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คานา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่
ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ตลอดจนการดารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง องค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาด
ของโรคโควิด - 19 เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด - 19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
ไว้ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง แสดงถึ ง ขี ด ความสามารถของระบบสาธารณสุ ข ไทย และที่ ส าคั ญ คื อ ความร่ ว มมื อ
จากภาคประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) (ศบค.) จึงกาหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม
ให้ ทุกพื้น ที่ยึ ดถือปฏิบั ติ โดยคานึ งถึง ปั จจั ยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และนาปัจจัยด้านสังคม ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจ มาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งจะมีการทยอยผ่อนปรน
เป็นระยะ และมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ประกอบด้ ว ย
กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือและจัดทาคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สาหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่
1 สีขาว เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการดารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ ได้ปรับตัวในการ
ดารงชีวิตและดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนววิถีใหม่ (New Norm) ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
- 19 จะสิ้นสุดหรือยุติไปแล้วก็ตาม
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ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
(1) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า)
ร้านอาหารริมทาง/รถเข็น/หาบเร่/ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณ
พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร (ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์)
(2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน
แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่งจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการส่ง
อาหารและสินค้า
(3) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้า ตลาดชุมชน
(4) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี
2. กิจกรรมด้านการออกกาลังกายหรือการดูแลสุขภาพ
(5) สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย
สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง)
3. อื่น ๆ
(6) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
คาแนะนาสาหรับพื้นที่ในการจัดทามาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกาหนด
สาหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ
1. ขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า
(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
รถสองแถว รถสามล้อ
(3) ขนส่งทางน้า ได้แก่ เรือโดยสาร
2. ขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)
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ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรทีเ่ ป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรทีเ่ ป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๓
- กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) สาหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓
- กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ภาคผนวก ข การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)
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- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2)
- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3)
- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 4)
- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 5)
- ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 6)
- ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑)
- ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ
- ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
- คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ เรือ่ ง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ส่วนที่ 1
การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
จากข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และสถาการณ์การระบาดของโควิด - 19 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความจาเป็นในการลดผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้มีการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการดาเนินกิจกรรมป้อ งกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมซึ่ งมี
ปัจจัยในการพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ควบคุมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
1.1.1.1. ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
1.1.1.2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
(1) การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
(2) การรวมกลุ่มคนจานวนมาก
(3) พฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อ
(4) ระยะเวลาในการทากิจกรรมหรือใช้บริการ
1.1.1.3. ความจาเป็นต่อการดารงชีวิต และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทของกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๔ กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 สีขาว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้น ที่
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ต่า และมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในเกณฑ์สูง
2. กลุ่มที่ 2 สีเขียว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่
และการแพร่ เชื้อในสถานที่อยู่ ในเกณฑ์ป านกลาง และมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต และส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง
3. กลุ่มที่ 3 สีเหลือง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจาเป็นต่อการดารงชี วิต และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4. กลุ่มที่ 4 สีแดง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้น ที่
และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในเกณฑ์ต่า
แนวทางมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
ก. การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์

ข. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้า
เบ็ดเตล็ดที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทาการหน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการนากลับไปบริโภคที่อื่น
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้า และตลาดนัด
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)
2. กิจกรรมด้านการออกกาลังกายหรือการดูแลสุขภาพ
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง และตามกติกาสากล ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะพื้นที่โล่ง
แจ้ง เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกาลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล)
3. อื่นๆ
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ส่วนที่ 2
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการ
เสริมสาหรับพื้นที่

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
(๑) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/
รถเข็น/หาบเร่/ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร
(ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์)
ให้เปิดกิจการเฉพาะสถานที่จาหน่ายอาหาร เป็นร้านอาหารทั่วไปขนาดไม่เกินสองคูหา ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่
จาหน่ายอาหารไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมีการระบายอากาศเพียงพอ (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561) และ
งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทาความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้า
แต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์คีบจับอาหาร ทั้งนี้ เปิดให้บริการเฉพาะสั่งทาน ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ หรือถือ
ภาชนะตักอาหารเอง
งดเว้นร้านอาหารที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ ร้านอาหารที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือ ร้านอาหารในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด
งดให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จาหน่ายอาหาร

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้ทุก
วันอย่างเพียงพอ
1.2 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้ มี
ช่ อ งทางระบายอากาศ หรื อ ใช้ พั ด ลมระบายอากาศ เพื่ อ การหมุ น เวี ย นอากาศที่ เ พี ย งพอ
เว้นแต่งดการใช้เครื่องปรับอากาศ
1.3 จัดพื้นที่รอคิวรับอาหารแยกจากส่วนนั่งรับประทานอาหาร และมีระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร
โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือหัวเราะเสียงดัง
1.5 พิจารณาจัดทาฉากกั้น ระหว่างผู้รับประทานอาหาร
1.6 ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการชาระเงิน จุดบริการสั่งอาหาร
1.7 พื้นที่ปรุงอาหารให้มีการแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุง หรือประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่าง
อาหารสุกและอาหารดิบ และไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน้า ห้องส้วม
1.8 จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานส่วนบุคคลให้กับลูกค้า และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
เช่น เครื่องปรุง เกลือป่น ซอสปรุงรสต่าง ๆ เป็นต้น
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน

1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
1.11 อาจพิจารณาให้มีระบบจองคิวออนไลน์หรือจองคิว หน้าร้าน โดยกาหนดเวลาในการเข้าบริการ
อย่างชัดเจน รวมทั้งการชาระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code ผ่าน แอปพลิเคชั่น
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนั ก งานทุ ก คน โดยอาจตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายพนั ก งานทุ ก คนก่ อ นเข้ า ท างาน
ทุ ก ครั้ ง และให้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมในการดู แ ล หรื อ ส่ ง ต่ อ ผู้ ที่ มี อ าการป่ ว ยไป
สถานพยาบาล เช่น
- กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน
- กรณีที่พบผู้ปรุงอาหาร พนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่า
อาการดีขึ้น
(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการทราบ
(3) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน
(4) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติ ดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น
การใช้แอปพลิเคชั่นสาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพื่อลดความแออัด รวมทั้งลดเวลา
ในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(2) จัดหากระดาษหรือมุมไว้ยังจุดสั่ง-การสั่งอาหารตามสั่งเพื่อลดการสัมผัสจากการพูดคุยโดยตรง
(3) หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถ าดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือต้อง
พ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่
ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
(4) พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างรับรายการอาหาร
และล้างมือทุกครั้งก่อนออกไปเสิร์ฟอาหาร รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรื อ
หน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 2 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร

(5) ผู้ปรุงอาหารทุกคน ให้สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดการทาอาหาร รวมทั้งพิจารณาสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน้าลายใส่อาหาร และให้ ล้าง
มือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งทาความสะอาดครัวอยู่เสมอ
(6) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นแทนจนกว่ าบาดแผล
จะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
(7) พิจารณาให้บริการเมนูปรุงสุกเป็นชุดสาหรับรับประทานคนเดียว และให้บริการอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย
(8) ร้านอาหารอาจพิจารณางดให้ บริการ กรณีพบผู้ใ ช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านอาหาร
(9) สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ
และความรู้ในการสังเกตตนเอง
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดเมนู ที่ใส่เงินทอนและพื้นที่จุดร่วมสัมผัส เช่น ประตู ลูกบิด ระหว่างเปิดบริการ
รวมทั้งทาความสะอาดห้องน้า อยู่เสมอ
(2) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ ไม่ต่ากว่า 70% เจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ
ไว้ยังจุดสั่ง-รับอาหาร
(3) ล้างหรือเช็ดอุปกรณ์ด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า
แต่ละราย
(4) ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาดอยู่
เสมอโดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายา
ฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดร้าน
(5) จัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับกระดาษชาระใช้แล้วในทุกโต๊ะ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(6) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน และควรเว้นช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการจานวนมาก
1.3 ควรงดไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นกลุ่ม เพื่อลดการพูดคุย

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ การจั ด ที่ นั่ ง ก่ อ นนั่ ง รั บ ประทานอาหาร
เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.2 ระหว่างรอคิวและชาระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ร้านอาหารกาหนด
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
2.4 ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
2.5 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ใน
ร้านอาหาร และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ หรือจาม ให้ปิด
ปาก และจมูกให้สนิท
2.6 ไม่ทิ้งกระดาษชาระใช้แล้วลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ ให้ทิ้งในถังที่จัดไว้เท่านั้น
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้ องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กสธ. โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย จัดทาและเผยแพร่คู่มือ
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
4. ชมรม/สมาคมธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น หรื อ ไลน์ ก ลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
1.1. การใช้แอปพลิเคชั่นสาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
1.2. การใช้ Line Check In
1.3. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. การตรวจร้ านอาหาร ทั้งการสุ่ มตรวจสั ปดาห์ ล ะ 1 ครั้ง และกรณี แจ้งเหตุจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่ม
ตรวจ ดังนี้
2.1 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน และกาหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม.

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจ ารณาจั ดให้ มีการชี้ แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้ ง กรณี ป ระชาชนพบการให้ บ ริ ก ารของร้ า นอาหารไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรการที่ ก าหนด หรื อ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
(2) ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่งจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ กิจการส่งอาหารและสินค้า
ให้เปิดร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ไม่รวมร้านค้าที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า รวมทั้งตลาดนัดติดแอร์
ให้เปิดร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
๑.๑ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้
ทุกวันอย่างเพียงพอ
1.2. จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านค้าที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทาง
ระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ เว้นแต่งดการใช้
เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ หากร้านค้าในอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด ให้ปรับปรุงให้มีระบบระบาย
อากาศที่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.3. จัดพื้นที่รอคิว จุดจ่ายเงิน จุดให้บริการ โดยอาจทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ หรือให้มี
ระยะห่ างระหว่างบุ คคล อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งการใช้ลิฟต์จะต้องมีการกาหนดระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน
1.4. ให้มีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยไม่ยืนออกมานอกร้านหรือทางเดิน จนเป็นอุปสรรคในการ
สัญจรและการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
1.5. จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายสาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และกิจการ
ส่งอาหารและสินค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face
Shield ให้กับพนักงานทุกคน
1.6. อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
1.7. อาจจัดให้มีฉากกั้นในแผนกที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ เช่น จุดบริการชาระเงิน จุดประชาสัมพันธ์
1.8. สาหรับกิจการส่งอาหารและสินค้า จัดหากล่องบรรจุท้ายยานพาหนะส าหรับขนส่งอาหาร ที่มี
โครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้กล่องบุฉนวนเพื่อ
รักษาอุณหภูมิให้ อยู่ ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องทาความสะอาดด้ว ยน้าและน้ายาทาความ
สะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 %
1.9. อาจพิจารณาให้มีระบบคิว สั่งซื้อสินค้า หรือบริการแบบออนไลน์ โดยกาหนดเวลาในการเข้า รับ
สินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งการชาระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code
ผ่านแอปพลิเคชัน

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิ ดให้ บ ริ การทุกวัน ให้ มีการตรวจคัดกรองอาการป่ว ย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
สาหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน
ทุ ก ครั้ ง และให้ มี แ นวทางปฏิบั ติ ที่ เหมาะสมในการดู แล หรื อ ส่ ง ต่ อ ผู้ ที่ มี อ าการป่ว ยไป
สถานพยาบาล
(2) กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน
(3) กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น
(4) จั ดให้ มีการประชาสั ม พันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้ กับผู้ ประกอบการ
ร้านค้าย่อย และผู้ใช้บริการทราบ
(5) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน
(6) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้
ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่
ได้ เช่น การใช้แอปพลิเคชันสาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิว เพื่อลดความแออัด รวมทั้ง ลด
เวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(2) หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงิน หรือบัตรเครดิต หรือ
ต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
(3) พนั กงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้ บริการ รวมทั้ง ไม่
ตะโกน เปิ ด หรื อ จั บ หน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า และไม่ ค วรสั ม ผั ส ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และยืนห่างจากพนักงาน
คนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
(4) งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจทาให้เกิดการรวมตัวของคนจานวนมาก เช่น การจัด
โปรโมชั่นนาทีทอง
(5) ร้ านค้าอาจพิจ ารณางดให้ บริการ กรณีพบผู้ ใช้บริ การที่ไม่ส ามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร้านค้า

(6) กรณีกิจการส่งอาหารและสินค้า
อาจพิจารณาให้มีระบบยืนยันสถานะสุขภาพของพนักงานก่อนให้บริการส่งอาหารและ
สินค้าทุกครั้ง รวมทั้งให้แสดงสถานะสุขภาพผ่านระบบการสั่งซื้อ -รับสินค้าและอาหาร
ต่อผู้ใช้บริการ และหากพบว่ามีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือมี อุณหภูมิร่างกาย
สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดส่งอาหารและสินค้า และดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล
ต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสาเร็จ และเครื่องดื่ม และจัดส่งถึงมือ
ผู้บริโภคให้เร็วที่สุด
ไม่ เ ปิ ด กล่ อ งบรรจุ อ าหารท้ า ยยานพาหนะ จนกว่ า จะพบผู้ สั่ ง ซื้ อ อาหารและสิ น ค้ า
โดยก่อนเปิดกล่องทุกครั้งควรทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในการส่งอาหาร
และสินค้าควรมีระยะอย่างน้อย 1-2 เมตร ภายหลังส่งอาหารและหลังการจับเงินให้
ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งทาความสะอาดปากกาหลังจากลงชื่อ
รับสินค้า
ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับกล่องอาหาร ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้าก่อนการสวม
ใส่ ถุ ง มื อ ทุ ก ครั้ ง เปลี่ ย นและท าความสะอาดถุ ง มื อ ด้ ว ยน้ ายาท าความสะอาดอย่ า ง
สม่าเสมอ
(7) กรณีซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้พิจารณาวัน หรือช่วงเวลาเป็นการเฉพาะสาหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น กาหนดให้เฉพาะผู้สูงอายุเข้าใช้บริการได้
ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2.3 มาตรการการทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดพื้น จุดสัมผัสร่วม เช่น รถเข็นสินค้า ตะกร้าสินค้า โต๊ะ เคาท์เตอร์ เก้าอี้
ประตู ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ไมโครโฟน ภาชนะบรรจุอาหารและสินค้า รวมทั้งทา
ความสะอาดห้องน้าอยู่เสมอ ด้วยน้ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) 0.1%
(2) จั ด จุ ดวางถัง ขยะชนิ ด มีฝ าปิ ด เพื่ อรวบรวมขยะต่ า งๆ มัดปากถุง ให้ แน่ น และกาจั ด ขยะ
มูลฝอยทุกวัน
(3) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการที่ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า สั่งซื้อสินค้า หรือบริการด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ ช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการจานวนมาก
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจั ด ที่ นั่ ง ก่ อ นใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ าง
ปลอดภัย
2.2 ระหว่างรอคิวและชาระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซื้อกาหนด
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ ระหว่างการเข้ารับบริการ รวมทั้ง ล้างมือทุกครั้ง
หลังรับสินค้า
2.4 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ใน
ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร
หากมีการไอ หรือจาม ให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารและสินค้าทันทีหลังได้รับจากร้านค้า หลีกเลี่ยงสั่งซื้ออาหารและสินค้ากลุ่ม
เสี่ยง เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารที่เน่าเสียง่าย
2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และผู้ประกอบการ
2.7 อาจพิจารณาใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการใน
ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลา
เดียวกัน
2.8 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการ
เข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สสส.
จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.
จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่

3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
4. ชมรม/สมาคมหอการค้าจังหวัด
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แอปพลิ เ คชั น หรื อ Line กลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
1.4. การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
1.5. การใช้ Line Check In
1.6. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. การตรวจร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้ง
เหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยแบ่ง
รายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้
2.1 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน และกาหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม.
การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
2. หน่วยงานของท้องถิ่น
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่กาหนด หรื อผู้ ป ระกอบการพบผู้ ใช้บริ การไม่ส ามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
(3) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้า ตลาดชุมชน
ให้เปิดกิจการสถานที่ค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด
ตลาดน้า ตลาดชุมชน ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยมีการระบายอากาศเพียงพอ และ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแต่ประเภทของกิจการ
งดเว้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ข้อกาหนด
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4
งดเปิดให้บริการเครื่องเล่นเด็กที่อยู่ภายในบริเวณตลาด เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 สถานที่จาหน่ายอาหาร/สินค้า ต้องกาหนดมาตรการระยะห่างของร้านค้า ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
รวมทั้งพิจารณากั้นบริเวณและควบคุมทางเข้า -ออก ของตลาดนัด และตลาดชุมชน และเพื่อ
ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการตลาด ตลาดนัด อาจพิจารณาให้ลดจานวนแผงค้าขาย หรือร้านค้า โดย
เพิ่มจานวนวันขายของในตลาดนัด และสลับร้านค้า หรือแผงลอย ตามวันให้บริการของตลาด
เพื่อลดจานวนผู้ใช้บริการ และความแออัดของตลาด
1.2 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือไว้บริเวณทางเข้า-ออก ตลาด
1.3 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้
ทุกวันอย่างเพียงพอ ทั่วบริเวณตลาด โดยเฉพาะบริเวณห้องสุขา
1.4 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพื่อการระบายอากาศ
ที่เพียงพอ
1.5 จั ด พื้น ที่ร อคิว รั บ ของและช าระเงิน ให้ มีระยะห่ างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยทา
สัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ
1.6 สาหรับตลาดน้า ให้พิจารณาทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ และจุดรอคิวบนท่าน้าที่
เหมาะสม
1.7 จั ดให้ มีถังขยะใส่ ถุงรองรั บ ขยะ เศษอาหาร กระดาษช าระใช้แ ล้ ว และให้ กาจัดขยะมู ล ฝอย
ทุกวัน
1.8 หากมีที่นั่ง ให้จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน
อย่างน้อย ๑ เมตร โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือหัวเราะเสียงดัง
1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงาน และ
ผู้ค้าขายทุกคน

1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
1.11 อาจพิจารณามาตรการลดเวลาการใช้บริการในตลาดของผู้ใช้บริการ คนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น
จากัดเวลาการจอดรถยนต์ส่วนตัว
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ ผู้
ค้าขายและพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางานทุก
ครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล
เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดิน
หายใจ ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบ
แพทย์ทันที
(2) อาจพิจารณาจัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการก่อน
เข้าตลาด
(3) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ลูกค้า และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น การใช้
แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิ จ ารณาจั ด ให้ มี ก ารเหลื่ อ มวั น ในการเปิ ด ร้ า น ส าหรั บ ร้ า นค้ า ภายในตลาด เพื่ อ ลด
ความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในตลาดให้ผู้ใช้บริก าร
ทราบ เช่น เสียงตามสาย
(3) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น
(4) ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้อสินค้าเพียง 1-2 คนเท่านั้น และห้ามนาบุตรหลาน
มาเดินตลาดโดยเด็ดขาด
(5) หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การยื่นตะกร้ารับเงิน และต้องมีการล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
(6) ผู้ค้าขายทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้ าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างให้บริการ ให้สวม Face
shield กรณีต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ลูกค้า อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
(7) งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิมอาหาร การตะโกน

(8) หากมีแผงขายอาหาร ให้ผู้ปรุงอาหารทุกคน สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตลอดการทาอาหาร
รวมทั้งพิจารณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยน้าลายใส่
อาหาร และให้ล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รวมทั้งทาความสะอาดครัวอยู่เสมอ
(9) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรง ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นแทนจนกว่ าบาดแผล
จะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
(10)
หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน้า – ห้อง
ส้วมสาธารณะ
(11) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด และผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้ า Face shield
สวมถุงมือยาง ผ้ ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้ มแข้ง และใส่ ถุงขยะปิดปากถุงให้ มิดชิด
นาไปรวมไว้ที่พักขยะ
(12) ผู้ค้าขาย พนักงาน รวมทั้งผู้มารับบริการ ควรทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ หลังกลับจาก
ตลาด
(13) กรณีขายเสื้อผ้า ของใช้อื่น ๆ งดให้ลูกค้าทดลองสินค้า และควรจัดแอลกอฮอล์เจล 70%
ให้ลูกค้าทาความสะอาดมือก่อน – หลังจับสินค้า
(14) กรณีขายอาหารปรุงสาเร็จ ให้ใส่ถุง หรือภาชนะมีฝาปิด หรือจัดทาอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร
(15) กรณีขายอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง เพื่อลดความ
เสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยอาจมีถุงมือพลาสติกให้บริการ
(16) อาจติดป้ายราคาสินค้าทุกชิ้น เพื่อลดการซักถามพูดคุย
(17) พิจารณาการใช้ระบบชาระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ e-payment หรือ QR Code
2.3 การทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดพื้นที่จุดร่วมสัมผัส ระหว่างเปิดบริการ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง
(2) ทาความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายชาระ โถ
ปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาด หรือน้ายา
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างด้วยน้าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(3) ล้ า งหรื อ เช็ ด อุ ป กรณ์ แ ละแผงค้ า ขาย ด้ ว ยน้ ายาท าความสะอาดหรื อ น้ ายาฆ่ า เชื้ อ ทุ ก วั น
ทั้งก่อนและหลังเปิดบริการ
(4) ดูแลสถานที่ บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอโดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดตลาด
(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปตลาดและที่สาธารณะอื่น ๆ
1.2 วางแผนการซื้อสินค้าที่ต้องการล่วงหน้า เพื่อซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.2 หมั่ น ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ หรื อ แอลกอฮอล์ เ จล 70% ส าหรั บ ท าความสะอาด ก่ อ นและหลั ง
การเข้ามาใช้บริการตลาด รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ
2.3 ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
2.4 ระหว่างรอคิวและชาระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ตลาดกาหนด
2.5 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.6 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ
ในตลาด เพื่อให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน
2.7 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการในตลาด พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.
3. ระดับอาเภอและตาบล
3.1 ตลาด เจ้ า ของตลาดจั ด ตั้ ง คณะท างานก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานตามมาตรการ
โดยคณะทางานประกอบด้วย เจ้าของตลาด ตัวแทนผู้ค้า ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรอิสระ
3.2 เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น กากับการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. วิ ธี ก าร ให้ เ จ้ า ของตลาดจั ด ท ารายงานการก ากั บ ดู แ ลให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ภายใต้ พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2. ความถี่ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นให้เจ้ าพนักงานฯ พิจารณาความถี่ของการรายงาน
ตามความเหมาะสม

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทาระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
(4) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี
ให้เปิดเฉพาะบริการตัดผม สระผม แต่งหรือไดร์ผม โดยจัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ และ
งดเว้นบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งหรือเลือด เช่น แคะหู ตัดขนจมูก ทาเล็บ
งดเว้นบริการที่มีระยะเวลานาน เช่น ทาสีผม ยืดผม
จัดให้มีระบบนัดคิวล่วงหน้า และให้มารับบริการตามเวลานัด โดยไม่มีการนั่งรอคิวภายในร้าน
งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทาความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้า
แต่ละคนได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลั งการ
ให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
1.2 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
1.3 ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็นระหว่างให้บริการ
1.4 ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จาเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
1.5 ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
1.6 จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
1.7 อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางานทุกครั้ง และ
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น
- กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกตอาการ
ตนเองที่บ้าน
- กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น

(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ
(3) จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน
(4) ขยายระยะเวลาในการเปิดบริการ เพื่อรองรับการเหลื่อมเวลาการทางานของพนักงาน
(5) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ลูกค้า และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น
การใช้ Application สาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ ได้แก่ App Thai.care
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ร้าน
(2) งดให้บริการผู้ที่มีอาการดังนี้ มีไข้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
(3) เปิดให้บริการได้ เฉพาะการตัดหรือซอย และไดร์ผม เท่านั้น
(4) กาหนดให้ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อผู้รับบริการ 1 คน
(5) กากับให้ผู้ให้บริการทุกคน สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน และ Face shield เป็นต้น
(6) จัดเตรียมสถานที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่
ให้บริการ
(7) ก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อน
หยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
(8) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านอย่างน้อย 1 วัน ทาความสะอาดสถานที่ และดาเนินการตามประกาศ
ของกรมควบคุมโรค
(9) พนักงานต้องแจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่
ไข้ ไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือกรณีกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือ
มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19
(10) จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกค้าทุกรายที่มา
ใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค หรือ จัดให้มีการใช้ระบบ
กากับติดตามผ่าน application
(11) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มีการรับชาระเงินผ่าน e-payment

2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น หน้าประตู
ทางเข้าร้าน และห้องต่างๆ
(2) ทาความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้ มาใช้
บริการทุกครั้ ง ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์
0.1% หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ
อย่างน้อย 70°C
(3) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ต้องทาความสะอาดทุกครั้ง ก่อนนากลับมาใช้
กับผู้รับบริการรายอื่น
(4) วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่นามาใช้ซ้า
กับผู้รับบริการรายอื่น และทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ
เพื่อนาไปรวบรวมและส่งกาจัดอย่างถูกต้อง
(5) ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
(6) ทาความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทุก 2 ชั่วโมง
(7) จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ
สาหรับพนักงานทาความสะอาด
(8) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สาหรับใส่ของมีคม และ
รวบรวมนาออกจากร้านทุกวัน
(9) ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่าเสมอ
(10) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้ อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการร้านทาผม รวมทั้ง
ร้านสาธารณะทุกประเภท
1.2 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน และควรเว้นช่วง
ที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดที่นั่ง เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.2 ล้างมือด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร้าน
2.3 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอในขณะที่อยู่ในร้าน
2.4 ปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการ
แพร่กระจายเชื้อ

2.5 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ และให้ข้อมูล และประวัติ
การเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง
2.6 งดรอรับบริการภายในร้าน หากจาเป็นให้นั่งห่างระยะมากกว่า 1 เมตร และห้ามผู้ติดตาม ยกเว้น
ผู้ใช้บริการอายุต่ากว่า 15 ปี
2.7 ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
2.8 ระหว่างรอคิวและชาระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ทางร้านกาหนด
2.9 ควรพูดคุยเท่าที่จาเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า ในขณะอยู่ในร้าน และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น
2.10 หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น นิตยาสาร หนังสือพิมพ์
2.11 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กสธ. โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย สมาคมช่างผม – เสริม
สวยแห่งประเทศไทย จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
4. ชมรม/สมาคมธุรกิจ/หอการค้าในพื้นที่
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ร้านตัดผม/เสริมสวยประเมินตนเองก่อนการเปิดให้บริการ หลังจากเปิดให้บริการไปแล้ว 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ ใน 1 เดือนแรกที่เปิดให้บริการ ให้ประเมินตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ใช้ร ะบบประชาสั งคม รวมถึงสมาคมช่างผม – เสริมสวยแห่ งประเทศไทย ในการช่ว ยส ารวจ
ตักเตือน หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. / สสจ. หรือ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และสุ่ม
ตรวจทุก 2 สัปดาห์
4. หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บริการข้อใด ให้หยุดให้บริการและปรับปรุงการบริการ
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
2. หน่วยงานของท้องถิ่น
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทาระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
2. กิจกรรมด้านการออกกาลังกายหรือการดูแลสุขภาพ
(5) สวนสาธารณะ ลาน-พื้ น ที่ กิ จ กรรมสาธารณะ สถานที่ อ อกก าลั ง กาย สนามกี ฬ า ลานกี ฬ า
(เฉพาะกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง)
สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะพื้นที่
โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกาลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล
สนามกีฬา ให้เปิดบริการเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู สนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้พิจารณางดการให้บริการฟิตเนส สปา อบตัว ในสโมสรและคลับเฮาส์ สาหรับการรับประทาน
อาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการสาหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม

แนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการได้ทุก
วันอย่างเพียงพอ กรณีที่มีห้องน้าให้ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด
1.2 พิจารณางดจาหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารในสวนสาธารณะและสนามกีฬา ยกเว้นน้าดื่มและ
เครื่องน้าดื่ม กรณีร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ในสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิง
ธนู ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาหรับประเภทกิจการร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศรีม
1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
1.4 จัดทาป้ายคาแนะนา สัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ ผู้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกาลั งกายอย่าง
ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค
1.5 จากัดทางเข้า-ออก ไม่เกิน 2 จุด และจัดผู้ตรวจสอบการเข้าใช้สวนสาธารณะ และการคัดกรองอาการป่วย
1.6 จากัดระยะเวลาการเข้าใช้บริการให้เหมาะสม พิจารณาการเปิด-ปิดการให้บริการตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นรายกลุ่มเสี่ยง โดยกาหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะ
สาหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
1.7 พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบคิวจองเวลาในการใช้สนาม เพื่อลดความแออัด
รวมทั้งลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ให้พนักงานทุกคน
1.9 ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการชาระเงิน
1.10 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อน
เข้าทางานทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไป
สถานพยาบาล เช่น กรณีพบพนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุด
งาน และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน
(2) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น
การใช้แอปพลิเคชั่นสาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับ
หน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่า ง
ผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมทั้งการส่งอุปกรณ์กีฬาระหว่างพนักงานบริการและ
ผู้ใช้บริการ และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
(2) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ
(3) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถื อ หลั ก หลี ก เลี่ ย งการติ ด ต่ อ สั ม ผั ส ระหว่ า งกั น เช่ น การออกรอบกอล์ ฟ ก าหนด
ผู้เล่นไม่เกิน 4 คน รวมทั้งผู้เล่น 1 คน มีพนักงานบริการไม่เกิน 1 คน
(4) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง และลดการใช้เสียงดัง เช่น
จากัดจานวนคนราไทเก๊กในสวนสาธารณะ พร้อมทั้งให้มีการตรวจตราและให้ระยะห่างระหว่าง
ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด
(5) พนักงานทาความสะอาด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือและชุดทีเ่ หมาะสม ใช้
ที่คีบขยะ และรวมขยะที่จุดรวม
(6) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับบริการ และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ
และความรู้ในการสังเกตตนเอง
(7) หากมีการชาระเงินด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงิน หรือบัตรเครดิต
หรือต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุง
มืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) ให้ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ รวมทั้ง
เครื่ องเล่ น ออกกาลั งกาย ก่อนและหลั งการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ พร้อมจัดให้ มีถังขยะใส่ ถุง
รองรับ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลไม่ต่ากว่า 70% สาหรับทาความสะอาดมือ
(3) บริเวณสโมสรและคลับเฮาส์ ให้ ดูแลสถานที่ปรุงและประกอบอาหาร ทั้งบริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง
บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ โดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาดฆ่า
เชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดให้บริการ
(4) ทาความสะอาดเมนู ที่ใส่เงินทอนและพื้นที่จุดร่วมสัมผัส เช่น ประตู ลูกบิด ระหว่างเปิดบริการ
รวมทั้งทาความสะอาดห้องน้าอยู่เสมอ
(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 กรณีสนามกีฬา ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวด้วยวิธีอื่น
และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
1.2 ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
1.3 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร สาหรับกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู
และ เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร สาหรับกิจกรรมในสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬา ได้แก่ เดิน วิ่ง ขี่หรือ ปั่นจักรยาน หรือการออก
กาลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล
2.2 ไม่ให้บ้วนน้าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จาเป็น
2.3 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ
2.4 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะทากิจกรรม
2.5 ควรตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ และอุป กรณ์ เพื่อให้ ใช้บริการได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย

2.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.7 พิจารณาบันทึกข้ อมูลวันและเวลา การใช้บริการในสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
สถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬา และสนามกีฬา ทั้งนี้อาจใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเพื่อให้ติดตาม
กรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน
2.8 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการในสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ลาน
กีฬา และสนามกีฬา พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. กก. สธ. สสส.
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ.
โดย
อปท.จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น หรื อ Line กลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
1.7. การใช้แอปพลิเคชั่น สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
1.8. การใช้ Line Check In
1.9. มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. การตรวจสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬา และสนาม
กีฬา สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและเจ้าของกิจการ หากพบปัญหา
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้
2.1 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน และกาหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม.

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจ ารณาจั ดให้ มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของเจ้าของกิจการ สวนสาธารณะ ไม่เป็นไปตามมาตรการที่
กาหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการ/กิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับพื้นที่
3. อื่นๆ
(6) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ไม่รวมสถานที่ให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ในห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า
งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ

แนวทางปฏิบัติสาหรับผูป้ ระกอบการ/เจ้าของกิจการ
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ให้ ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิ วสั มผัส ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลั งการ
ให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
1.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุ ดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น หน้าประตูห้อง
ต่างๆ ตู้กดน้า ให้มีบริการอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
1.3 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สาหรับใส่ของมีคม และ
รวบรวมนาออกจากร้านทุกวัน
1.4 จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ ดี ภ ายในร้ า น และท าความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศภายในร้ า น
สม่าเสมอ
1.5 ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะตัดขน อย่างน้อย 2 เมตร หรือควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ หากมี
ผู้รับบริการมากกว่าหนึ่งราย
1.6 จัดเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ สาหรับ
ผู้ให้บริการและพนักงานทาความสะอาด
1.7 อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ
(2) ให้มีการคัดกรองอาการพนักงานทุกวันก่อนเริ่มงาน หากพบว่ามี ไข้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ
เหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
(3) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(4) แจ้งเจ้าของร้านทันทีและขอหยุดงาน เมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้ ไอ จาม มี
น้ ามูก เจ็ บ คอ เหนื่ อยหอบ หรือกรณีกลั บจากพื้นที่เสี่ ยงและอยู่ในช่ว งกักกันหรือมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 ต้องไม่ให้บริการ

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ให้สวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามั ย ถุงมือ
ยาง ผ้ า กั น เปื้ อ น และ Face shield และชุ ด ปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม ปลอดภั ย ทุ ก ครั้ ง ที่
ให้บริการ
(2) กากับให้ผู้ให้บริการทุกคน สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และ Face shield เป็นต้น
(3) งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ
(4) พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยจัดให้มีระบบการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับ
บริการแทนการนั่งรอในร้าน เพื่อลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลง หากเป็นไปได้ควรงดการ
รอรับบริการภายในร้า นหรือ จัดให้มีบริการรถอาบน้า-ตัดขนเคลื่อนที่เพื่อลดการออกนอก
เคหะสถานของเจ้าของสัตว์และการนั่งรอรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยในกรณีที่เจ้าของมีสัตว์เลี้ยง
หลายตัวหรือมีความเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตน
(5) จัดให้มีการนัดรับส่งสัตว์เลี้ยง โดยให้มีการนัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการแต่ละครั้ง ติดต่อกับ
เจ้าของผ่านทางโทรศัพท์ การรับส่งสัตว์เลี้ยงทาด้านนอกร้าน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าของสัตว์
เข้ามารอในบริเวณร้าน
(6) ขยายระยะเวลาในการทางาน เพื่อรองรับการเหลื่อมเวลาการทางานของผู้ให้บริการ
(7) ก่อนและหลั งจากให้ บ ริ ก าร ควรล้ างมือด้ว ยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้ว ยแอลกอฮอล์ เ จล
ก่อนหยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
(8) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มีการรับชาระเงินผ่าน e-payment
(9) เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 2 เมตร ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติงาน
(10) ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็นระหว่างให้บริการ และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
(11) จัดให้มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกค้าทุกรายที่มา
ใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค
2.3 มาตรการการทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทุก 2 ชั่วโมงจัดให้มีการทาความสะอาด ล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้บริการทุกครั้ง ด้วย
น้ายาทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ด้วยสารฆ่าเชื้อโรค
(2) ทาความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้ สะอาด ภายหลังมีผู้มา
ใช้บริการทุกครั้ง ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอ
ไรท์ 0.1% หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่
อุณหภูมิ อย่างน้อย 70°C
(3) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้ายางพลาสติก ต้องทาความสะอาดทุกครั้ง ก่อนนามากลับใช้กับ
ผู้รับบริการรายอื่น
(4) ทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อนาไปรวบรวมและส่ง
กาจัดอย่างถูกต้อง

(5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้รบั บริการ /เจ้าของสัตว์
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 งดการไปใช้บริการถ้ามีอาการของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้ ไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
1.2 งดการนาสัตว์เลี้ยงที่มีอาการซึม หรือป่วย เข้ารับบริการ
1.3 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านที่ให้บริการ ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานามารับส่งสัตว์เลี้ยงและขณะอยู่ในร้านทุกครั้งที่
ให้บริการ
2.2 ให้รับส่งสัตว์เลี้ยง โดยไม่เข้าไปในบริเวณร้านเลี้ยงก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่
และน้าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล
2.3 ก่อนหยิบ จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2.5 ปฏิบัติตามคาแนะนาของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานประเมิน กากับการปฏิบัติส่วนกลาง จังหวัด และอาเภอ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. กษ. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร สสจ.
อปท. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งมีจุดรับแจ้งเหตุ กรณีที่
ร้านไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
1.3 ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่กาหนด

การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ร้ า นตั ด ขน/อาบน้ าสั ต ว์ ป ระเมิ น ตนเองก่ อ นการเปิ ด ให้ บ ริ ก าร หลั ง จากเปิ ด ให้ บ ริ ก ารไปแล้ ว
1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ใน 1 เดือนแรกที่เปิดให้บริการ ให้ประเมินตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยสถานบริการ
อาบน้าตัดขนจะได้รับประโยชน์ ในส่วนนี้เอง เนื่องจากสามารถเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีในสื่อโซเชี่ยล
มีเดียซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัย
2. ใช้ แอปพลิ เ คชั น หรื อ Line กลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติด ตามผู้ใช้บริการ
การใช้ Line Check In มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
3. เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. / สสจ. หรือ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และ
สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
2. หน่วยงานของท้องถิ่น
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้งกรณีป ระชาชนพบการให้ บริการของร้านค้า ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่กาหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

ส่วนที่ 3
คาแนะนาสาหรับพื้นที่ในการจัดทามาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคตามข้อกาหนด
สาหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ

คาแนะนาสาหรับพื้นที่ในการจัดทามาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกาหนด
สาหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ
1. ขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า
(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ
(3) ขนส่งทางน้า ได้แก่ เรือโดยสาร

(1) ขนส่งทางราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพื้นที่สถานีและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น
บริเวณทางเข้า – ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร
1.2 จัดให้มจี ุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีสาหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี
1.3 จัดพื้นที่ชาระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง
ของจุดบริการ
1.4 พิจารณาจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพื่อการระบาย
อากาศที่เพียงพอ
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.6 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางานทุกครั้ง และให้
มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น กรณี
พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้
กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที
โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล
(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการทุกคน

(3) กรณีใช้บริการรถไฟระหว่างจังหวัด หรือ ใช้บริการรถไฟขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครข้าม
เขตพื้นที่จังหวัด จัดให้มีแบบคาถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
แสดงข้อมูล ชื่อ -สกุล เลขที่บัตรประจาตัว ประชาชน 13 หลั ก หรือเลขที่ห นังสื อเดินทาง
สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทางและระบุที่พักปลายทางหรือข้อมูล
ด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรค ณ จุดจาหน่ายบัตรโดยสาร หรือ สถานี
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกกรุงเทพมหานคร
(4) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น
การใช้แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สวม Face shield กรณี
ต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า อย่าง
น้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
(2) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น
(3) ก าหนดให้ มี ก ารเว้น ระยะห่ า งระหว่า งที่ นั่ง และที่ ยื น ภายในยานพาหนะ และให้ มี ก ารเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ภายในสถานีที่ให้บริการ
(4) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของ
ผู้ใช้บริการ
(5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคภายในสถานี
และขบวนให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบ เช่ น เสี ย งตามสาย ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แผ่ น พั บ
จอ LED สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนะนาเพื่อการโดยสารในรูปแบบ
ที่เหมาะสมและมีความชัดเจนในการแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่พึงปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่เ จ็ดสิบปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรค
ประจาตัว และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ากว่าห้าปีลงมา
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัส ร่วมภายในขบวนรถและสถานี เช่น ราวจับ ที่
จับบริเวณประตูขบวนรถ เก้าอี้นั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วโดยสาร เหรียญหรือตั๋วโดยสารราวจับ
บันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้า เป็นต้น และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ทาความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายชาระ โถปัสสาวะ
ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาด หรือน้ายาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างด้วยน้าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

(3) ดูแลสถานที่ บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอ โดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดสถานี
(4) หากพบว่า พนั กงานเป็ น ผู้ ป่ว ยยืน ยัน หรือมีข้อมูล บ่งชี้ว่า สถานที่ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้
ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาด
สถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ
1.2 ควรพิจารณาการซื้อตั๋วโดยสารด้วยวิธีการจ่ายเงินแบบ e-payment หรือ QR Code
เพื่อลดความแออัดในระหว่างการรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ
1.3 หากมีความจาเป็นรอคิวและชาระเงินเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่
สถานีกาหนด
1.4 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
1.5 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจาเป็นควรพูดโดยใช้
ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ
2.2 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ
2.3 ควรพิจารณาเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในขบวนอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อรับบริการ
ตามความเหมาะสม
2.4 หลีกเลี่ยงการใช่มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค
2.5 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ
เพื่อให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน
2.6 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. รฟม จัดทาและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แ อปพลิ เ คชั น หรื อ Line กลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
1.10.การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
1.11.การใช้ Line Check In
1.12.มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทาระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือผู้ประกอบการพบ
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

(2) ขนส่งทางบก ได้แก่ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง รถสองแถว
รถสามล้อ
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพื้นที่สถานีและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน
เช่น บริเวณทางเข้า-ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร
1.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล สาหรับบริการพนักงานหรือผู้ใช้บริการภายในรถ
1.3 จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีสาหรับผู้ใช้บริการก่ อน
เข้าสถานี
1.4 จัดทาสัญลักษณ์สาหรับสถานที่นั่งรอ เข้าแถวซื้อตั๋ว หรือเดินขึ้นรถโดยสาร ให้เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร ขณะใช้บริการ
1.5 จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรค เช่ น หน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า Face Shield
ให้พนักงานทุกคน
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
๒.๑ มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด
สาหรับพนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน
ทุกครั้ง และให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่ว ยไป
สถานพยาบาล เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี
อาการระบบทางเดินหายใจ ให้กลับไปสังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อย
หอบ ให้หยุดการปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการทุกคน และมี
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล กรณี
ตรวจพบผู้ใช้บริ การที่มีอุณหภูมิร่างกายสู งเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือหรือมี
อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ และหากผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองก่อน
ใช้บริหาร ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาปฏิเสธการให้บริหารได้
(3) สาหรับการเดินรถโดยสารประจาทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด หรือเดินทางที่มี ระยะการ
เดิ น ทาง 200 กิ โ ลเมตรขึ้ น ไป ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกรอกข้ อ มู ล แบบค าถามสุ ข ภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ
ผู้ ใช้บ ริ การแสดงข้อมูล ชื่อ -สกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลั ก หรือเลขที่
หนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทางและระบุที่
พั ก ปลายทางหรื อ ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ หรื อ ให้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ของ
หน่ ว ยงานหรื อแอปพลิ เคชันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แล้ ว จัดส่ งให้ ส านักงานขนส่ ง

จั งหวัดหรื อนายสถานีข นส่ งโดยสารจัง หวัด ปลายทาง เพื่อประโยชน์ต่ อ การป้ อ งกั น
ควบคุมโรค
๒.๒ มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สวม Face shield
กรณีต้องใกล้ชิดกับผู้ ใช้บริการ และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง
ลูกค้า อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
(2) อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น
และดูแลให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
(3) ก าหนดให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งที่ นั่ ง และที่ ยื น ภายในสถานี แ ละยานพาหนะ
อย่ า งน้ อ ย 1 เมตร ส าหรั บ รถโดยสารประจ าทางและรถตู้ โ ดยสารสาธารณะ
จัดทาสัญลักษณ์การนั่งเว้นที่นั่งสาหรับที่นั่งคู่ โดยให้นั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง
(4) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของ
ของผู้โดยสาร
(5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนาการปฏิบัติเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารและ
ผู้ประกอบการขนส่งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
(6) กรณีรถยนต์โดยสาร หากผู้ใช้ บริการผู้โดยสารที่มีอาการไอ จาม หรือไม่สบายระหว่าง
เดินทาง ให้ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างระบายอากาศ และเช็ดทาความสะอาดภายในตัวรถทันที
และหมั่นลดกระจกหน้าต่าง ให้ลดกระจกหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในรถ
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) เพิ่ ม ความถี่ ท าความสะอาดโดยเช็ ดท าความสะอาดพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ภายในยานพาหนะ
ทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ และอาคารสานักงาน ช่องจาหน่ายตั๋ว เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณ
ป ร ะ ตู ร ถ ที่ นั่ ง ร า ว จั บ บั น ไ ด / บั น ไ ด เ ลื่ อ น ก ริ่ ง ปุ่ ม ก ด ลิ ฟ ต์ แ ล ะ ห้ อ ง น้ า
ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น ผงซักฟอก แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮ
โปคลอไรท์0.1%) และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้บริษัทเหมาซ่อมดาเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
(3) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งหรือยานพาหนะ เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้
ว่าสถานีหรือยานพาหนะ อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิด สถานีขนส่งหรือระงับ
การเดินรถ ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความสะอาดสถานที่
และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
(1) หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ
(2) ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
(3) ควรพิ จ ารณาการซื้ อ ตั๋ ว โดยสารด้ ว ยวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น แบบ e-payment หรื อ QR Code
เพื่อลดความแออัดในระหว่างการรอคิวซื้อตั๋วโดยสาร และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
(1) ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ก่อนใช้บริการ และ
ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ประกอบการ กรณีเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ กรอกข้อมูล
แบบคาถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรค
(2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
(3) พกแอลกอฮอล์เจลสาหรับทาความสะอาด และหมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ
รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ
(4) ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจาเป็นควรพูด
โดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในระหว่างใช้
บริการ
(5) หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ และหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช่มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค
(6) เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืนภายในสถานีและยานพาหนะ เช่น สถานที่นั่งรอ เข้าแถว
รอคิ ว ซื้ อ ตั๋ ว หรื อ เดิ น ขึ้ น รถโดยสาร อย่ า งน้ อ ย 1 เมตร ตามสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ก าหนด กรณี
รถโดยสารประจาทางและรถตู้โดยสารสาธารณะ ให้ผู้ใช้บริการนั่งตามสัญลักษณ์ที่กาหนด
โดยนั่งเว้นที่นั่งสาหรับที่นั่งคู่ โดยให้นั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง
(7) ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก
(8) หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้
แจ้งประวัติการเข้าใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้
บริการด้วย

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. จัดทาและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ.
อปท.
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจ
กากับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วมกับ
ตารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
1.1 การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
1.2 การใช้ Line Check In
1.3 มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่าง
น้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง และกรณี แ จ้ ง เหตุ จ ากประชาชนและผู้ ป ระกอบการ
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่
ตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับ
ติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ก ล า ง ศ ป ค . จุ ด บ ริ ก า ร ร่ ว ม 1111 ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 1111
ส านั กนายกรั ฐ มนตรี สายด่ว นกรมการขนส่ ง ทางบก 1584 สายด่ว นกรมควบคุ ม โรค
1422
3. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทาระบบรับ แจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านอาหารไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือ
ผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
4. หน่วยงานของท้องถิ่น
*********************************************************

(3) ขนส่งทางน้า ได้แก่ เรือโดยสาร
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือจุดบริการล้างมือในพื้นที่ท่าเรือ
1.2 จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ในสถานีสาหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานี
1.3 จัดพื้นที่ชาระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร โดยทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง
ของจุดบริการ
1.4 พิจารณาจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อาจพิจารณาให้มีพัดลมระบายอากาศเพื่อการระบาย
อากาศที่เพียงพอ
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.6 อาจจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือนหาก
ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนักงานทุกคน โดยอาจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางานทุกครั้ง และให้
มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่ มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล เช่น กรณี
พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการทางเดินหายใจ ให้กลับไป
สังเกตอาการตนเองที่บ้าน หากมีอาการเหนื่อยหอบ ให้หยุดบริการและไปพบแพทย์ทันที โดย
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล
(2) ให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการทุกคน
(3) อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบมาตรการฯ สาหรับพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ เช่น
การใช้แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนและเป็นคู่มือการปฏิบัติ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) จ ากั ด จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารบนท่ า เรื อ /โป๊ ะ ต่ อ เที่ ย ว เพื่ อ ลดความแออั ด ในระหว่ า งการรอ
และลดความเสี่ยงต่อการแพรเชื้อ
(2) พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย ตลอดเวลา และไม่ ค วรสั ม ผั ส
ผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่างจากคนอื่นอย่าง
น้อย 1 เมตร
(3) อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น
(4) พิจารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในเรือตามความเหมาะสม และให้มีการเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ภายในสถานีที่ให้บริการ

(5) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสเงินหรือสิ่งของของ
ผู้ใช้บริการ
(6) จัดให้มีการประชาสั มพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคภายใน
ท่าเรือให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นต้น
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัส ร่วมในท่าเรือและเรือ เช่น ราวจับ เก้าอี้นั่งโดยสาร และห้องน้า
เป็นต้น และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ทาความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายชาระ โถปัสสาวะ
ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาด หรือน้ายาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างด้วยน้าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(3) ดูแลสถานที่ บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง ให้สะอาดอยู่เสมอโดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนปิดท่าเรือ
(4) หากพบว่ า พนั ก งานเป็ น ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น หรื อ มี ข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ ว่ า สถานที่ อ าจเป็ น จุ ด แพร่ เ ชื้ อ ได้
ให้ผู้ประกอบการปิดสถานที่ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทาความ
สะอาดท่าเรือ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ
1.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
1.3 การรอคิวและชาระเงินเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ท่าเรือกาหนด
1.4 ควรพิจารณาเว้นการใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจานวนมาก
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ควรพิจารณางดการพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการ หรือการโทรศัพท์ หากมีความจาเป็นควรพูดโดยใช้
ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างใช้บริการ
2.2 หมั่นล้างมือก่อนและหลังการเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งหลังจากการใช้ห้องสุขาสาธารณะ
2.3 ควรพิจารณาให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งภายในเรือตามความเหมาะสม
2.4 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรค
2.5 อาจพิจารณาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลวันและเวลา การใช้บริการ
เพื่อให้ติดตามกรณีพบผู้ป่วยมาใช้บริการในขณะเวลาเดียวกัน
2.6 หลังการใช้บริการ หากมีอาการป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และได้พบแพทย์ให้แจ้ง
ประวัติการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งระบุวันที่และเวลาการเข้าใช้บริการด้วย
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้แอปพลิเคชัน หรือ Line กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพ
ประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
๑.๑ การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
๑.๒ การใช้ Line Check In
๑.๓ มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทาระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือผู้ประกอบการพบ
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

คาแนะนาสาหรับพื้นที่ในการจัดทามาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกาหนดสาหรับประเภท
กิจการขนส่งสาธารณะ
1. ขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)
ให้เปิดกิจการเฉพาะการให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flights) ตามประกาศสานัก
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศใน
ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
จากัดจานวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยการจาหน่ายบัตรโดยสารจะต้องคานึงถึงการ
จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ ที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน เว้นแต่
(ก) ที่นั่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินมีระยะห่างที่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันการติดต่อสัมผัสและ
แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้าลายได้
(ข) เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีจานวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน ๑๙ ที่นั่ง และปฏิบัตการบินแบบเช่าเหมาลา
(ค) เป็นเครื่องบินที่มีจานวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน ๙๐ ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้จาหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกินร้อยละ
๗๐ ของจานวนที่นั่งทั้งหมดของอากาศยาน
งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างปฏิบัติการบิน รวมทั้งมิให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มที่นาติดตัวมา กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้าดื่มบริการแก่
ผู้ใช้บริการได้

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค และสามารถให้บริการ
ผู้ใช้บริการ พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากรซ่อมบารุงทางอากาศ และพนักงาน
ทาความสะอาด ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดชีวภาพ (Universal Precautions Kits (UPK)) ให้มีจานวนเพียงพอ
และเหมาะสมในแต่ละเที่ยวบิน เพื่อให้ลูกเรือใช้ทาความสะอาดและกาจัดของเหลวที่มีอันตรายทาง
ชีวภาพเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคในห้องโดยสาร
1.3 จั ดให้ พื้น ที่แยกกักผู้ ใช้บริ การที่ป่ว ยหรือสงสั ยว่าจะป่วยบนเครื่องบิน (Quarantine Area) โดย
ส ารองที่นั่ ง 2 แถวหลั งสุ ดด้านใดด้าหนึ่งของเครื่อ งบิน เพื่อเฝ้ าสั งเกตอาการและป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายของเชื้อ
1.4 ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดบริการ
เคาท์เตอร์เช็คอิน-จาหน่ายตั๋วโดยสาร พื้นรอขึ้นเครื่อง
1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้พนักงานทุกคน
1.6 อาจพิจารณาให้มีระบบจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความ รวมทั้งการชาระเงิน
ค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชั่น

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากรซ่อมบารุงทางอากาศ และพนักงานทาความ
สะอาด โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่ ว ยไปสถาน
พยาบาล เช่น กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือป่วยด้วยอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงาน และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน จนกว่าอาการจะดีขึ้น
(2) ก่อนเข้าท่าอากาศยานหรือขึ้นเครื่องบิน จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็น
หวัด สาหรับผู้ใช้บริการ หรือกรณีที่ท่าอากาศยานต้นทางไม่มีการคัดกรอง โดยให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยไปสถานพยาบาล หากวินิจฉัยแล้วเห็น
ว่ามีความเสี่ยงให้งดออกบัตรเครื่องบินแก่ผู้โดยสารนั้น
(3) จัดให้มีแบบคาถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค) เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแสดงข้อมูล เช่น
ชื่อ-สกุล หมายเลขบั ตรประจ าตัว ประชาชน 13 หลั ก หรือเลขที่ห นั งสื อเดิ น ทาง สั ญชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทาง ที่พักปลายทาง หรือข้อมูลด้านสุขภาพอัน
เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
(4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้ผู้ใช้บริการทราบ
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พนั ก งานสายการบิ น ทั่ ว ไป นั ก บิ น ลู ก เรื อ บุ ค ลากรซ่ อ มบ ารุ ง ทางอากาศ และพนั ก งาน
ทาความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ลูกเรือให้
สวมถุงมือยางร่วมด้วย และล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% เช่น หลัง
สัมผัสเงิน สิ่งของ สัมภาระของผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ และพนักงานคน
อื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร
(2) กาหนดให้มีมาตรการหรือวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ภายในท่าอากาศยานและ
เครื่องบิน โดยรวมถึงขั้นตอนการลาเลียงผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินเท้า การใช้รถบัสหรืออาคารเทียบอากาศยาน การรวมกลุ่มในการจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บ
ของเหนือศีรษะ และการเข้าแถวรอใช้ห้องน้าในห้องโดยสาร คานึงถึงความเหมาะสมสาหรับ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(3) กาหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยาน
และเครื่องบิน โดยสายการบินพิจารณางดออกบัตร (Boarding Pass) กรณีผู้โดยสารไม่มีสวม
หน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือไม่สามารถจัดหามาแสดงได้ ให้งดออกบัตรแก่ผู้ใช้บริการ
นั้น

(4) กรณี พ บผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ ลู ก เรื อ ที่ มี อ าการป่ ว ยหรื อ สงสั ย ว่ า จะป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะอยู่บนเครื่องบิน ให้ผู้ดาเนินการเดินอากาศยานดาเนินการ
ตามมาตรการ On-board Emergency Quarantine ดังนี้
- ให้แยกกักผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยนั่งที่ Quarantine Area ที่จัดเตรียมไว้
- ให้กักกันห้องน้าหลังสุดไว้ใช้สาหรับกรณีกักกันโรคโดยเฉพาะ
- มอบหมายให้ลูกเรือหนึ่งคนรับผิดชอบพื้นที่ Quarantine Area และหลีกเลี่ยงการการอยู่
ใกล้ชิดลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร
- ให้นักบินแจ้งแจ้งข้อมูลการตรวจพบลูกเรือหรือผู้ใช้บริการที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อรายงานให้ให้แก่ผู้ดาเนินการสนามบิน
ณ ท่าอากาศยานปลายทาง
(5) สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริกาเพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรการทางสาธารณสุ ข และประกาศแจ้ ง ผู้ โ ดยสารอี ก ครั้ ง ระหว่ า งเดิ น ทา ง
และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเอง
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) ทาความสะอาดสถานที่ หรือพื้นที่จุดสัมผัสร่วมภายในท่าอากาศยานและเครื่องบินทุกเที่ย วที่มี
การให้บริการ อยู่เสมอ เช่น ห้องน้า เคาท์เตอร์เช็คอิน -จาหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งผู้โดยสารบน
เครื่องบิน ที่จับประตู ด้วยน้ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอก
ขาว) 0.1% แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 70% และทาการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(2) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานหรือเครื่องบิน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า ท่า
อากาศยานหรือเครื่องบินอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ดาเนินการเดินอากาศระงับการปฏิบัติการ
บิ น ห รื อ ง ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ต า ม ค า สั่ ง ข อ ง เ จ้ า พ นั ก ง า น ค ว บ คุ ม โ รค ติ ด ต่ อ พ ร้ อ ม ทั้ ง
ทาความสะอาดสถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการใช้บริการ
1.2 ควรพิจารณาการจองจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์
2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 กรอกข้อมูบในแบบคาถามสุขภาพ (แบบ ต.8 - คค)
2.2 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.3 ระหว่างรอคิวเพื่อออกบัตรโดยสาร เคาท์เตอร์เช็คอิน-จาหน่ายตั๋วโดยสาร พื้นรอขึ้นเครื่อง ให้เว้น
ระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ท่าอากาศยานกาหนด

2.4 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน และ
หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
2.5 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น ในขณะอยู่ในท่าอากาศยานหรือเครื่องบิน หากมีการไอ หรือจาม ให้ปิดปาก และจมูก
ให้สนิท
2.6 ไม่ทิ้งกระดาษชาระใช้แล้วลงบนพื้น บริเวณท่าอากาศยาน หรือห้องโดยสานเครื่องบิน ให้ทิ้งในถัง
ขยะที่จัดไว้เท่านั้น
2.7 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค ตามประกาศของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. คค.และสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดทา
และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสจ. อปท.
3. ระดับอาเภอและตาบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ
ดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศปม. ตารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้แอปพลิเคชั่น หรือไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบ
กรณีพบปัญหา เช่น
๑.๑ การใช้แอปพลิเคชั่นสาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
๑.๒ การใช้ Line Check In
๑.๓ มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการ
ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. อาจพิจ ารณาจั ดให้ มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และ
ให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
2. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค
3. หน่วยงานของท้องถิ่น
4. สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

5. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้ ง กรณี ป ระชาชนพบการให้ บ ริ ก ารของร้ า นอาหารไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรการที่ ก าหนด หรื อ
ผู้ ป ระกอบการพบผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค พร้ อ มทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
*********************************************************

ส่วนที่ 4
แนวทางการกากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
เพื่อให้การกากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
(1) เพื่อดารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และ
(2) เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม และประเมินผลตามมาตรการผ่อนปรนสาหรับกิจการและกิจกรรม
ต่างๆ สาหรับจังหวัด ดังนี้
1. เน้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบกิจการแบบ New Norm
ซึ่งจาเป็นสาหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 สามารถ
ร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งใน
รูปแบบโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่พื้นที่กาหนด
2. ให้จังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม พร้อมการควบคุม กากับติดตาม
3. เน้นให้พื้นที่ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่จังหวัด
กาหนด โดยให้มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ ศบค.จังหวัด ทราบ
4. ให้จังหวัดเตรียมการรับแจ้ง และประชาสั มพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรับทราบ สาหรับ
กรณีที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ พบการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่
กาหนด กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้
5. ประเมินผลภายในพื้นที่ ตามคู่มือการปฏิบัติที่ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาคู่มือและจัดส่ง
ให้ทุกจังหวัดได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทาแนวทางปฏิบัติต่อไป
6. การประเมินผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) ประกอบด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของประชาชนและผู้ ป ระกอบกิ จ การ (Social Engagement) ทั้ ง การ
ป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การเข้าคิว
และการทาความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข ทั้งสถานการณ์โรค/พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก และการ
ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม

ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามมาตรการ ในระดั บ ต่ า งๆ
ประกอบด้วย
ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. มท. สธ. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทาและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กทม. สสจ. อปท. จัดทา
และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระดับอาเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อาเภอ ศปก.ตาบล และ อปท. โดยมีหน้าที่ตรวจกากับ ดูแล
ร่วมกับ สสอ. อปท. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม ตารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่
กาหนด
ชมรม/สมาคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคม
การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
1. ใช้ แอปพลิ เ คชั น หรื อ Line กลุ่ ม เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการรายงาน รวมทั้ ง การยกตั ว อย่ า ง
ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น การใช้ แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บริการ
การใช้ Line Check In มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
2. การตรวจตลาด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/
ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่ งจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการส่ง
อาหารและสินค้า ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สาหรับบุรุษหรือสตรี สถานที่ให้บริการสปา
อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก
กาลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา สนามกอล์ฟและสนามฝึ กซ้อม ทั้งการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และกรณีแจ้งเหตุจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป โดยแบ่งรายละเอียดการสุ่มตรวจ ดังนี้
2.1 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน และกาหนดวันลงสุ่มตรวจ เช่น โซน ก, โซน ข, โซน ค เป็นต้น
2.2 จัดทีมลงตรวจ โดยใช้กาลังสายตรวจร่วมของ ศปม.
การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
1. หน่วยงานส่วนกลาง ศปค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วนกรมควบคุมโรค เป็นต้น
2. หน่วยงานของท้องถิ่น
3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด จั ด ท าระบบรั บ แจ้ ง เหตุ ในรู ป แบบออนไลน์ โทรศั พ ท์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรการที่กาหนด หรื อผู้ ป ระกอบการพบผู้ ใช้บริการไม่ส ามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
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