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ส่วนท่ี 1 

1.1 บทนำ 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยใน 209 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐและเรือสำราญ เป็นผู้ป่วยยืนยัน  
3,319,856 ราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 50,869 ราย เสียชีวิต 234,279 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วย
ยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1,095,304 ราย สเปน 239,639 ราย อิตาลี 205,463 ราย 
สหราชอาณาจักร 171,253 ราย ฝรั่งเศส 167,178 ราย เยอรมนี 163,009 ราย ตุรกี 120,204 ราย รัสเซยี 
114,431 ราย อิหร่าน 94,640 ราย และบราซิล 87,187 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 11 มีจำนวนผู้ป่วย 
83,959 ราย (รวม ฮ่องกง 1,040 ราย มาเก๊า 45 ราย) 

สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามผูส้งสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 70,535 
ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2,960 ราย (รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 2,732 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 174 
ราย) เสียชีวิต 54 ราย (ข้อมูลถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/ 

situation-no119-010563.pdf) 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ครอบคลุมทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  และ
ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563  

ส่วนรายละเอียดการดำเนินการนั้น นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563) สถานการณ์ของ
ประเทศไทย ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ระดับหนึ่ง จึงได้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการใน
การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับข้ันตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่และ
ประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และยังคงให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (มีผลตั้งแต่วันที่ 
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) โดยเป็นข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ 

กำหนดการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในระยะแรกให้เปิดดำเนิ นการได้ทั่ว
ราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ใน 2 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการ
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ดำเนินชีวิต และ (2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ โดยมีลักษณะกิจกรรม/กิจการ เงื่อนไข
การดำเนินการ โดยเฉพาะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ ดังนี้ 

(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 

ลักษณะกิจกรรม/กิจการ เง่ือนไข 
ดำเนินการได ้ ยังดำเนินการไม่ได ้

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในโรงแรม ท่าอากาศยาน 
ร้านอาหารหรือเครื่องดืม่ ร้าน
สะดวกซื้อ รถเข็น หาบแร่ แผงลอย 

- ให้เปิดได้โดยอาจนำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

- การจำหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดืม่ในสถานบริการ ผับ บาร ์

- หากใช้บริการในสถานที่ ต้องจัด
ระเบียบการเข้าใช้บริการตาม
มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำ
ของทางราชการ 

- ห้ามบริโภคสรุาหรือเครื่องดืม่ 
แอลกอฮอล์ในร้าน 

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
คอมมูนิตี้มอลล ์

เปิดได้เฉพาะซูเปอรม์ารเ์กต ร้าน
ขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อ
การใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกจิ
สื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำ
การหน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ 

แผนกอื่นนอกจากที่กำหนด 

แผนกร้านอาหาร เฉพาะการนำ
กลับไปบริโภคที่อื่น 

แผนกร้านอาหาร ทีบ่รโิภคที่ร้าน 

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 
ร้านค้าปลกี/ค้าส่งชุมชน ตลาด 
ตลาดน้ำ และตลาดนัด 

เปิดได้โดย 
- ต้องควบคุมทางเข้าออก  
- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ผู้ให้และผู้ใช้บริการ  
- การเว้นระยะห่างในการเลือก
สินค้าและการชำระราคา 

 

ง. ร้านเสรมิสวย แต่งผมหรือตัดผม
สำหรับบุรุษหรือสตร ี

เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอย
ผม แต่งผม และต้องไม่มผีู้นั่งรอใน
ร้าน 
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(2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ 
ลักษณะกิจกรรม/กิจการ เง่ือนไข 

ดำเนินการได ้ ยังดำเนินการไม่ได ้
ก. โรงพยาบาล คลินกิ สถานทันตกรรมหรือ
สถานพยาบาลทุกประเภท ที่จัดต้ังโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการได ้  

ข. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้เปิดได้ แต่ต้องไม่มผีู้ชมมาชุมนมุ
กัน หรือเป็นการแข่งขัน 

 

สโมสร คลบัเฮาสห์รือร้านอาหาร ให้
ปฏิบัติตาม (1) ก. 

 

ค. สนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง
และตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่าง
ทางสงัคมและไม่คลุกคลีกันอยู่แล้ว เช่น 
เทนนิส ข่ีม้า ยิงปืน ยิงธนู 

ต้องไม่มผีู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็น
การแข่งขัน 

 

สโมสร คลบัเฮาสห์รือร้านอาหาร ให้
ปฏิบัติตาม (1) ก. 

 

ง. สวนสาธารณะ ลาน พื้นทีก่ิจกรรม
สาธารณะ สถานที่ออกกำลงักาย สนามกีฬา 
ลานกีฬา เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง 

เพื่อเดิน ว่ิง ข่ีหรอืปั่นจักรยาน 
หรือการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นเป็น
ส่วนบุคคล 

 

ต้องไม่มผีู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็น
การแข่งขัน การละเล่น การแสดง 

 

จ. สถานที่ใหบ้รกิารดูแลรักษาสัตว์ สปา 
อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

  

 
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้เจ้าของหรอืผูจ้ัดการสถานทีท่ี่กำหนดตามทีร่ะบุข้างบนทุกประเภท มหีน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้  
- การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอปุกรณ์ 
- จัดให้มมีาตรการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวม

หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
- จัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนด เช่น การให้เข้าใช้บริการโดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้า การไม่ให้
ผู้ใช้บริการหลายคนรออยู่ในสถานที่เดียวกัน การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการแต่ละคราว และเวลาการ
เข้าใช้บริการ 
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กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับ 6 กิจการที่
ได้รับการผ่อนปรนขึ้นมา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความคิดเห็นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย กรมพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รับข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ รวมทั้ง สำรวจสภาพการดำเนินงานในพื้นที่จริง และได้
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ดังรายละเอียดในเล่ม  

เอกสารฉบับนี้ แบ่งเป็น  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนำ และกฎหมายและข้อกำหนดออกตาม
ความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับ
ที่ 6) ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับตลาด ร้านอาหาร ร้านค่าปลีก-ส่ง สวนสาธารณะ
เพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา 
อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 
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1.2 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
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1.3 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) 
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1.4 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) 
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1.5 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
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ส่วนท่ี 2 
คำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับกิจกรรมหรือกิจการท่ีให้เปิดดำเนินการได้ 

 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ได้ออกข้อกำหนดทั่วไปและข้อปฏิบัติให้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม
บางอย่างได้ ในระยะแรกให้เปิดดำเนินการได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ใน 2 ลักษณะ
กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ (2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการ
ดูแลสุขภาพ รายละเอียดคำแนะนำด้านสาธารณสุขในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

2.1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต  
2.1.1 การจำหน่ายอาหาร  

➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ รา้นอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอยใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่เปิดให้บริการแก่ผู้คนใช้
การเลือกซื้ออาหารสำหรับนำไปบรโิภคที่บ้านหรือนั่งรับประทานภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร เนื่องจากะยะผ่อน
คลายให้ร้านอาหารสามารถจัดนั่งหรือยืนรับประทานอาหารได้  จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้
สัมผัสอาหาร และผู้ซื้อ/ผู้บริโภคที่ใช้บริการ ดังนี้  

 

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ 
๑.๑ จัดให้มีการคัดกรองผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ซื้อ ด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ 

หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แนะนำให้ไปพบแพทย์ 

๑.2 ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
๑.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การซื้อสินค้าและชำระ

เงิน อย่างน้อย ๑-๒ เมตร  
๑.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
๑.5 จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่ายอาหาร โต๊ะและนั่ง

รับประทานอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนและหลังการให้บริการ
ทุกครั้ง หากจัดบริการห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม 
โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น 
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1.6 มาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น สัมผัสอาหารการจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก ๒ ช่ัวโมง ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยก
ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับ
อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค เป็นต้น 

๑.7 จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดให้มีภาชนะ/
อุปกรณ์สำหรับการรบัประทานอาหารให้เพียงพอเปน็รายบคุคล เช่น จานอาหาร ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ และช้อนกลาง
(ประจำตัวบุคคล)ในกรณีรับประทานอาหารรว่ม จัดบริการกระดาษสำหรับเช็ดปากแบบใช้แล้วทิ้ง จัดทำระบบการ
สั่งซื้ออาหารหรือจองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่างหน้า ระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดการสัมผัสของผู้ใช้บริการ 

1.8 กำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการนั่ง
รับประทานอาหาร ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงที่ใช้เสียง/
การแสดงที่มีผู้คน/การแสดงดนตรีสด และงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

๑.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ และใส่ถุง
ขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

๑.10 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื ้อโควิด -19 เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยที่ถูกต้อง ข้ันตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางเสียงตามสาย โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
 

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์
ทันที  
 2.๒ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหาร
ทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 ๒.๓ มีการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรืออุปกรณ์
ปกปิดเส้นผมในขณะปฏิบัติงาน ปรุง-ประกอบและจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตาม
ประเภทอาหาร อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่น
อาหารให้ร้อนทุก ๒ ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก 
และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกหรือสัมผัสอาหารประเภทเนื้อสัตว์สด/
อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง เป็นต้น 
 2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บรกิาร เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 1 - 2 เมตร มรีะบบการสั่งซือ้
อาหาร/จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า/การชำระเงินแบบออนไลน ์มอีุปกรณ์สำหรับรับเงิน เป็นต้น 
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 ๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยาง
หุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 
 

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 
 ๓.๑ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ     
เหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการในสถานที่จำหน่ายอาหาร และไปพบแพทย์ทันที 
 ๓.๒ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ 
 ๓.๓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
 3.4 วางแผนหรือเลือกรูปแบบการซื ้ออาหาร เช่น จัดเตรียมเมนูอาหาร การสั ่งจองอาหารล่วงหน้า        
การเลือกซื้ออาหารและใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัสกับสถานที่
จำหน่ายอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ใช้บริการ 

1.2 กิจการประเภทตลาด  
➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด และตลาดน้ำในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

ตลาดสด ตลาดนัด และตลาดน้ำ เป็นพื้นที่สาธารณะมีผู้คนมาจากหลากหลายพื้นที่ ประกอบด้วยพอ่ค้า 
แม่ค้า และผู้ซื้อ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน มีการจำหน่ายสินค้า อาหารประเภทต่าง ๆ  เช่น อาหารสด เนื้อสัตว์สด 
อาหารแห้ง ผักและผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น รวมทั้งในระยะผ่อนคลายให้ตลาดมีการจำหน่ายสินค้าไดทุ้ก
ประเภท จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของตลาด ผู้ค้า/ผู้ขายของ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ดังนี้  

 

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาด 
๑.๑ กำหนดทางเข้า-ออกตลาด ที่ชัดเจน 
๑.๒ จัดให้มีการคัดกรองผู้ค้าและผู้ซื้อ ด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส แนะนำให้ไปพบแพทย์ ไม่ควรให้เข้าไปใช้บริการในตลาด 

๑.๓ ผู้ค้าและผู้ซื้อต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
๑.๔ มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้าและ

ชำระเงิน อย่างน้อย ๑-๒ เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื ่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ 
กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน เป็นต้น 

๑.๕ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ 
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๑.๖ จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรอืแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด  ด้วย
น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๑.๗ จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสาย
ฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น 

๑.๘ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวมของ
ตลาดทุกวัน และส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

๑.๙ จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เช่น จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่าย
สินค้า จัดทำป้ายราคาสินค้า เป็นต้น เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด 

๑.๑๐ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื ้อโควิด -19 เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยที่ถูกต้อง ข้ันตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางเสียงตามสาย โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
 

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด 
 ๒.๑ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขาย และไปพบแพทย์ทันที  
 2.๒ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
 ๒.๓ มาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น สัมผัสอาหารการจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก ๒ ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่าง
อาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกหรือสัมผัส
อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด/อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
หรืออุปกรณ์ปกปิดเส้นผมในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซื้อ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แสดงป้ายราคาสินคา้มี
อุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น 
 ๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 
และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 
 ๓.๑ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ     
เหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการตลาด และไปพบแพทย์ทันที 
 ๓.๒ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการตลาด 
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 ๓.๓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วและ
ลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด 
 ๓.๕ นำถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสกับผู้ค้า 

1.3 กิจการค้าปลีก-ส่ง  

➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธาณสุขสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ 
ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีก      
ค้าส่งชุมชน เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น อาหารสด อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารแห้ง 
อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงของใช้เบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเปิดให้บริการทุกวันและ
บางสถานที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง จึงทำให้มีผู้คนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับ  
ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ที่ใช้บริการ ดังนี ้ 

 

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ 
๑.๑ จัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัด

อุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 
๓๗.๕ องศาเซลเซียส แนะนำให้ไปพบแพทย์ 

๑.2 พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
๑.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ชั้นวางสินค้า โต๊ะและที่นั่ง/ยืนรับประทานอาหาร       การ

เลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย ๑-๒ เมตร รวมถึงมีมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อ
พื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

๑.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่พนักงานและผู ้ใช้บริการอย่าง
เพียงพอ 

๑.5 จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณพื้นที่ให้บริการ บริเวณที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่ายอาหาร โต๊ะ
และนั่งรับประทานอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบอ่ย เช่น บริเวณจุดชำระเงิน จุดวาง/จำหน่ายสินค้า ตะกร้า/รถเข็น
ใส่สินค้า เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง สำหรับห้องน้ำ 
ห้องส้วมที่จัดบริการ ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ 
ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการแยกนำภาชนะหรืออุปกรณ์ เช่น ตะกร้า/
รถเข็นใส่สินค้า เป็นต้น ที่ใช้งานแล้วเพื่อนำไปทำความสะอาดก่อนนำมาให้บริการ 
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1.6 จัดให้มีการฆ่าเช้ือโรคบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสรว่มกัน เช่น เคาน์เตอร์/แป้นพิมพ์จุดชำระเงิน จุดวาง
สินค้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน เป็นต้น 

1.7 มาตรการควบคุมคุณภาพสินค้า เช่น ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่าย เช่น สถานที่ผลิต ข้อมูลวัน/
เดือน/ปีที่ผลิตและวันหมดอายุ เป็นต้น จัดวางสินค้าแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน สินค้าประเภทอาหารปรุงสำเร็จ
จัดเก็บในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิดและเหมาะสมกับอาหาร จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องควบคุม
อุณหภูมิอาหารตลอดเวลา ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก 
และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง และไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารสด/อาหารปรุงสำเร็จ
พร้อมบริโภค เป็นต้น 

๑.8 จัดสภาพแวดล้อมในร้านสะดวกซื้อ เช่น จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดให้มีภาชนะบรรจุ
อาหารพร้อมรับประทานแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีระบบการสั่งซื้ออาหาร/ระบบชำระเงนิออนไลน์ เป็นต้น เพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดการสัมผัสของผู้ใช้บริการ 

1.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในร้านสะดวกซื้อ เก็บรวบรวมขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุง
ให้มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

๑.10 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื ้อโควิด -19 เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัยที่ถูกต้อง ข้ันตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางเสียงตามสาย โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น 
 
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์
ทันที  
 2.๒ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง
การปฏิบัติงาน หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
 ๒.๓ มีการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรืออุปกรณ์
ปกปิดเส้นผม และล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานปรุง-ประกอบและจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคทุกครั้งอาหาร
ปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก ๒ 
ช่ัวโมง ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหาร
ทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือในการเลือกหรือสัมผัสอาหารประเภทเนื้อสัตว์สด/อาหารปรุงสำเร็จพร้อม
บริโภคโดยตรง เป็นต้น 
 2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แสดงป้ายราคา
สินค้าที่ชัดเจน มีระบบการชำระเงินแบบออนไลน์หรือมีอุปกรณ์สำหรับรับเงิน เป็นต้น 
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 ๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง  หลัง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 
 
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 
 ๓.๑ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ     
เหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ และไปพบแพทย์ทันที 
 ๓.๒ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ 
 ๓.๓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อความ
รวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการในร้านสะดวกซื้อ 
 3.4 นำถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสกับผู้ค้า 

1.4 กิจการประเภทร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี  

➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับรา้นเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม (เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด 
ซอยผม แต่งผม) เพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานบริการเสริมสวย หรือ แต่งผม เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชนในการตัดผม แต่งผม เสริมสวย 
แต่งเล็บ เป็นต้น และเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
กิจกรรมการให้บริการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน 
หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ  คำแนะนำนี้ คำนึงถึงการลดการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ด้วยการลดสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น เพื่อการป้องกันการติดเชื้อทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบรกิาร 
โดยเบื้องต้นให้จัดบริการที่จำเป็น ได้แก่ การสระ ตัด ซอยผม แต่งผม จึงมีแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ
เจ้าของร้าน พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ดังนี ้

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร้าน 
    ๑.๑ ด้านการให้บริการ 

1) จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการใน
เบื ้องต้นหรือใช้เครื ่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5       
องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 

๒) เจ้าของร้านต้องมีการบันทึก รายช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้มารับบริการทุก
ราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค 
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3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ ผู้มา
รับบริการในบริเวณต่าง ๆ  ของร้าน อย่างเพียงพอ เช่น หน้าประตูร้าน โต๊ะกระจก เป็นต้น  และจัดอีกส่วนหนึ่ง
เฉพาะสำหรับพนักงานภายในร้าน 

4)  พนักงาน หรือผู้ให้บริการ ผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อในร้านทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือมาติดต่อร้านตัดผม 

๕) จำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่อยู่ในร้านในเวลาเดียวกันไม่ให้หนาแน่น และไม่ให้มีการนั่งรอภายใน
ร้าน กรณีมีผู้มารับบริการเต็ม ให้นัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการ และจำกัดเวลาให้บริการลูกค้าแต่ละรายไม่เกิน     
1 ช่ัวโมง กรณีผู้รับบริการเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1๒ ปี หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อนุโลมให้มีผู้ติดตามได้ไม่
เกิน 1 คน 

๑.๒ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
๑) ทำความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้บริการ

ทุกครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโป-
คลอไรท์ ๐.1% หรือ น้ำยาฆ่าเช้ือที่มีส่วนผสมของคลอรีน นึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ อย่างน้อย 
๗๐ องศาเซลเซียส 

๒) เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ให้ใช้กับผู้ใช้บริการต่อคนเพียงครั้งเดียวไม่ใช้ซ้ำกับ
ผู้ใช้บริการอื่น และใช้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดทุกครั้ง  

3) วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น  มีดโกน ถุงมือ ไม่นำมาใช้ซ้ำกับ
ผู้ใช้บริการรายอื่น และทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อนำไปรวบรวมและ
ส่งกำจัดอย่างถูกต้อง 

   ๑.๓ ด้านสถานที่   
 1) ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน ได้แก่ พื้น ผนัง ประตู และจุดอื่น ๆ เป็นประจำทุกวันก่อนและหลงั
เปิดให้บริการ 
 ๒) ทำความสะอาดสิ่งของและเครื ่องใช้ เช่น จุดชำระค่าบริการ เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ชั้นใส่วัสดุ
อุปกรณ์ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน ควรเพิ่มความถ่ีทำความสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ช่ัวโมง และ
หลังให้บริการลูกค้าแต่ละคน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และสารฆ่าเช้ือโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียม  
ไฮโปคลอไรท์ ๐.1% หรือ น้ำยาฆ่าเช้ือที่มีส่วนผสมของคลอรีน 

๓) จัดระยะห่างเก้าอี้ให้บริการ ให้มีระยะห่างกัน ๑ - 2 เมตร  หรือมีแผ่นพลาสติก แผ่นอะคริลิกใสกั้น
ระหว่างเก้าอี้ที่ให้บริการ 

๔) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ำเสมอ 



 
35 

๕) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และให้แยกทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ไม่แทง
ทะลุ เก็บรวบรวม และนำไปทิ้งในจุดรวรวมขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ เพื่อนำไปกำจัดอย่าง
ถูกต้อง 

๖) กรณีเป็นร้านที่มีห้องส้วมให้บริการลกูค้า ต้องทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถ่ีในการทำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเช้ือโรคด้วยสาร
ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่ รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือ        
โถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม 

๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ 
 ๒.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ 
จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที  

๒.๒ ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัย และแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) และให้มี
ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน 

๒.๓ งดหรือเลี่ยงการพูดคุยเกินความจำเป็นขณะให้บริการ และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ 
 ๒.๔ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการ และสวมถุงมือยาง
ขณะสระผม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด  
 ๒.๕ หากพบว่าพนักงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งช้ีว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เช้ือได้ ให้เจ้าของ
ร้านดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน ทำความ
สะอาดฆ่าเช้ือทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ 
 ๓.๑ ควรใช้บริการเท่าที่จำเป็น และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปใช้บริการ  ถ้าหาก
หน้ากากอนามัยเปียกหรือช้ืน ให้เปลี่ยนทุกครั้ง 
 ๓.๒ หากพบว่าตนเองมีไข้ และอาการทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ
เหนือ่ยหอบ ต้องไม่ไปใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที  หรือ กรณีกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันหรือมีคน
ในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 ต้องไม่ไปใช้บริการ  หรือกรณีภายหลังการใช้บริการในช่วง ๑๔ วัน พบว่าตนเอง
มีอาการเข้าข่ายสงสัยติดเช้ือโรคโควิด-19  ต้องแจ้งเจ้าของร้านเสริมสวยหรือแต่งผม ที่ไปใช้บริการ ทราบทันที  

๓.๓ หลังจากใช้บริการเสร็จ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบ            
จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
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2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ 

2.1 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เป็นสถานที่ออกกำลงักายประเภทหนึ่ง ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคได้ง่าย ทั้งจากการสมัผสัระหว่างคนสูค่น หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้อปุกรณ์กีฬาและ
สถานที่ จึงมีแนวทางปฏิบัตสิำหรับเจ้าของกจิการ พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ดังนี้  

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจา้ของกิจการ  
1.1 กำหนดทางเข้าและออกที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ ด้วยการ

สังเกตและสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบหรือ
มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที 

1.2 จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ 
1.3 จำกัดจำนวนผู้รับบริการ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและ

ควบคุมระยะเวลาใช้บริการ  
1.4 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน     

จุดชำระค่าบริการ เป็นต้น 
1.5 ทำความสะอาดสถานที่ รถกอล์ฟ รวมถึงลูกกอล์ฟก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง 
1.6 สถานที่ให้บริการในส่วนให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำ ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของร้านอาหาร  
1.7 สำหรับในส่วนห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น คลับเฮ้าส์ ห้องล็อกเกอร์ เป็นต้น ควรจัดให้มี

ระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที ่ได้มาตรฐาน หรือมีการฟอกอากา ศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM2.5  แบคทีเรียและไวรัสได้  

1.8 ให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ 
1.9 สื่อสารข้อมูลความรู ้คำแนะนำแก่ผู้รบับรกิาร โดย ประชาสัมพันธ์กระบวนการ และการป้องกันตนเองที่

เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เป็นต้น 
 

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และแคดด้ี 
๒.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้ง

หัวหน้างาน และไปพบแพทย์ทันที 
๒.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ 

หลังจากสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
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2.3 แคดดี้ ต้องทําความสะอาดร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการออก 
รอบทุกครั้ง  

๒.4 ในขณะออกรอบ การหยิบยื่นอุปกรณ์ควรหยิบตรงหัวไม้ยื่นให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง  
๒.5 เว้นระยะห่างระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 - ๒ เมตร 
๒.6 พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน 
  

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ 
3.1 หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส งดใช้

บริการ และควรพบแพทย์ทันที 
3.2 ติดต่อจองเวลาในการออกรอบก่อนใช้บริการ และลงทะเบียนกรอกประวัติทุกครั้งที่ใช้บริการ 
3.3 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั ้งที ่มาใช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจล

แอลกอฮอล์บ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก โดยไม่จำเป็น 
3.4 ทำความสะอาดร่างกายหลังใช้บริการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และควรกลับบ้านทันที 

2.2 สวนสาธารณะ ลาน พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสวนสาธารณะเพ่ือออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สวนสาธารณะ เป็นสถานที่สำหรับการพักผอ่นหย่อนใจ และการเล่นกีฬา สำหรับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย 

อาจมีทั้งพื้นที่โล่ง ลานกิจกรรมหรือลานกีฬากลางแจ้ง เช่น ไท่เก๊ก เต้นแอโรบิก ลู่สำหรับเดิน-วิ่ง เป็นต้น โดยมี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ที่มีผู้ใช้บริการร่วมกัน เช่น ที่กดน้ำด่ืม ห้องส้วม 
เป็นต้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน หรือจากการ
ปนเปื้อนผ่านอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของสถานที่ ผู้รับผิดชอบ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ ดังนี้ 
๑. แนวทางปฏิบัตสิำหรับเจ้าของสถานท่ี ผู้รบัผิดชอบ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๑.๑ ด้านการให้บริการ 

๑) จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการในเบื้องต้น 
หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส 
หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องงดให้บริการและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที 

๒) กำหนดให้พนักงานดูแลต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ และให้ผู้มาใช้
บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัย ในขณะที่จำเป็นต้องมีการพูดคุยกับพนักงานหรอืผู้ปฏิบัติงานใน
สวนสาธารณะ  
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๓) จัดใหมีจุดลางมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๔) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีปา้ย

แสดงคำเตือน แนวปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  
   ๑.๒ ด้านสถานที่   
 ๑) ทำความสะอาด เก้าอี้ ม้านั่ง ตามบริเวณต่าง ๆ  ด้วยน้ำยาทำความสะอาด วันละ ๒ ครั้ง โดยเฉพาะ
บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสหรือที่ใช้ร่วมกัน ให้เพิ่มความถ่ีทำความสะอาด อย่างน้อยทุก ๒ ช่ัวโมง  

๒)  ทำความสะอาดสถานที่ภายในสวนสาธารณะเป็นประจำทุกวันก่อนและหลังเปิดสวนสาธารณะ เช่น 
บริเวณพื้นที่ ทางเดิน ออกกำลังกาย พื้น ถนน ประตู สวน และจุดอื่น ๆ ที่มีการใช้บริการร่วมกัน 

๓) จัดระยะห่างระหว่างเก้าอี้นั่ง ในบริเวณสวนสาธารณะ ให้มีระยะห่างกัน ๑ - ๒ เมตร 
๔) ในกรณีที่มีการทำกิจกรรมในลานกีฬา/ลานกิจกรรม เช่น เต้นแอโรบิก ไท่เก๊ก เป็นต้น ควรกำหนด

สัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างน้อย ๔ ตารางเมตรต่อคน และไม่เกินกลุ่มละ ๕๐ คน 
๕) ทำความสะอาดจุดให้บริการน้ำดื่ม โดยเฉพาะก๊อกน้ำดื่ม อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง  
๖) จัดให้มีถังขยะ สภาพดี ที่มีฝาปิด สำหรับทิ้งขยะ และให้รวบรวมขยะออกจากสวนสาธารณะทุกวัน 

เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 
๗) ทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยทุก ๒ ช่ัวโมง หรือหลังผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ด้วยน้ำยาทำความ

สะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊ อกน้ำ อ่าง
ล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ พื้น และจัดให้มี สบู่สำหรับล้างมืออย่าง
เพียงพอ 

๘) ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย ทั้งก่อนและหลังจัด
กิจกรรม หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากอาจเพิ่มความถ่ีในการทำความสะอาด เป็นอย่างน้อยทุก ๒ ช่ัวโมง  

 

๒. แนวทางปฏิบัตสิำหรับผู้ดูแล หรือผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ 
๒.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้ง

หัวหน้างาน และไปพบแพทย์ทันที 
๒.๒  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั ้งที ่ให้บริการ และสวมหน้ากากตลอดเวลาที ่อยู ่ใน

สวนสาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหลังจากสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก 
จมูก โดยไม่จำเป็น 

๒.๓ พนักงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน  
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๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ 
๓.๑ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดใช้บริการ และควรพบแพทย์ทันที 
3.๒ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้น ขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา  
๓.๓ หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการพูดคุยเกินจำเป็น ระหว่างการเดิน ว่ิง หรือออกกำลังกาย   
๓.๔ เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่มีการเดิน-ว่ิง 

ให้มีระยะเยื้องกันหรืออยู่คนละแนวเส้นทางเพื่อป้องกันการสัมผัสเช้ือโรคจากผู้อื่น 
๓.๕ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 

โดยไม่จำเป็น  
๓.๖ ในกรณีที่ทำกิจกรรมออกกำลังกายโดยมีอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วม เช่น เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น ให้

หลีกเลี ่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และล้างมือด้วยด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือ
แอลกอฮอล์หลังจบกิจกรรม รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน  

3.๗ ไม่ถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูก ลงพื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเช้ือผ่านสารคัดหลั่งได้ 
๓.๘ ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและให้ความร่วมมือในมาตรการของสวนสาธารณะอย่างเคร่งครัด 

2.3 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

➢ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับสถานท่ีให้บริการดูแลรักษาสตัว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ มีลักษณะการให้บริการที่
อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรคไดง้่าย จากการติดต่อระหว่างคนสู่คน และอาจจากสัตว์สู่คน หรือจากการ
ปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค โดยยึดหลักการลด
สัมผัส ลดระยะเวลาให้บริการ และลดความหนาแน่น ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งนี้ การให้บริการดูแล
รักษาสัตว์ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการให้บริการ สปา อาบน้ำ ตัดขน    
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ มีแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ดังนี้ 

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร้าน  
    ๑.๑ ด้านการให้บริการ 

1) จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการใน
เบื้องต้น หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เซลเซียส หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องแจ้งงดให้บริการและแนะนำให้ไปพบแพทย์
ทันที 
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๒) เจ้าของร้านต้องมีการบันทึก รายช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ที่นำสัตว์มารับ
บริการทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณีต้องมีการสอบสวนโรค 

3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการลูกค้าใน
บริเวณต่างๆ ของร้าน เช่น หน้าประตูร้าน โต๊ะ โซฟา เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสำหรับพนักงานภายใน
ร้าน 

4) ให้พนักงาน ผู้ที่นำสัตว์มารับบริการ และผู้มาติดต่อในร้านทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

๕) จำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่อยู่ในร้านในเวลาเดียวกันไม่ให้หนาแน่น กรณีมีผู้รับบ ริการเต็มให้นัด
ล่วงหน้าก่อนมารับบริการ 
 

๑.๒ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
๑) ทำความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการให้บริการ เช่น กรรไกร ปัตตาเลี่ยน หวี

แปรง เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคด้วยสารฆ่าเช้ือโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียม-   
ไฮโปคลอไรท์ ๐.1% หรือ น้ำยาฆ่าเช้ือที่มีส่วนผสมของคลอรีน  

๒) จัดอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดขนสัตว์ ผ้าคลุมตัวสัตว์ เบาะรองนอน ของเล่นสัตว์ ให้ใช้กับสัตว์ต่อตัว
เพียงครั้งเดียว ไม่ใช้ซ้ำ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดทุกครั้ง 
 3) ทำความสะอาดกรงที่ใส่สัตว์เลี้ยงทุกครั้งก่อนและหลังรับฝากเลี้ยงด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.1% หรือ น้ำ ยาฆ่าเชื้อที่มี
ส่วนผสมของคลอรีน 
 ๔) ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารสัตว์อย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้มีเศษอาหารสัตว์ตกค้าง 
  

  ๑.๓ ด้านสถานที่   
 1) ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้านเป็นประจำทุกวันก่อนและหลังใหบ้รกิาร ได้แก่ พื้น ผนัง ประตู และ
จุดอื่น ๆ 
 ๒) ทำความสะอาดสิ่งของและเครื่องใช้ เช่น จุดชำระค่าบริการ ที่นั่งรอรับบริการ ชั้นใส่วัสดุอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน ควรเพิ่มความถี่ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก  2 ชั่วโมง และหลัง
ให้บริการลูกค้าแต่ละราย ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และสารฆ่าเช้ือโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโป
คลอไรท์ ๐.1% หรือน้ำยาฆ่าเช้ือที่มีส่วนผสมของคลอรีน 

๓) จัดระยะห่างที่นั่งรอรับบริการ ให้มีระยะห่างกัน ๑ - 2 เมตร หรือมีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิกใส
กั้นระหว่างเก้าอี้หรือที่นั่งรอรับบริการ 

๔) จัดระยะห่างจุดที่ให้บริการสัตว์ เช่น ที่อาบน้ำสัตว์ โต๊ะตัดขนสัตว์  ให้มีระยะห่างกัน ๑ - ๒ เมตร หรือ
มีแผ่นพลาสติก หรือแผ่นอะคริลิกใสกั้นระหว่างจุดที่ให้บริการ 
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๕) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ำเสมอ 
๕) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด  โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
     (ก) มูลฝอยประเภทขนสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร ให้ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น รวบรวมและนำไป

กำจัดอย่างถูกต้อง 
     (ข) มูลฝอยประเภทของมีคมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใบมีด เข็ม ทิ้งในภาชนะปิดมิดชิด ไม่แทงทะลุ 

รวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 
     (ค) กรณีที่มีการรักษาสตัว์ป่วย มูลฝอยที่เกิดข้ึนจากการรกัษา เช่น สำลี ผ้าก๊อต หรือวัสดุที่เปื้อนเลอืด 

ให้รวบรวมใส่ถุงมูลฝอยติดเช้ือ (ถุงแดง) และรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 
๖) กรณีเป็นร้านที่มีห้องส้วมให้บริการลูกค้า ต้องทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน และเพิ่ม

ความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณ       
จุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่ กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำ
ชำระ และพื้นห้องส้วม 

 

๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ 
 ๒.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้
หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที 

2.2 ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) และให้มีผ้า
กันเปื้อนที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ  
 ๒.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการแต่ละครั้ง และสวมถุงมือยางขณะ
ให้บริการ หลีกเลี่ยงการสมัผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามยั
ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด  
 ๒.4 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้  ให้
เจ้าของร้านดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน 
ทำความสะอาดฆ่าเช้ือทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ท่ีนำสัตว์มาใช้บริการ 

 ๓.๑ หากผู้ที่นำสัตว์มาใช้บริการมีไข้ และมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องไม่ไปใช้
บริการ และไปพบแพทย์ทันที  

๓.2 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที ่มาใช้บริการ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจล
แอลกอฮอล์บ่อยๆ  
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คณะผู้จัดทำ 

ท่ีปรึกษา 
แพทย์หญงิพรรณพิมล   วิปุลากร   อธิบดีกรมอนามัย 
นายแพทย์ดนัย    ธีวันดา   รองอธิบดี กรมอนามัย 
นายแพทย์บัญชา   ค้าของ   รองอธิบดี กรมอนามัย 
นายแพทย์อรรถพล   แก้วสัมฤทธ์ิ  รองอธิบดี กรมอนามัย 
นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข   รองอธิบดกีรมอนามัย   
 
บรรณาธิการ  
นางสาวสริิวรรณ  จันทนจลุกะ   สำนักผูท้รงคุณวุฒ ิ
 
ผู้จัดทำ 
นายสมชาย   ตู้แก้ว   สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
นายสมศักดิ์    ศิริวนารังสรรค์  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
นางนภพรรณ   นันทพงษ์  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร  กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
นายดำรง  ธำรงเลาพะพันธ์ุ  กองแผนงาน  
นางณีรนุช   อาภาจรัส  สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม  
นางอุทัยวรรณ    บุตรแพ   สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
นางสาวชไมพร  เป็นสุข   สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม   
นางสาวปิยาภัสร์  ชูแก้วงาม  สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
นางสาวปาริชาติ  จำนงการ  สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
นายชัยเลิศ    กิ่งแก้วเจริญชัย  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ   
นายเอกชัย   ชัยเดช   สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ   
นางศิริพร   แก้วเจรญิ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
นางสาวณัฐณิชา  ทองเจรญิ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
นายแพทย์ชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์   กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
นายวสันต์   อุนานันท์   กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
นางสาวกรวิภา    ปุนณศิร ิ  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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