฬา	(เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท�ากิจกรรมได้)

																	โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม	การจัดการสอบ	การสอบคัดเลือก	และการฝึกอบรมระยะสั้น

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) มีการก�าหนดจ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียน	 ห้องประชุม	 ห้องอบรม	 ห้องสอบ	 หรือห้องสอบคัดเลือก				

โดยใช้ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	5	ตารางเมตร	ต่อ	1	คน

(3) จดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	น�า้มกู	เจบ็คอ	ไม่ได้กล่ิน	หายใจเหนือ่ยหรือหายใจล�าบาก	ส�าหรบั

นักเรียน	ครู	บุคลากร	และผู้มาติดต่อ

(4) จดัให้มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้	หรอืเจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดมอือย่างเพยีงพอ

(5) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกของผู้เรียน	ผู้เข้าประชุม	ผู้เข้าอบรม	ผู้เข้าสอบ	และผู้มาติดต่อ	

โดยการใช้แอปพลเิคชนัท่ีทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคุมด้วยการบนัทกึข้อมลู

และรายงานทดแทนได้

(6) จดัให้มห้ีองหรอืพืน้ทีแ่ยกส่วนส�าหรบับคุลากรหรอืนกัเรยีนทีม่อีาการป่วยทางเดนิหายใจ	หรอืมปีระวตัิ

กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

(7) มีแผนการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่น่ังเรียนและโต๊ะเรียน	 อย่างน้อย	 1	 เมตร	 พร้อมติด

สัญลักษณ์ต�าแหน่ง	ระบบคิว	ลดเวลาในการท�ากิจกรรมเท่าที่จ�าเป็น

(8) มีแผนการท�าความสะอาดพื้นท่ีส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ	 เช่น	 ห้องเรียน	 ห้องดนตร	ี											

ห้องคอมพิวเตอร์	สนามเด็กเล่น	ห้องน�้า	อย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง	 เช้าก่อนเรียน	พักเที่ยง	หรือกรณีมี		

การย้ายห้องเรียน	โดยใช้น�้ายาท�าความสะอาด

(9) มีมาตรการให้ผู้สอน	 เจ้าหน้าที่	 ผู้เรียน	 ผู้เข้าสอบ	 ผู้เข้าอบรม	 ผู้ปกครอง	 และผู้มาติดต่อทุกคนต้อง				

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน

(10) จัดให้มีแผนการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนและเวลาพักรับประทานอาหาร

(11) จัดให้มีการปรับเวลาเรียน	สลับวันเรียน	หรือมีการเรียนเป็นระบบออนไลน์

(12) มีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 ในโรงเรียน	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 และม	ี							

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

(13) ครูอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

(14) มีแผนการควบคุมจ�านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม	 มิให้แออัด	 รวมทั้งตรวจตรา	 ดูแล	 ควบคุม	 และก�ากับ				

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

(15) มีแผนจัดการสอนวิชาพละศึกษา	หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร นักเรียน ครู บุคลำกรและผู้มำติดต่อ)

(1) มีการแต่งตั้งคณะท�างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด	 19	 และก�าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน										

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) มีรายงานให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ	 กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยง	 หรือมีอุณหภูมิร่างกาย	 ตั้งเเต	่									

37.5	องศาเซลเซียสขึ้นไป	เเละมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค

(5) มีการจัดคิวเข้าใช้บริการภายในสถานท่ี	 การจ�าหน่ายอาหาร	 มีการเว้นระยะนั่ง	 ยืน	 หรือเดินห่างกัน

อย่างน้อย	1	เมตร	ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

(6) จัดให้มีและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล	หรือแบบใช้ครั้งเดียว	เช่น	ช้อน	ส้อม	จาน	แก้วน�้า

(7) มีการจัดเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยหรือแบ่งจ�านวนนักเรียน

(8) มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางรายวิชา

(9) มีการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียน	เป็นห้องเรียน	เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

(10) เปิดหน้าต่าง	ประตูห้อง	ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ก่อนเข้าเรียนทุกวัน	

(11) มีบันทึกการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน	ห้องประชุม	ห้องสอบ

(12) กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน	 ก�าหนดจุดรับ-ส่ง	 จัดที่น่ังเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	 อย่างน้อย	 1	 เมตร							

ตดิป้ายสญัลกัษณ์ทีน่ัง่ชดัเจน	รวมถึงท�าความสะอาดภายในและภายนอกรถ	ก่อนและหลงัใช้งานทกุวัน

(13) มีการท�าความสะอาดตามแผนท่ีก�าหนด	 รวมทั้งการท�าความสะอาดเครื่องท�าน�้าเย็น	 ตู้กดน�้าดื่ม	 

และบริเวณจุดน�้าดื่ม	เป็นประจ�าทุกวัน

(14) มีการให้ความรู้และค�าแนะน�าแก่บุคลากรของโรงเรียน	 ผู้เรียน	 ผู้เข้าสอบ	 ผู้เข้าอบรม	 ผู้ปกครอง	 

และผู้มาติดต่อให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด	19

(15) มีนวัตกรรมการลงทะเบียน	คัดกรอง	ก่อนเข้าและออกจากโรงเรียน	ระบบคิว	และอื่นๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับกำรจัดแสดงสินค้ำ 

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) การจัดแสดงสินค้านิทรรศการมีขนาดงานไม่เกิน	20,000	ตร.ม.

(2) การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน	200	คน

(3) มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามราชการก�าหนด	 โดยเจ้าของสถานที่									

ผู้เช่าสถานที่	ผู้ประกอบกิจการ	หรือผู้จัดแสดงสินค้า

(4) ได้ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(5) มีระบบคิวแบบออนไลน์	และตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

(6) มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ

(7) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเม่ือพบความแออัดในบริเวณงาน	หรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของพนักงาน	ผู้จัดแสดงสินค้า	และผู้ร่วมกิจกรรม

(8) มแีผนการจดัการเพือ่ให้ค�าแนะน�าผูจ้ดัแสดงสนิค้า	ผูร่้วมกจิกรรม	รวมถงึจดัการเหลือ่มเวลาการจดักจิกรรม	

รับ-ส่งผู้ร่วมกิจกรรม	ในช่วงที่มีการใช้ขนส่งสาธารณะหนาแน่น	

(9) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย	ๆ	รวมทั้งบริเวณห้องสุขา	

(10) จัดเตรียมพื้นท่ีให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 ทั้งพื้นที่ทางเดินและในจุด

ส�าคัญ	 เช่น	 จุดรอเข้าชมงาน	 จุดรอยานพาหนะ	 จุดลงทะเบียน	 จุดคัดกรอง	 จุดรับรถเข็น/ตะกร้า									

จุดวางสินค้าขายดี/ลดราคา	จุดแลกของรางวัล	พื้นที่จัดประชุม

(11) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ

(12) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	 มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ของพนักงานศูนย์ประชุม	 ผู้จัดแสดงสินค้า							

และผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ก่อนเข้าและเมื่อจะออกจากสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ

ก�าหนด	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบ	ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ร่วมกิจกรรม	1	คน

(3) พนักงาน	 ผู้จัดแสดงสินค้า	 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย				

ตลอดเวลา
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(4) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับพนักงาน	ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคนก่อนเข้าในบริเวณจัดแสดงสินค้า

(5) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(6) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(7) มกีารจดัการให้ผูจ้ดัแสดงสนิค้า	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	ได้มีระยะนัง่หรอืยนื	ห่างกัน	1	เมตร	หรอืมีความกว้าง	

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า	1	เมตร

(8) มกีารไหลเวยีนของผูร่้วมกจิกรรมในการเลอืกสินค้า	ช�าระราคา	ภายในคหูาจดัแสดง	รวมทัง้	ไม่มีกจิกรรม

ที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เช่น	การรวมกลุ่มคนในบางบริเวณ

ของพื้นที่จัดแสดงสินค้า

(9) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคให้ผู้จัดแสดงสินค้า	ผู้ร่วมกิจกรรม	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(10) ท�าความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสของสถานที่	 ยานพาหนะรับส่ง	 และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม	 รวมทั้ง					

ห้องสุขาอย่างน้อยทุก	1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก	30	นาที

(11) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง

(12) การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในศูนย์ประชุมหรือศูนย์จัดแสดงสินค้า	 ให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันโรค	และค�าแนะน�าตามที่ทางราชการก�าหนด

(13) การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร	ให้อยู่บรรจุภัณฑ์หรือมีฉากกั้นเพื่อลดการสัมผัส

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับคลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม/ สถำนเสริมควำมงำม  

ชื่อคลินิก/สถานเสริมความงาม...........................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ			

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) มีระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดภายในสถานที่

(3) จัดเตรียมพื้นท่ีให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 ทั้งพื้นที่ทางเดิน	 และใน						

จุดส�าคัญ	เช่น	จุดคัดกรอง	จุดต้อนรับ	จุดประชาสัมพันธ์	จุดช�าระเงิน

(4) กรณีห้องแบบเตียงรวม	จัดให้มีระยะห่างระหว่างเตียง	อย่างน้อย	1.5	เมตร	และมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน

(5) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย	ๆ	รวมทั้งบริเวณห้องสุขา

(6) มีฉากใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ	ณ	จุดต้อนรับหรือจุดติดต่อสอบถาม

(7) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ได้เพียงพอ

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(9) มีแผนการควบคุมจ�านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด	 เช่น	 จ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน									

2	ชัว่โมงต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน	รวมทัง้ตรวจตรา	ดแูล	ควบคุม	และก�ากบัการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค	

อย่างเคร่งครัด

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทุกคน	 ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการ

ก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน	 และมี	 QR	

CODE	ติดที่หน้าคลินิกหรือสถานเสริมความงาม

(2) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

(3) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับแพทย์	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน

ก่อนเข้าคลินิก

(4) มพีืน้ทีร่องรบัผูม้อีาการผดิปกต	ิและมรีะบบน�าส่งสถานพยาบาลทีก่�าหนดไว้	และรายงานหากพบผูป่้วย

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�าหนด

(5) ให้ผู้ใช้บริการและผู้ติดตามทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการใช้บริการ

(6) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น
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(7) ผู้ให้บริการสวมชุดหรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสมขณะท�าหัตถการ	ได้แก่	ถุงมือ	ชุดคลุม	หมวกคลุมผม	

แว่นตา	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield

(8) เช็ดท�าความสะอาดเก้าอี้	เตียง	โต๊ะ	ด้วยสารฆ่าเชื้อก่อนการให้บริการผู้ใช้บริการรายใหม่

(9) เช็ดท�าความสะอาดจุดสัมผัสร่วม	 สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกัน	 เช่น	 มือจับ	 ลูกบิดประตู	 จุดนั่งรอ												

จุดช�าระค่าบริการ	ด้วยสารฆ่าเชื้อ	ทุก	2	ชั่วโมงด้วยน�้ายาที่ฆ่าเชื้อ	เช่น	70%	ethyl	alcohol,	0.5%	

hydrogen	peroxide,	0.1%	sodium	hypochlorite

(10) คลุมเครื่องมือ	โต๊ะ	เตียง	ด้วยผ้าหรือพลาสติกที่เปลี่ยนได้	(กรณีพลาสติกเช็ดด้วยน�้ายาที่ฆ่าเชื้อทุกครั้ง	

หลังท�าหัตถการเสร็จ	หรือถ้าเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังท�าหัตถการเสร็จ)

(11) ท�าความสะอาดห้องน�้า	 ห้องสุขา	 อย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 หรือเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาด									

มากขึ้นในจุดเสี่ยง	เช่น	กลอนหรือลูกบิดประตู	ก๊อกน�้า	อ่างล้างมือ	ที่รองนั่งโถส้วม	

(12) มีถังรองรับขยะที่สะอาด	 มีฝาปิด	 โดยคัดแยกขยะ	 ได้แก่	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และขยะติดเช้ือ	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(13) แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีไข้	หรืออาการของไข้หวัด

(14) วัดอุณหภูมิร่างกายวันละ	2	รอบหากอยู่ท�างานเกินวันละ	6	ชั่วโมง	

(15) ผู้ให้บริการล้างมือด้วยสบู่และน�้าหรือเจลแอลกอฮอล์	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำนที่สักหรือเจำะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย  

ชื่อร้าน.........................................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) มีระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดภายในสถานที่	และไม่ให้มีการนั่งรอในร้าน	

(3) จดัเตรยีมพืน้ทีใ่ห้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลได้ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	ทัง้พืน้ทีท่างเดนิ	และในจดุส�าคญั	

เช่น	จุดคัดกรอง	จุดต้อนรับ	จุดประชาสัมพันธ์	จุดช�าระเงิน

(4) กรณีห้องเตียงรวม	จัดให้มีระยะห่างระหว่างเตียง	อย่างน้อย	1.5	เมตร	และมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน

(5) มีฉากกั้นในการให้บริการ	ในกรณีมีเตียงสักตั้งแต่	2	เตียงขึ้นไป

(6) มีแผนท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย	ๆ	รวมทั้งบริเวณห้องสุขา

(7) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคได้เพียงพอ

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการให้ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	หรือใช้มาตรการ

ควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทน	และม	ีQR	CODE	ตดิทีห่น้าร้าน	หรอืมแีบบฟอร์มลง

ทะเบียนให้เขียนชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรติดต่อ

(2) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

(3) มีจ�านวนผู้ใช้บริการ	ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	4	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(4) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	

(5) งดการสักหรือเจาะผิวหนังบริเวณใบหน้า

(6) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ให้บริการ	พนักงาน	และผู้ใช้บริการ

ทุกคนก่อนเข้าร้าน

(7) ไม่น�าวัสดุ	อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ	เช่น	มีดโกน	ถุงมือ	เข็มสัก	มาใช้ซ�้า

กับผู้ใช้บริการรายอื่น

(8) ท�าความสะอาดสถานทีภ่ายในร้านเป็นประจ�าทกุวนัก่อนและหลงัให้บรกิาร	ได้แก่	พืน้	ผนงั	ประต	ูและ

จุดอื่นๆ
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ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(9) ก่อนให้บริการลูกค้าคนต่อไป	 ให้ท�าความสะอาดสถานที่	 เครื่องมือ	จุดสัมผัสร่วม	 เช่น	มือจับ	ลูกบิด

ประตู	จุดนั่งรอ	จุดช�าระค่าบริการ	อุปกรณ์	โต๊ะ	เคาน์เตอร์	ด้วยสารฆ่าเชื้อ	เช่น	70%	ethyl	alcohol,	

0.5%	hydrogen	peroxide,	0.1%	sodium	hypochlorite

(10) คลุมโต๊ะ	 เตียงสัก	 ด้วยผ้าหรือพลาสติกที่ถอดเปลี่ยนได้	 และให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังให้บริการเสร็จ											

ในแต่ละรายและท�าความสะอาดทุกครั้ง

(11) ท�าความสะอาดห้องน�้า	 ห้องสุขา	 อย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 หรือเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาด										

มากขึ้นในจุดเสี่ยง	 เช่น	 กลอนหรือลูกบิดประตู	 ก๊อกน�้า	 อ่างล้างมือ	 ที่รองนั่งโถส้วม	 ที่กดโถส้วม																		

สายฉีดน�้าช�าระ

(12) จัดให้มีถังรองรับขยะที่สะอาด	มีฝาปิด	โดยคัดแยกขยะ	ได้แก่	

-	 ขยะทั่วไป	ให้ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น	รวบรวมน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

-	 ขยะประเภทของมีคม	ให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	เช่น	เข็มสัก	ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	เช่น	

70%	ethyl	alcohol,	0.5%	hydrogen	peroxide,	0.1%	sodium	hypochlorite	และให้ทิ้งใน

กล่องที่มีฝาปิดมิดชิด	รวบรวมและน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	

-	 ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง	เช่น	ส�าลี	ผ้าก๊อซ	ถุงมือ	เป็นต้น	ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วย

น�า้ยาฆ่าเชือ้	เช่น	70%	ethyl	alcohol,	0.5%	hydrogen	peroxide,	0.1%	sodium	hypochlorite	

และรวบรวมน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(13) ผู้ให้บริการสวมชุดหรือเครื่องป้องกันที่เหมาะสมขณะให้บริการ	 ได้แก่	 ถุงมือ	 ชุดคลุม	 หมวกคลุมผม	

แว่นตา	หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	Face	Shield

(14) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ตลอดเวลา

(15) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�าหนด

(16) ลดการพูดคุยที่ไม่จ�าเป็นระหว่างให้บริการ

(17) มีวิธีการช�าระค่าบริการที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสเหรียญและธนบัตรให้ได้มากที่สุด

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ สปำ และสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย นวดฝ่ำเท้ำ  

ชื่อร้าน/สถานประกอบการ..................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต์	

https://spa.hss.moph.go.th/Self/

(2) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	

(3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	หรือแบบอินฟาเรด

(4) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงานทุกคนในบริเวณท่ีเหมาะสม								

ก่อนเข้าสถานที่

(5) จัดพื้นที่ต้อนรับ	 โดยให้มีระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการอย่างน้อย	 1	 เมตร	 เพื่อความปลอดภัยและ												

มีการซักประวัติ	โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน

(6) จดัห้องให้บริการนวด	1	คนต่อห้อง	กรณท่ีีเป็นห้องรวม	เตยีงนวด	หรอืเก้าอี	้เบาะนวด	ให้เว้นระยะห่าง	

อย่างน้อย	1.5	เมตร	และต้องมีม่านกั้น	เป็นสัดส่วน

(7) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคารและห้องสุขา	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	 โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรือใช้

มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	และขณะให้บริการ							

ผู้ให้บริการสวม	Face	Shield	หรือแว่นตาร่วมด้วย

(3) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(4) พนกังานทีอ่ยูป่ระจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	เช่น	ประชาสัมพนัธ์	หรอืแผนกอืน่ๆ	ทีใ่ห้บรกิารใกล้ชดิผู้ใช้บรกิาร

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น	

(5) ท�าความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วมกัน	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	

โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องพักผ่อน	รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการท�างานทุก	2	ชั่วโมง

(6) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้าทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ	 กรณีห้องสุขารวมต้องท�า										

ความสะอาดทุก	1	ชั่วโมง

(7) ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ผ้าปูเตียง	ปลอกหมอน	ของผู้รับบริการ	หลังให้บริการ	1	คนต่อครั้ง
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(8) การเกบ็ผ้าปเูตยีง	ปลอกหมอน	เสือ้ผ้าใช้แล้ว	 ผ้าขนหน	ูโดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง	ไม่ควรสะบดัผ้า	

เพราะจะท�าให้เกิดการฟุ้งกระจาย

(9) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(10) การอบตัว	อบสมุนไพร	อบไอน�้า	จัดให้มีการบริการแยกเป็นรายบุคคล

(11) ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้าสบู่	หรือแอลกอฮอล	์

หรือแอลกอฮอล์เจล

(12) มีการจัดการให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	 ได้มีระยะนั่งหรือยืน	 ห่างกัน	 1	 เมตร	 หรือมีความกว้าง						

ของทางเดินที่ท�าให้เว้นระยะห่างระหว่างกันได้ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	

(13) จดัให้มบีรกิารช�าระเงนิทีป่ลอดภยั	เพือ่ลดปรมิาณการพดูคยุ	สมัผสั	ระหว่างพนกังานของสถานประกอบการ	

กับผู้รับบริการ	หรือ	Online	Payment

(14) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหน่ือย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	 พนักงานบริการ	 

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(15) มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองผู ้รับบริการทุกรายตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 

และผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เว็บไซต์	

https://spa.hss.moph.go.th/Self	ทุกสัปดาห์

(16) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(17) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสถำนออกก�ำลังกำยฟิตเนส   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ			

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ		

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) จดัพืน้ทีต้่อนรบั	ประชาสมัพนัธ์	ให้มรีะยะห่างผูใ้ห้บรกิารกบัผูใ้ช้บรกิารอย่างน้อย	1	เมตร	เพือ่ความปลอดภยั	

และมีการซักประวัติ	โดยแยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน

(5) จดัให้มกีารเว้นระยะห่างของทีน่ัง่	อปุกรณ์	และเครือ่งออกก�าลงักายในการให้บรกิารห่างกนั	อย่างน้อย	

2	เมตร

(6) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้เข้ารับบริการให้เป็นไปตามมาตรการ	

ลดความแออัด

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งภายในอาคาร	 ห้องสุขา	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 และห้องอาบน�้า	 

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

“ไทยชนะ”	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานได้

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	พนกังาน	และเทรนเนอร์	

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(5) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ	1	คน

(6) ส�าหรับการออกก�าลังกายแบบรวมกลุ่ม	 มีการจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ	

อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(7) ผู้ใช้บริการมีการเว้นระยะห่างขณะออกก�าลังกาย	 อย่างน้อย	 2	 เมตร	 และลดการใกล้ชิดระหว่าง												

ผู้ใช้บริการ	และเทรนเนอร์		

(8) ท�าความสะอาดอุปกรณ์	เครื่องออกก�าลังกาย	บริเวณที่นั่ง	มือจับ	พื้นที่	และพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัส

บ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า																		

ห้องพักผ่อน	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(9) ท�าความสะอาดห้องน�้า	ห้องสุขา	อย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง	หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ	ด้วยน�้ายา

ท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(10) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(11) พนักงาน	 และเทรนเนอร์	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 หรือ	 Face	 Shield	 ตลอดเวลาท่ีให้

บริการ	

(12) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ

(13) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	ห้องอาบน�้า	ไม่ให้แออัด	และงดให้บริการ	การอบตัว	(Sauna	room	)	

หรืออบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

(14) ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องล้างมือก่อนและหลังการให้หรือรับบริการด้วยน�้าสบู่	 หรือแอลกอฮอล์	

หรือแอลกอฮอล์เจล	รวมทั้งท�าความสะอาดเครื่องออกก�าลังกายก่อนใช้บริการ

(15) พนักงานประจ�าเคาน์เตอร์ต่างๆ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 หรือแผนกอื่นๆ	 ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ	 

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสถำนที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ำยมวย   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ			

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(4) จดัให้มีการเว้นระยะห่างของทีน่ัง่	 พืน้ทีแ่ละอปุกรณ์การฝึกซ้อม/ออกก�าลงักาย	 ห่างกนัอย่างน้อย	2	 เมตร				

เช่น	เวท	ีกระสอบทราย	และพืน้ทีก่ารฝึกซ้อมอืน่ๆ

(5) กรณีสถานท่ีฝึกซ้อมมวย	หรือค่ายมวย	 ให้บริการที่พักกับนักมวย	หรือผู้ใช้บริการ	 มีการแยกห้องพัก

เป็นรายบุคคล	หรือเว้นระยะห่างของที่นอนไม่น้อยกว่า	2	เมตร

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งภายในอาคาร	 ห้องสุขา	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 และห้องอาบน�้า	 

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง

(8) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

“ไทยชนะ”	หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานได้

(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	 หอบเหนื่อย	 เป็นหวัด	 ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน											

ผู้ใช้บริการหรือนักมวยทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(5) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อผู้ใช้บริการ	1	คนต่อครั้ง

(6) มีการจ�ากัดจ�านวนผู ้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการผู้ใช้บริการหรือนักมวยที่ฝึกซ้อม											

อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(7) ท�าความสะอาดเครื่องเล่นอุปกรณ์	เช่น	กระสอบทราย	นวมทั้งด้านนอกและด้านใน	และบริเวณพื้นผิว

ทีม่กีารสมัผสับ่อยๆ	เช่น	ลกูบดิประต	ูเคาน์เตอร์รบับรกิาร	ราวบนัได	อ่างล้างมอื	โต๊ะ	ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า	

ห้องพักผ่อน	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(8) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ช่ัวโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ			

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(9) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(10) ผู้ให้บริการ	 พนักงาน	 ผู้ฝึกสอน	 และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 หรือ	 Face	 Shield					

ตลอดเวลา

(11) ผู้ใช้บริการหรือนักมวยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(12) ผู้ใช้บริการหรือนักมวยมีการเว้นระยะห่างขณะฝึกซ้อม	อย่างน้อย	2	เมตร	และลดการใกล้ชิดระหว่าง

การฝึกซ้อม		

(13) กรณีใช้นวมร่วมกันมีการสวมถุงมือยางก่อนสวมนวม

(14) จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าใช้ห้องสุขา	 ห้องอาบน�้า	 ไม่ให้แออัด	 และงดเว้นการอบตัว	 (Sauna	 room)	 

หรืออบไอน�้าแบบรวม	(Steam	room)

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม ประเภทกีฬำฟุตบอล/ฟุตซอล

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ					

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ			

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	

(4) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีบริเวณที่นั่งพักส�าหรับผู้ใช้บริการ	โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน	 รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น

ไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคาร	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องสุขา	และห้องน�้า	กรณีเป็น

อาคารใช้เครือ่งปรับอากาศ	ให้มพีดัลมดดูอากาศ	หรอืมกีารไหลเวยีนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	

per	 Hour	 >	 10)	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย														

วันละ	1	ครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอนหรือ

โค้ช	และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(5) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อวัน

(6) จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารตามเกณฑ์ขนาดพืน้ทีอ่ย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บรกิาร	1	คน	(ไม่รวมลานจอดรถ)	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(7) ท�าความสะอาดเครือ่งเล่นอุปกรณ์	เช่น	ลกูบอล	กรวย	ตะกร้า	เส้ือกัก๊	บรเิวณพืน้ผิวทีม่กีารสัมผัสบ่อยๆ	

เช่น	ลูกบิดประตู	เคาน์เตอร์รับบริการ	ราวบันได	อ่างล้างมือ	โต๊ะ	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ด้วยแอลกอฮอล์	

70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(8) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ช่ัวโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ			

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(9) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(10) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(11) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(12) ผู้ให้บริการ	นักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	หรือโค้ช	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(13) ปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกก�าลังกายและการฝึกซ้อม	 ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย						

1-2	เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา	และผู้ใช้บริการ	เช่น	การจับมือ	การโอบกอด	แสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม ประเภทกีฬำวอลเลย์บอล   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ			

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	

(4) มีระบบจองคิว	และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน	 รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น

ไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(7) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	ทั้งภายในอาคาร	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	ห้องสุขา	และห้องน�้า	กรณีเป็น

อาคารใช้เครือ่งปรับอากาศ	ให้มพีดัลมดดูอากาศ	หรอืมกีารไหลเวยีนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	

per	 Hour	 >	 10)	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย														

วันละ	1	ครั้ง

(8) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อวัน

(2) จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารตามเกณฑ์ขนาดพืน้ทีอ่ย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผูใ้ช้บรกิาร	1	คน	(ไม่รวมลานจอดรถ)	

(3) ท�าความสะอาดลกูวอลเลย์บอล	เนต็หรอืตาข่าย	หรอืเครือ่งเล่นอืน่ๆ	รวมทัง้บรเิวณพืน้ผิวทีม่กีารสัมผัส

บ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 

ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(4) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ช่ัวโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ	 

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(5) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(6) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(7) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(8) ผู้ให้บริการ	นักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	หรือโค้ช	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(9) มีการเว้นระยะห่างของพื้นที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม	ห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	ต่อแถวเว้นระยะ

การฝึกซ้อม	ลดผู้เล่นลงจาก	6	คนเป็น	4	คน	หรือน้อยกว่านี้

(10) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(11) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ	พนกังาน	ผูฝึ้กสอนหรอืโค้ช	

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(12) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ						

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(13) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับสนำมกีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม ประเภทกีฬำบำสเกตบอล   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ			

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	

(4) มรีะบบจองควิ	และมพีืน้ทีร่อควิทีมี่ทีน่ัง่หรอืยนืห่างกนัอย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีบริเวณที่นั่งพักส�าหรับผู้ใช้บริการ	โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร

(6) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นท่ีให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ										

ลดความแออัด

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน	 รวมทั้งดูแลการให้บริการให้เป็น

ไปตามมาตรการที่ก�าหนด

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งภายในอาคาร	 ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า	 ห้องสุขา	 และห้องน�้า	 โดยเป็น

สถานที่เปิดโล่ง	มีพัดลมดูดอากาศหรือมีการไหลเวียนอากาศไม่น้อยกว่า	10	(Air	Change	per	Hour	

>	10)	(กรณีที่เป็นโรงยิม)	และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อย

วันละหนึ่งครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มีการตรวจคัดกรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนื่อย	เป็นหวัด	ส�าหรับผู้ประกอบการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอนหรือ

โค้ช	และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(5) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อวัน

(6) จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช้บรกิารตามเกณฑ์ขนาดพืน้ทีอ่ย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บรกิาร	1	คน	(ไม่รวมลานจอดรถ)	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(7) ท�าความสะอาดลูกบาสเกตบอล	แป้น	เก้าอี้นั่ง	หรือเครื่องเล่นอื่นๆ	รวมทั้งบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัส

บ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	 เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า																		

ด้วยแอลกอฮอล์	70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(8) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ช่ัวโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ			

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(9) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(10) ผู้ให้บริการ	พนักงาน	ผู้ฝึกสอน	และโค้ชสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

(11) ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ก่อนและหลังใช้บริการ	หรือการฝึกซ้อม

(12) ผู้ให้บริการ	นักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	หรือโค้ช	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(13) ปรบัรปูแบบการจดัการในกิจกรรมออกก�าลงักายและการฝึกซ้อม	ให้มกีารเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1-2	

เมตร	ลดการสัมผัสระหว่างนักกีฬา	และผู้ใช้บริการ	เช่น	การจับมือ	การโอบกอดแสดงความดีใจ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ			

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ		

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	

(4) มรีะบบจองควิ	และมพีืน้ทีร่อควิทีมี่ทีน่ัง่หรอืยนืห่างกนัอย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่									

อย่างน้อย	5	ตร.ม.	ต่อผู้ใช้บริการ	1	คน	หรือ	2	คนต่อ	1	เลนโบว์ลิ่ง	โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน

(6) มีการเว้นระยะห่างของท่ีน่ัง	 อุปกรณ์	 และพื้นที่ฝึกซ้อมในการให้บริการ	 โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย					

2	เมตร	

(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการท�าความสะอาดประจ�าตลอดช่วงเวลาให้บริการ	พร้อมจัดเครื่องป้องกันตนเอง

ให้พนักงานท�าความสะอาด	 ได้แก่	 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 Face	 Shield	 หมวกคลุมผม							

ถุงมือยางชนิดยาว	และกาวน์พลาสติกกั้นน�้า

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 ทั้งภายในอาคาร	 ห้องสุขา	 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	 และห้องอาบน�้า	 

และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนกังาน	และผู้ใช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(3) จัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ						

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(4) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

(5) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อวัน

(6) งดการจดัการแข่งขัน	การจดังานการกุศล
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(7) จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่อย่างน้อย	 5	 ตร.ม.	 ต่อผู้ใช้บริการ	 1	 คน	 หรือ	 2	 คน													

ต่อ	1	เลนโบว์ลิ่ง	โดยเปิดบริการเลนเว้นเลน

(8) ท�าความสะอาดอปุกรณ์	ลานเล่นสเกต็หรอืโรลเลอร์เบลด	ลกูโบว์ล่ิง	อปุกรณ์เช่าทีใ่ช้ร่วมกัน	เช่น	รองเท้า	

ลูกบอล	 ทุกครั้งหลังให้บริการ	 รวมท้ังบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	 เช่น	 ที่นั่ง	 โต๊ะ	 ลูกบิดประตู	

เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อน

และหลังให้บริการ

(9) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 อย่างน้อยทุก	 2	 ชั่วโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ	 ด้วยน�้ายา																		

ท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(10) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(11) พนักงาน	 และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 ยกเว้นขณะออกก�าลังกาย	

(ยกเว้นการเล่นโบว์ลิ่งให้สวมหน้ากากตลอดเวลา)

(12) ผู้ให้บริการประจ�าเคาน์เตอร์สวม	Face	Shield	หรือมี	Counter	Shield

(13) งดการพูดคุยเสียงดัง	การตะโกนเชียร์

(14) ผู้ให้บริการ	นักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	หรือโค้ช	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(15) มีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม	 รวมทั้งงดใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์		

ในการรับประทานอาหารร่วมกัน

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ   

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) ลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	 และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ				

การป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเช้ือโรค	 และอุปกรณ์

ส�าหรับตรวจคัดกรอง	เช่น	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	

(3) ก�าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้ประกอบการ	พนักงาน	 และผู้ใช้บริการทุกคนในบริเวณ			

ที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานที่	

(4) มรีะบบจองควิ	และมพีืน้ทีร่อควิทีมี่ทีน่ัง่หรอืยนืห่างกนัอย่างน้อย	1	เมตร

(5) มีบริเวณที่นั่งหรือยืนส�าหรับผู้ใช้บริการ	โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร

(6) มีการก�าหนดจุดในพื้นที่เต้นลีลาศ	โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	ที่ชัดเจน

(7) มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ให้บริการเพื่อค�านวณจ�านวนผู้ใช้บริการ	 มิให้แออัด	 (โดยคิดจ�านวน				

ผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้อง	เกณฑ์ไม่น้อยกว่า	5	ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน)

(8) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอ	 และมีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ				

อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

(9) มรีะบบจัดการ	ควบคมุ	เพือ่จ�ากดัจ�านวนและระยะเวลาของผูเ้ข้าใช้บรกิารตลอดช่วงเวลาการให้บริการ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) มีการจ�ากัดระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อวัน

(2) งดการจัดการแข่งขัน	การจัดงานการกุศล

(3) ท�าความสะอาดพื้นบริเวณท่ีมีการใช้บริการ	 บริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประตู	

เคาน์เตอร์รับบริการ	 ราวบันได	 อ่างล้างมือ	 โต๊ะ	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	หรือน�้ายาท�าความสะอาด								

ฆ่าเชื้อโรค	ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

(4) ท�าความสะอาดห้องสุขา	 และห้องอาบน�้า	 อย่างน้อยทุก	 2	 ช่ัวโมง	 หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ			

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค	บริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

(5) จดัให้มถีงัรองรบัขยะทีส่ะอาด	มฝีาปิด	โดยคดัแยกขยะ	ได้แก่	ขยะทัว่ไป	ขยะอนัตราย	และขยะตดิเชือ้	

รวบรวมและส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(6) พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าทกุคน	ยกเว้นขณะออกก�าลังกายสามารถ 

สวมเฉพาะ	Face	Shield	ได้	

(7) ผู้ให้บริการประจ�าเคาน์เตอร์ใส่	Face	Shield	หรือมี	Counter	Shield
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(8) มีการสวมถุงมือยางส�าหรับการเต้นลีลาศแบบคู่ที่ต้องจับมือ

(9) พนักงานและผู้ใช้บริการ	ล้างมือด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์	70%	บ่อยๆ	และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส

ใบหน้า	ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น

(10) ทุกช่องทางเข้า-ออก	มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่	โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	

หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

(11) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	พนกังาน	และผู้ใช้บรกิาร

ทุกคนก่อนเข้าสถานที่

(12) จัดพ้ืนที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ	 และมีระบบน�าส่งสถานพยาบาลที่ก�าหนดไว้	 และรายงานหากพบ					

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(13) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับโรงภำพยนตร์ โรงละคร    

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) เจ้าของสถานที่	 หรือผู้เช่าสถานที่	 หรือผู้ประกอบกิจการ	 หรือผู้จัดกิจกรรม	 ลงทะเบียนและยืนยัน 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) จัดให้มีระบบการจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์

(3) ท�าสญัลกัษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกนั	1	เมตร	ในบรเิวณต่างๆ	เช่น	จดุคดักรองทางเข้าโรงภาพยนตร์	

จุดจ�าหน่ายบัตรภาพยนตร์	จุดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	จุดนั่งรอชมภาพยนตร์	จุดต่อคิว	

(4) จดัทีน่ัง่ให้มรีะยะห่าง	อย่างน้อย	1	เมตร	หรอืในลักษณะแถวเว้นแถว	และนัง่	2	ทีน่ัง่	เว้นห่างกนัอย่างน้อย		

2	ทีน่ัง่

(5) จดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการป่วย	ส�าหรับพนกังานและผู้ชมทกุคนก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ให้ครอบคลุม

ทุกจุดที่มีการเข้า-ออกจากโรงภาพยนตร์	 และจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล	 หรือแนวทางการ								

ส่งต่อกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด	

(6) จดัให้มจีดุบรกิารล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้	หรอืแอลกอฮอล์เจล	70%	หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	ในบรเิวณพืน้ที่

บริการต่างๆ	 เช่น	 จุดให้บริการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์	 จุดตรวจบัตร	 ประตูทางเข้าออกโรงภาพยนตร์	

ภายในโรงภาพยนตร์	เป็นต้น	ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ชม

(7) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ	 

หรือแบบอินฟาเรด

(8) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม	และแสดงใบรับรองว่ามีการบ�ารุงรักษา	

(9) มแีผนการควบคมุจ�านวนคนในพืน้ทีไ่ม่ให้มคีวามหนาแน่นเกนิก�าหนด	โดยแบ่งสัดส่วนพืน้ทีก่ารปฏิบตังิาน	

ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน

(10) งดการให้บริการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ	4	มิติ	และการให้บริการสนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นต่างๆ	

ส�าหรับเด็ก	

(11) ก�าหนดตารางการฉายภาพยนตร์	ในระยะเวลาไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทุกช่องทางเข้าออก	มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่	และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน

ทีท่างราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุ	ด้วยการบนัทึกข้อมลูและรายงานทดแทนได้

(2) มีการคัดกรองไข้	ไอ	น�้ามูก	เจ็บคอ	ไม่ได้กลิ่น	หายใจ	หายใจเหนื่อยหรือหายใจล�าบาก	หรือมีอุณหภูมิ

ร่างกายต้ังเเต่	37.5	องศาเซลเซียส	ส�าหรบัพนกังาน	ผูใ้ช้บรกิารทกุคน	ครอบคลมุทกุจดุทีม่กีารเข้า-ออก

จากโรงภาพยนตร์	และรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(3) มกีารแนะน�า	พนกังาน	ผูใ้ช้บรกิาร	รวมถงึให้มกีารตรวจตรา	ควบคุม	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคมุหลกั	

อย่างเคร่งครัด

(4) พนกังาน	และผูใ้ช้บรกิารทกุคนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	ส�าหรบัพนกังานต้อนรบั	

พนักงานจ�าหน่ายตั๋ว	อาจสวม	Face	Shield	เพิ่มด้วย

(5) พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่และน�้า	หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า

(6) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ									

ป้องกันโรค	ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	ให้กบัพนกังาน	และผู้ใช้บรกิาร	

(7) มีการท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส	 อุปกรณ์	 เครื่องใช้	 โดยใช้น�้ายาท�าความสะอาด	 เน้นจุดที่มีผู้สัมผัส

ร่วมกัน	เช่น	 เคาน์เตอร์	ราวบันไดเลื่อน	ที่จับประตู	ปุ่มกดลิฟต์	จุดช�าระเงิน	จุดประชาสัมพันธ์	 โต๊ะ							

ที่นั่งรอก่อนเข้าชมภาพยนตร์	เครื่องจ�าหน่ายบัตรอัตโนมัติ	ที่วางแขนที่นั่ง	ฯลฯ	ด้วยแอลกอฮอล์	70%	

หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์	(น�้ายาฟอกขาว)	0.1%	รวมทั้งท�าความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อโรคบนพรม	

(8) มีการท�าความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก	 2	 ชั่วโมง	 และพื้นท่ีส่วนรวมอาจเพิ่ม

ความถี่ในการท�าความสะอาดมากขึ้น	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค

บริเวณจุดเสี่ยง	

(9) มีถังขยะที่สะอาด	สภาพดี	มีฝาปิด	และต้องน�าขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน

(10) มีการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ	 รวมทั้งการฆ่าเช้ือโรคในอากาศ	 

อย่างน้อยวันละครั้ง

(11) กรณีมีการฉายภาพยนตร์	3	มิติ	และมีการให้บริการแว่นตา	3	มิติ	ต้องท�าความสะอาดฆ่าเชื้อแว่นตา	

3	มิติด้วยแอลกอฮอล์	70%	ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง	

(12) การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด	

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

ส�ำหรับโรงมหรสพ    

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) เจ้าของสถานที่	 หรือผู้เช่าสถานที่	 หรือผู้ประกอบกิจการ	 หรือผู้จัดกิจกรรม	 ลงทะเบียนและยืนยัน						

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”

(2) ท�าสัญลักษณ์	การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย	1	เมตร	เช่น	ห้องพักนักแสดงและทีมงาน	จุดพัก

รับประทานอาหาร	จุดต่อคิว	จุดชมการแสดง

(3) จัดที่น่ังให้มีระยะห่างอย่างน้อย	 1	 เมตร	 หรือในลักษณะแถวเว้นแถว	 และนั่ง	 2	 ที่นั่ง	 เว้นห่างกัน									

อย่างน้อย	2	ที่นั่ง	และเวทีการแสดงห่างจากผู้ชมไม่น้อยกว่า	5	เมตร

(4) มแีนวทางปฏบิตักิารตรวจคัดกรองอาการไข้	 ไอ	หอบเหนือ่ย	 เป็นหวดั	ส�าหรบัผู้แสดง	ทมีงาน	 ผู้ชมทกุคน		

ก่อนเข้าโรงมหรสพ	 ให้ครอบคลมุทกุจดุทีม่กีารเข้า-ออกโรงมหรสพอย่างเหมาะสม	รวมทัง้ดแูลและส่งต่อ					

กรณพีบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด	

(5) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่	แอลกอฮอล์เจล	70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ในบริเวณพื้นที่	บริการต่างๆ

(6) จัดให้มีการระบายอากาศภายที่ดี	 กรณีเป็นโรงมหรสพที่มีเครื่องปรับอากาศ	 ต้องมีการบ�ารุงรักษา							

ทุก	2	เดือน	ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศทุกวัน	

(7) จัดให้มีการจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้าและการรับช�าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์

(8) ก�าหนดตารางการแสดงละคร	มหรสพ	ในระยะเวลาไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อรอบเข้าชม

(9) ก�าหนดให้มกีารเตรยีมภาชนะรบัประทานอาหาร	แก้วน�า้ส่วนตวั	และมเีครือ่งส�าอางแยกเฉพาะนกัแสดง	

และทมีงานแต่ละบคุคล

(10) จัดให้มีการแนะน�า	ผู้ใช้บริการ	รวมถึงให้มีการตรวจตรา	ควบคุม	ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก

อย่างเคร่งครัด

(11) จดัเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัตรวจวดัอณุหภมิูร่างกาย	เช่น	เครือ่งวดัอณุหภมูร่ิางกายแบบมอืถอื	หรอืแบบอนิฟาเรด

(12) จดัให้มหีน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ส�าหรบัพนกังานทกุคน	รวมทัง้	Face	Shield	ส�าหรบัพนกังาน

ต้อนรับ	พนักงานจ�าหน่ายตั๋ว	และช่างแต่งหน้าท�าผม	เป็นต้น

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้าออก	มกีารลงทะเบยีนก่อนเข้าและออกจากสถานที	่และเพิม่มาตรการใช้แอปพลเิคชนัทีท่าง

ราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	หรอืใช้มาตรการควบคมุด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทนได้

(2) มีการคัดกรองไข้	ไอ	น�้ามูก	เจ็บคอ	ไม่ได้กลิ่น	หายใจ	หายใจเหนื่อยหรือหายใจล�าบาก	หรือมีอุณหภูมิ

ร่างกายตั้งเเต่	 37.5	 องศาเซลเซียส	 ส�าหรับนักแสดง	 ทีมงาน	 และผู้ชมทุกคน	 ครอบคลุมทุกจุดที่มี					

การเข้า-ออก	และรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(3) ผู้ชม	พนักงานต้อนรับ	พนักงานจ�าหน่ายตั๋ว	ช่างแต่งหน้าท�าผม	และทีมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	ยกเว้นนกัแสดงสามารถถอดหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	ขณะท�าการแสดง	

ออกได้	และเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร

(4) ทีมงานทั้งหน้าฉากและหลังฉาก	ผู้ชมการแสดง	รักษาระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	และมีระยะนั่งหรือ

ยืนตามแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนด	รวมทั้งการมอบของหรือถ่ายภาพร่วมกับนักแสดง

(5) พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่และน�้า	หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า

(6) มกีารท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสั	อปุกรณ์	เครือ่งใช้	โดยใช้น�า้ยาท�าความสะอาด	และท�าความสะอาดฆ่าเชือ้

เน้นจดุทีม่ผีูส้มัผัสร่วมกัน	เช่น	เคาน์เตอร์	ราวบนัไดเล่ือน	ทีจ่บัประต	ูปุม่กดลิฟต์	จดุช�าระเงนิ	จดุประชาสัมพนัธ์	

โต๊ะท่ีน่ังรอก่อนเข้าชมมหรสพ	 เครื่องจ�าหน่ายบัตรอัตโนมัติ	 ฯลฯ	 ด้วยแอลกอฮอล์	 70%	 หรือ 

โซเดยีมไฮโปคลอไรท์	(น�า้ยาฟอกขาว)	0.1%	รวมทัง้ท�าความสะอาดหรอืการฆ่าเชือ้โรคบนพรม

(7) จัดให้มีการท�าความสะอาดในส่วนภายในโรงละครหรือโรงมหรสพ	 เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันก่อนและ

หลังการท�าการแสดงทุกรอบ	ได้แก่	ที่วางแขน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง	อุปกรณ์ประกอบฉาก	รวมทั้ง

อุปกรณ์เครื่องใช้	เครื่องแต่งกายของนักแสดงก่อนและหลังน�าไปใช้	และจัดเตรียมภาชนะส�าหรับแยก

เสื้อผ้า	และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว

(8) มีการท�าความสะอาดบริเวณและภายในห้องสุขาให้สะอาดทุก	 2	 ชั่วโมง	 และพื้นท่ีส่วนรวมอาจเพิ่ม

ความถี่ในการท�าความสะอาดมากขึ้น	ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค

บริเวณจุดเสี่ยง	

(9) มีถังขยะที่สะอาด	สภาพดี	มีฝาปิดและต้องน�าขยะไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะทุกวัน

(10) ไม่มีกิจกรรมอื่นๆ	ที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่	

(11) การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................
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ส�ำหรับสวนสัตว์ และสถำนที่จัดแสดงสัตว ์   

ชื่องานหรือกิจกรรม................................................................................................................................................................................................................

สถานที.่.............................................................อ�าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.................................................................. 

ชือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................โทร......................................ความรบัผดิชอบต่อกจิการ/กจิกรรม.........................................	

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ก. กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของสถำนที่ (กำรบริหำรจัดกำร)

(1) เจ้าของสถานที่	หรือผู้เช่าสถานที่	หรือผู้ประกอบกิจการ	หรือผู้จัดกิจกรรม	ลงทะเบียนเพื่อและยืนยัน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 “ไทยชนะ”	 หากมี

การจัดแสดงโชว์พิเศษในสถานที่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมโชว์	แยกออกจากการลงทะเบียนกิจการด้วย

(2) มีระบบจองคิวเข้าชมสวนสัตว์ล่วงหน้า

(3) มีระบบควบคุมจ�านวนผู้เข้าชมสวนสัตว์	 โดยใช้เกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ส่วนกลาง	 (อย่างน้อย	 4	 

ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ	1	คน)

(4) มีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาเมื่อพบการแออัดในบริเวณสวนสัตว์	 หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ

(5) มีแผนปฏิบัติเรื่อง	ความถี่ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติฯ

(6) จัดเตรียมพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างครอบครัว/กลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า	 2	 เมตร	 ในจุดส�าคัญ	 

เช่น	จุดรอเข้าสวนสัตว์	จุดรอยานพาหนะ	จุดลงทะเบียน	จุดคัดกรอง	เป็นต้น

(7) มีการก�าหนดระยะยืน/นั่งระหว่างชมการแสดงโชว์	 จัดที่น่ังให้มีระยะห่างในลักษณะแถวเว้นแถว	 

หรือ	2	ที่นั่ง	เว้น	2	ที่นั่ง	

(8) มีจุดบริการล้างมือด้วยน�้าและสบู่	 หรือ	 แอลกอฮอล์เจล	 70%	หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	 ในบริเวณพื้นที่

บริการต่างๆ	รวมถึงรถบริการ

(9) จัดการระบายอากาศที่เพียงพอและ	 ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศให้มีการท�าความสะอาด 

เครือ่งปรบัอากาศหรอืแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยวนัละหน่ึงครัง้	

(10) มีการเฝ้าระวังอาการป่วยและการติดตาม	 เฉพาะประเภทสัตว์กลุ่มเส่ียง	 ได้แก่	 ลิง	 สัตว์ตระกูลแมว	

ชะมด	อีเห็น	หมีขอ	อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกวัน	(ถ้าสถานที่มีสัตว์ดังกล่าว)

(11) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง	 และด้านสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล 

สวนสัตว์/สถานที่จัดแสดงสัตว์นั้นๆ

ข. กำรประเมินระหว่ำงให้บริกำร (ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร)

(1) ทกุช่องทางเข้า-ออกสวนสตัว์และพืน้ทีแ่สดงโชว์พเิศษ	มกีารลงทะเบยีนเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ใช้บรกิาร	ก่อนเข้า

และเม่ือจะออกจากสถานท่ี	 ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด	 หรือใช้มาตรการควบคุม 

ด้วยการบนัทกึข้อมลูและรายงานทดแทน

(2) มกีารตรวจคดักรองอาการไข้	ไอ	หอบเหนือ่ย	เป็นหวดั	ส�าหรบัเจ้าหน้าทีแ่ละผูใ้ช้บรกิารทกุคนก่อนเข้า

ในบริเวณงาน
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

(3) มพีืน้ทีร่องรบัผูม้อีาการผดิปกต	ิและมรีะบบน�าส่งสถานพยาบาลทีก่�าหนดไว้	และรายงานหากพบผูป่้วย

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	ตามช่องทางที่กรมควบคุมโรคก�าหนด

(4) ท�าความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม	 รวมทั้งสุขา	 อย่างน้อยทุก											

1	ชั่วโมง	รวมทั้งท�าความสะอาดลิฟต์อย่างน้อยทุก	30	นาที	และมีการก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(5) ท�าความสะอาดสถานท่ีจัดแสดงโชว์ท่ีมีการปรับอากาศ	 หลังการแสดงโชว์ทุกรอบ	 และจัดการแสดง

แต่ละรอบห่างกันอย่างน้อย	1	ชั่วโมง

(6) เจ้าหน้าทีแ่ละผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลา

(7) พนักงานที่อยู่ประจ�าเคาน์เตอร์	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 หรือแผนกอื่นๆ	 ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการ					

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และ	Face	Shield	หรือมีฉากกั้น

(8) ไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความแออัดหรือภาวะไร้ระเบียบของผู้ใช้บริการ	 เช่น	 การรวมกลุ่มคน 

ในบางบริเวณของสวนสัตว์

(9) ไม่มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่	ไม่มีการตะโกน	ป่าวร้อง	ภายในสถานที่แสดงโชว์

(10) มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	ให้กับพนักงาน	และผู้ชมสวนสัตว์

(11) การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืมภายในสวนสัตว์	 เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�า							

ตามที่ราชการก�าหนด

ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ตรวจประเมิน................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................หน่วยงำน.......................................................

ส�วนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน

ตามเกณฑ�การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโรค 
เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19



ส�วนที่ 4
แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมิน

ตามเกณฑ�การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโรค 
เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19
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	 แนวทางการก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด									

ของโรคโควิด	19	ตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ	มีดังนี้

1.	 เน้นให้ผู ้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบกิจการแบบ	 New	 Norm																					

ซึ่งมีความจ�าเป็นส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	 19	 สามารถร่วมกัน											

แจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก	 มาตรการเสริม	 ท้ังในรูปแบบโทรศัพท์	

ออนไลน์	หรือวิธีอื่นๆ	ตามที่พื้นที่ก�าหนด

2.	 ให้จังหวัด	โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	หรือ	กรุงเทพมหานคร	โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	

พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก	 และมาตรการเสริม	 พร้อมการควบคุม	 ก�ากับติดตาม												

และประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโรค	เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ตามแบบประเมินการปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันโรค	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	รายละเอียดในส่วน	3	

3.	 เน้นให้พื้นที่จัดเตรียมและชี้แจงผู ้ประกอบการ	 ถึงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่															

ตามมาตรการควบคุมหลกั	มาตรการเสรมิ	และเกณฑ์การประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัโรคโดยพืน้ที	่ รวมทัง้	

แนวทางการก�ากับติดตาม	การประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัโรคเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19		

โดยให้ผูป้ระกอบการลงทะเบยีนเพือ่ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรอืจัดกิจกรรม	และยนืยนัการปฏบัิติตามมาตรการ

ป้องกันโรค	ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด	“ไทยชนะ”	โดยให้มีการก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงาน

ผลให้	ศปก.จังหวัด	ทราบ

4.	 ให้จังหวดัเตรยีมการรบัแจ้ง	และประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปรบัทราบ	ส�าหรบักรณทีีป่ระชาชน

หรือผูใ้ช้บรกิาร	พบการประกอบกิจการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคท่ีก�าหนด	กรณผีูใ้ช้บรกิารไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้

5.	 หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับ	 ติดตามผลการด�าเนินงานระดับจังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ของกิจการหรือกิจกรรม						

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”	 ตามคู่มือการปฏิบัติฯ	 ที่	 ศบค.	 ร่วมกับหน่วยงาน													

ที่เกี่ยวข้องจัดท�าและเผยแพร่ให้ทุกจังหวัดได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่	 และ

ก�ากับ	ติดตามผลการด�าเนินงาน

แนวทางก�ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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6.	 การประเมินผลการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม	กลุ่มที่	3	ประกอบด้วย	

(1)		ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ	 (Social	 Engagement)	 ทั้งการป้องกันโรค												

ส่วนบคุคล	การสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า	การเว้นระยะห่างระหว่างกัน	การเข้าควิ	และการท�าความสะอาด	

สถานที่	และอุปกรณ์เครื่องมือ	

(2)		การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม

(3)		ด้านสาธารณสุข	 ทั้งสถานการณ์โรค	 การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน	 การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก	 และการค้นหาผู้ป่วย						

เพิ่มเติม	
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