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คำนำ
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และกระจาย
สู่วงกว้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ กระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตามปกติของประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จำเป็นต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้น ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพือ่ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้ มีการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปั จจุ บั น เอกสาร “คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่ อการป้องกัน การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019” ฉบับที่ ๑ จัดทำขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน ได้น ำ
ความรู้และแนวทางปฏิบัติฯ ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามบทบาท และอาจนำเนื้อหาวิชาการในเอกสารนี้
ไปทำสื่ อ รู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อ การสื่ อ สารตามความเหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายต่ าง ๆ ได้ เนื้ อหาของคู่ มื อ ฯ
ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบ
กิจการ กิจกรรม และการปฏิบัติตนของประชาชน รวมทั้ง คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อย ๆ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา จึงจำเป็นต้องมีการติดตามความทันสมัยของข้อมูล
เป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สามารถเดินหน้าต่อไปได้
กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง และขอเป็นกำลังใจให้กับ
คนไทยทุกคน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการจับมือกันร่วมต่อสู้เพื่อก้าวผ่านพ้นสถานการณ์ การระบาดของ
โควิด 19 ครัง้ นี้ ได้โดยเร็ว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๗ มกราคม ๒๕๖๔
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แนวทำงปฏิบัติด้ำนสำธำรณสุข
เพือ่ กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับขนส่งสาธารณะ
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการใช้
บริ ก ารระบบขนส่ ง สาธารณะ เช่ น รถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง รถทั ว ร์ รถตู้ รถไฟ เรื อ เป็ น ต้ น
กรมอนามัยจึงมีคำแนะนำสำหรั บผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน (เช่น พนักงานขั บ พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารบนรถ เป็นต้น) และผู้โดยสาร ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีโอกาสการสัมผัสใกล้ชิดในระหว่างการเดินทาง และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
ง่ายและรวดเร็ว จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติหรับผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(หรือผู้ประกอบการขนส่ง)
1.1 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสาร หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ้น ไป ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้ นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ต้องงดให้บริการขนส่งสาธารณะ และแนะนำให้ไปพบแพทย์
ทันที
1.2 กำหนดให้พนักงาน และผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่
ให้บริการและใช้บริการอาคารผู้โ ดยสาร รวมทั้งขณะอยู่ในยานพาหนะ และอาจจัดให้มีอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับ
พนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสาร เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.3 จั ด ให้ มี จุ ด บริ ก ารล้ างมื อ ด้ ว ยสบู่ ห รือ เจลแอลกอฮอล์ อ ย่ า งเพี ย งพอ ไว้ บ ริ เวณจุ ด ก่ อ นขึ้ น
ยานพาหนะ ภายในยานพาหนะและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1.4 ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารตามขนาดพื้นที่ และจัดให้มีการ
เว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
1.5 ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและ
อาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% โดยดำเนินการดังนี้
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัส
ร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จำหน่ายตั๋ว มือจับและลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น
- ทำความสะอาดห้องส้วมในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุก 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่
ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้าง
มืออย่างเพียงพอ
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ ทีม่ ีการใช้งานร่วมกัน
เช่น มือจับประตู เบาะที่นั่ง ราวจับ เป็นต้น ทุกรอบก่อนและหลังให้บริการ และกำจัดขยะทุกรอบหลังเสร็จสิ้น
การขนส่งผู้โดยสาร
- หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกรอบที่
ให้บริการ ไม่นำมาใช้ซ้ำ
- จัดให้มีมาตรการป้องกันตนเอง สำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ
โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะ
ใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ
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1.6 มีช่ องทางการจำหน่ ายตั๋ ว โดยสารล่ ว งหน้ า ผ่ านช่องทางต่ าง ๆ เช่น ทางโทรศั พ ท์ เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
1.7 หากมีร้ านอาหาร เครื่ องดื่ม ในบริเวณอาคารผู้ โดยสาร ให้ ปฏิ บั ติ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ด้าน
สาธารณสุขสำหรับการจำหน่ายในศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องเครื่องดื่มทั่วไป
1.8 ในระหว่างการเดินทาง หากมีการจัดบริการอาหาร ควรจัด บริการในลักษณะที่ล ดการสัมผั ส
อุป กรณ์ที่ ใ ช้ร่ว มกัน เช่ น จัด อาหารว่า งแบบกล่อ ง (Box set) อาหารกลางวั น ในรูป แบบอาหารชุด เดี่ย ว
(Course Menu) โดยเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1.9 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่ อส่งไปกำจัดอย่าง
ถูกต้อง
1.10 จั ดให้ มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี และทำความสะอาดเครื่องปรับ อากาศอย่าง
สม่ำเสมอ
1.11 กรณีที่เป็น ยานพาหนะที่ใช้ระบบปรับอากาศ ต้องจัดให้ มี การระบายอากาศ ด้ วยการเปิด
ประตูหรือหน้าต่างเพือ่ ระบายอากาศทุกครั้งเมื่อจอดพัก และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
1.12 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
2. แนวทางปฎิบัติสำหรับพนักงาน
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้น
ไป ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือเดินทางกลั บจากพื้นที่เสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบ
แพทย์ทนั ที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการ
2.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ ต้องป้องกัน
ตนเองโดยสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
หรือเจลแอลกอฮอล์ หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงาน
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูโ้ ดยสาร
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้น
ไป ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการเดินทางและพบแพทย์ทันที
3.2 เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง ให้มีหน้ากากสำรองเผื่อเปียกชื้น เจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ ยง
การใช้หอ้ งส้วมบนยานพาหนะ
3.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามั ยตลอดเวลาการเดินทาง ละเว้นการเปิดหน้ากากโดยไม่
จำเป็น หากเป็นไปได้ ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.4 ล้ างมือ ด้วยสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนขึ้นรถโดยสาร รถไฟ เรื อ ก่อนและหลังใช้
บริการ หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
3.5 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด
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2. แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมที่มกี ารรวมตัวกัน
จากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่และบางพื้นที่ได้เตรียมการจัดกิ จกรรมที่มีการรวมตัว
กัน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การจัดงานแต่งงาน กิจกรรมทางศาสนา เป็น
ต้น ซึ่งเป็น กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก อาจมีโอกาสในการรับและแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย
กรมอนามัย จึงเสนอให้เจ้าของงานและผู้รับผิดชอบมีการเตรียมการดังนี้
1. คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงของการจัดกิจกรรม โดยพิจารณาจากข้อกำหนดประเภทกิจกรรมและ
จำนวนคนที่ออกประกาศเป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หากพื้ นที่ใดไม่มีข้อกำหนด กรมอนามัยมีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาสถานที่ตั้งในการจัดงาน หากในช่วง 14 วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่สามารถ
จัดงานได้
1.2 หากจำเป็ น ต้อ งจั ด กิ จ กรรม ให้ พิ จารณาลดจำนวนผู้ เข้าร่ ว มกิ จกรรมลง พร้อ มมีม าตรการเว้ น
ระยะห่าง ลดความแออัด กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมใส่หน้ากาก รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้
วางแผนไว้ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังควรปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
๒. แนวทางปฏิบัติติสำหรับผู้จัดกิจกรรม
2.1 ให้มีระบบการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดการเข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำไปพบแพทย์
2.2 กำหนดให้ ผู้ เข้าร่วมกิจ กรรม ต้องสวมหน้ ากากผ้ าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจั ดให้ มี
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ร่วมกิจกรรม เช่น Face shield เป็นต้น
2.3 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
2.4 มีมาตรการหรือสัญ ลั กษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่ างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นทีเ่ พื่อลดความแออัด
2.5 รูปแบบการจัดกิจกรรมควรปรับเป็นแบบนอกอาคาร (outdoor) แทนการจัดในอาคาร (indoor)
และกระชับเวลาการจัดกิจกรรมให้สั้นที่สุด หากเป็นกิจกรรมในอาคารควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตรา
การหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ
2.6 จัดให้มีจุดยืน นั่ง แบ่งโซนหรือกั้นบริเวณแต่ละแผนกชัดเจน และแยกเส้นทางเดินเข้า-ออก เส้นทาง
เดินสวนกันให้ชัดเจน และกำหนดตารางการเข้าใช้งานในพื้นที่ ทางเข้า เส้นทางการขนส่งสินค้า
2.7 กรณีมีจัดงานพร้อมกันในสถานทีเ่ ดียวกันต้องมีมาตรการกั้นแยกแต่ละกลุ่มคนเป็นสัดส่วน
2.8 หากมีก ารจัด เลี้ย งอาหาร ควรจัด บริก ารในลัก ษณะที่ ล ดการสัม ผัส อุป กรณ์ที่ ใช้ร่ว มกัน เช่น
จัด อาหารว่า งแบบกล่อ ง (Box set) อาหารกลางวั น ในรูปแบบอาหารชุ ด เดี่ย ว (Course Menu) หรือหาก
เป็น อาหารปรุงปกปิด อาหารมิด ชิด ไม่ใช้มือ เปล่าหยิบ จับ อาหาร จัด อุป กรณ์ตัก อาหารแยกเฉพาะสำหรับ
อาหารแต่ละชนิด
2.9 ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสร่วมกัน และพื้นที่ส่วนกลาง ก่อนเริ่มงาน และอาจเพิ่มความถี่
ระหว่างงานหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเน้นบริเวณจุดเสี่ยง
2.10 ทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้น
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2.11 จั ด ให้ มี ถั ง ขยะที่ มี ฝ าปิ ด ไว้ ใ นสถานที่ อ ย่ า งเพี ย งพอ และเก็ บ รวบรวมขยะเพื่ อ ส่ ง ไปกำจั ด
อย่างถูกต้อง
2.12 มีการกำกับการดำเนินงานตามมาตรการระหว่างงาน
2.13 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ ทางราชการกำหนด
หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดการร่วมกิจกรรม และพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ลดการพูดคุย
ตะโกน เสียงดังขณะทำกิจกรรม
3.2 ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลั งใช้บริการ หรือหลังจากสัมผั ส
สิ่งของ เครือ่ งใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
3.3 หากมีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ขอให้งดเข้าร่วมกิจกรรม
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3. แนวทางปฏิบตั ิสำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการติดเชื้อในหลาย
พื้นที่ ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่รวมกัน ทั้งให้บริการแบบพักค้างคืนและการบริการแบบเช้าไป–เย็นกลับ (Day Care) นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุ
ดังนี้
1. แนวทาง/คำแนะนำสำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการ (อาคารและสถานที่ ที่ผู้สูงอายุพักอาศัย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
1.1 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ (สำหรับผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัด
กิจกรรมของสถานดูแลผู้สูงอายุ) หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ
น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ
มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมืองด/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุและแนะนำไปพบแพทย์
1.2 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมของสถานดูแลผู้สูงอายุทุก
ครั้ง ในแต่ละวั น เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ โดยลงทะเบียนด้วยแอพพลิ เ คชั่นที่ทางราชการ
กำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
1.3 กำหนดให้ ผู้ เข้ าพั ก หรื อเข้าเยี่ ยมผู้ สู งอายุ ห รือ เข้ าร่ว มจัด กิ จกรรมของสถานดูแ ลผู้ สู งอายุ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดจำนวนผู้เข้าพักหรือเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อมิให้ความแออัด และมีมาตรการหรือสัญลัก ษณ์ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
1.5 หมั่ น ทำความสะอาด เตี ย งนอน เครื่ อ งใช้ ราวจั บ กายอุ ป กรณ์ ที่ น อนลม อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเดิ น
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
1.6 กรณีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามคำแนะนำเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอย่างเคร่งครัด
1.7 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล หรือ ให้การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีฝาปิดมิดชิด กรณี
ที่มีมูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น การฉีดยาอินซูลิน และทำแผล ให้แยกทิ้งในภาชนะเฉพาะที่มีฝาปิด
มิดชิด ให้จัดการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
1.8 ให้ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับจัด กิจกรรมในสถานดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณีมีผู้ใช้บริการมาก
ขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่
ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้อ งจัดให้มีสบู่สำหรับล้าง
มืออย่างเพียงพอ

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๘

1.9 ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกั นการแพร่กระจายเชื้อโรคกับ
ผู้สู งอายุ รวมทั้ งพนั กงานในสถานดูแล เช่น โปสเตอร์ป้ายประกาศ แนะนำให้ ล้ างมือ และการสวมหน้ ากาก
อนามัย เป็นต้น
1.10 โรงครัว/โรงอาหาร ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ต้องดำเนิ น การให้ ถูกต้อ งตามหลั กสุ ขาภิบ าลอาหาร โดยเฉพาะจุ ดเสี่ ยงหลั ก ได้แก่ จุดปรุง
ประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พื้น สุขอนามั ยของผู้สัมผัส อาหารและผู้ ใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรื อ
สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน
(2) เฝ้าระวังผู้สัมผัสอาหาร ไม่ไอ จามรดอาหาร และล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบ
หรือจั บอาหาร สวมหน้ ากากผ้า/หน้ ากากอนามัย ขณะปฏิบัติงาน สั งเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที
(3) จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ และดูแลให้สะอาดเสมอ เช่น แก้วน้ำดื่ม
จาน ช้อน เป็นต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
(4) มีการปรุงประกอบอาหารให้สุก สะอาด เมื่ออาหารปรุงสำเร็จ ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปิดภาชนะหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารที่สะอาด
๑.๑๑ จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
2. แนวทาง/คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
การเตรียมความพร้อมบุคลากร ( ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติการ )
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภู มิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และแนะนำพบแพทย์
2.2 ขณะปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากผ้า/
หน้ ากากอนามั ย และอาจสวมแผ่ น ใสครอบหน้ า (Face shield) หรือ แว่ น ตา สำหรับ พนั ก งานที่ มิ ใช่ ผู้ ดู แ ล
ระมัดระวังไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ โดยเว้นระยะห่ างในการติดต่อกับผู้สูงอายุและพนักงานด้วยกันเอง อย่าง
น้อย 1 เมตร
2.3 หมั่น ล้ างมื อ ด้ว ยสบู่ และน้ ำ หรือ ทำความสะอาดมื อด้ วยเจลแอลกอฮอล์ ทุก ครั้ ง ก่อ นและหลั ง
ให้บริการ ภายหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูกของตัวเองและผู้สูงอายุ
การรับผู้สูงอายุรายใหม่ หากผู้สูงอายุถูกส่งต่ อมาจากโรงพยาบาล ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลการ
ตรวจโควิด 19 และกรณีที่มาจากบ้าน ควรตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามอาการ ประวัติการเจ็บป่วยพร้อม
ประเมินความเสี่ยงโควิด 19 และจัดแยกห้องสำหรับผู้สูงอายุ รายใหม่ภ ายหลังกลับจากโรงพยาบาล ติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิด
3. แนวทาง/คำแนะนำสำหรับสำหรับผูส้ ูงอายุ
3.1 สั งเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ และมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล หากมีอาการไข้หรือวัดอุณ หภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๙

หายใจลำบากอย่างใดอย่ างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และแนะนำไปพบแพทย์
3.2 สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการทำกิจกรรมหรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นที่อยู่ใน
สถานทีห่ รือกรณีเดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
3.4 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับ ประทานอาหารและหลังใช้ส้วม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
3.5 เลื อกกิน อาหารปรุ งสุ กใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ ำร่ว มกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
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4. แนวทางปฏิบัติสำหรับศาสนสถาน
ศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ เป็นสถานที่
ที่มีศาสนิกชน มาเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คราวละจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
โควิด 19 โดยผ่ านการสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด ระหว่างบุ คคล ขณะเข้าร่ว มพิ ธีก รรมทางศาสนา รวมทั้ งการประกอบ
พิธีกรรมในลักษณะการพูด คุยเสียงดัง และส่งเสียงคล้ายการร้องเพลง หรือการสัมผัสจากอุปกรณ์ ต่าง ๆ จึงมี
แนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเอง เพือ่ ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
1. แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับผิดชอบในศาสนสถาน
1.1 ให้ มี การคั ดกรอง ผู้ น ำทางศาสนา ผู้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา/ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ผู้ เข้ าร่ ว ม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ
น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ
มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์
1.2 กำหนดให้ ผู้ เข้าร่วมกิจ กรรม ต้องสวมหน้ ากากผ้ าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจั ดให้ มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น
1.3 ให้มีทลี่ ้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ
1.4 มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์ เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม เป็นต้น
1.5 จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือ
จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
1.6 ให้ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้อ งสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวัน ละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่
กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้น
บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ โถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้อง
จัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ
1.7 จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
1.8 กรณี จัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ
น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ
มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดปฏิบัติหน้าที่ แจ้งผู้นำ หรือหัวหน้างาน และไปพบแพทย์
- ในขณะปฏิ บั ติง าน ผู้สั มผั ส อาหารต้องสวมหมวกคลุม ผม ผ้ากัน เปื้อน หน้ากากผ้ า และถุงมื อ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง และ
จัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารทีต่ ้องรับประทานร่วมกัน หรือ จัดให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- ทำความสะอาดสถานที่ พื้ น ที่ หรืออุป กรณ์ เช่น ห้ องครัว อุปกรณ์ ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะ
อาหาร เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด กรณี
มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
- สถานทีป่ รุง/ประกอบอาหาร ควรจัดให้มีการระบายอากาศได้ดี
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑
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- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในสถานที่ป รุง/ประกอบอาหาร ควรมีการคัดแยกขยะ
อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้
มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน
2. แนวปฏิบตั ิสำหรับพระภิกษุ บาทหลวง อิหม่าม และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้ นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2.2 สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
2.3 จำกัดจำนวนการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชน และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1 เมตร ในขณะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และลดระยะเวลาใน
การประกอบพิธีกรรม (ใช้เวลาในการร่วมพิธีให้น้อยที่สุด)
2.4 ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
2.5 เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ผ้าเช็ดมื อร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. แนวปฏิบัติสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รั บรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปศาสนสถาน งดการเข้าร่วมพิธีกรรม แนะนำไปพบแพทย์
3.2 ล้ างมือ ด้ ว ยสบู่ และน้ ำ หรื อเจลแอลกอฮอล์ ทุ ก ครั้ง โดยเน้ น หลั งเข้ าร่ว มพิ ธีกรรม/หลั งสั ม ผั ส
สิ่งสกปรก ระหว่างร่วมพิธีกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
3.3 เลือกกิน อาหารปรุงสุ กใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำร่ วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3.4 หลี ก เลี่ ย งการเข้าไปในบริเวณแออั ดหรือมี ก ารรวมกั น ของคนจำนวนมาก เว้น ระยะห่ าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
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5. แนวทางปฏิบัตสิ ำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นสถานที่ขายสินค้าปลีกหรือขายส่งเพื่อการอุปโภค
บริโภคและอาจมีบริการหลายประเภทอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ซุเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านทำผม
ร้านซักแห้ง ธนาคาร เป็นต้น กิจการและกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ มีลักษณะที่
มีคนจำนวนมากมาใช้บริการ จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้ง จากการปนเปื้อนผ่านการ
สั ม ผั ส สิ น ค้ า สิ่ งของ เครื่ อ งใช้ ต่าง ๆ และการสั ม ผั ส ระหว่างบุ คคล ที่ อ าจอยู่ในพื้ น ที่ จ ำกั ด หรือแออั ด จึงมี
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ
1.1 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ ใช้บริการ มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซีย ส ขึ้น ไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้น ไม่รับรส หายใจเร็ ว หายใจเหนื่ อย หรือหายใจ
ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะนำไปพบแพทย์
1.2 ให้พนักงาน ผู้มาใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
1.3 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริ การบริเวณ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่น
ๆ เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.4 จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้ แออัด และมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่า งน้อย ๑เมตร
เช่น บริเวณทางเข้าออก จุดรอคิว บันไดเลื่อน ภายในลิฟต์ การเลือกสินค้าและชำระสินค้า และเว้นระยะห่าง
ระหว่างเก้าอี้นั่งในบริเวณต่าง ๆ รวมถึงมาตรการลดความแออัด เช่น จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการแต่ละแผนกใน
พื้นที่ให้บริการ จัดระบบคิว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมี
การรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
1.5 จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้อง
ส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
1.6 ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
- ทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ
บริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น เคาน์เตอร์ ราว
บันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ จุดชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ รถเข็น เป็นต้น
- ทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่กรณีมีผู้ ใช้บริการมากขึ้น
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือ
ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้
ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
- จั ด ให้ มี ถั งขยะที่ มี ฝ าปิ ด ไว้ ในสถานที่ อ ย่ า งเพี ย งพอ และเก็ บ รวบรวมขยะเพื่ อ ส่ งไปกำจั ด
อย่างถูกต้อง
1.7 กรณีที่มพี ื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับการ
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดืม่ ทั่วไป
1.8 สื่ อ สารมาตรการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและเจ้ า ของร้ า นค้ า ย่ อ ยใน
ห้างสรรพสินค้าฯ และกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
1.9 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เ คลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑
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2. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สั งเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมี อาการไข้ ห รือวัดอุณ หภู มิได้ตั้ งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใด
อย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้ าหรือหน้ากากอนามัย และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) ร่วมด้ว ย
สำหรับผู้ให้บริการทีต่ ้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
2.3 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และทุกครั้งหลั งการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ และ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
2.4 ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.5 พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ในการเก็บขยะให้ใช้ทคี่ ีบด้ามยาวเก็บ
ขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้ า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จใน
แต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
๓. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอหากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่ างใดอย่าง
หนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ไม่ไปใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
3.2 ใช้ บ ริ การเท่ าที่ จ ำเป็ น และควรใช้ เวลาให้ น้ อ ยที่ สุ ด วางแผนการซื้ อ สิ น ค้ าหรือ ใช้ บ ริก ารภายใน
ห้างสรรพสินค้าฯ ล่วงหน้า และหากเป็นไปได้ผู้สูงอายุที่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการไปใช้บริการ
3.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าฯ
3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ให้บริการเกินจำเป็น
3.5 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลั งจากสัมผัสหยิบ
จับสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
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6. แนวทางปฏิบัติสำหรับคอนโดมิเนียม อาคารชุด
คอนโดมิเนียม และอาคารชุด เป็นสถานที่พักอาศัยรูปแบบหนึ่ง ที่เจ้าของมีการแบ่งปันกรรมสิทธิ์ และใช้
ประโยชน์พื้นทีส่ ่วนกลางร่วมกัน เช่น ทางเดิน บริเวณห้องโถง บันได ลิฟต์ โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนาม
เด็กเล่น และแต่ละห้องพัก อาจมีการอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จึงมีจำนวนผู้พักอาศัยโดยรวมใน แต่ละ
อาคารจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสเชื้อโรคจากการใช้พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสถานที่ให้บริการ
ของส่ ว นรวมได้ จึ งมี แ นวปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 สำหรับ ผู้ ดู แ ลคอนโดมิ เนี ย ม
อาคารชุด และผู้พักอาศัย ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลกิจการหรือเจ้าของคอนโด
1.1 กำหนดเส้ น ทางเข้ า -ออกให้ ชั ด เจน ให้ มี ก ารลงทะเบี ยนบุ ค คลภายนอกทุ ก คน ที่ จะเข้าอาคาร
คอนโดมิเนียม หรืออาคารชุด และมีการคัดกรองพนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพักและผู้มาติดต่อ หากพบว่ามีอาการ
ไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้ นไม่รับรส
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยง ต้องงดใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 จั ด ให้ มี ที่ ล้ า งมื อพ ร้ อ มสบู่ และน้ ำ ห รื อ เจลแอลกอฮอล์ ส ำห รั บ ท ำค ว ามสะอาดมื อ
ไว้ในบริเวณต่าง ๆ เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าออกอาคาร หน้าลิฟท์ พื้นที่นั่งรอส่วนกลาง หน้าห้องพักขยะ
มูลฝอย เป็นต้น
1.3 กำหนดให้พนักงาน ผู้พักอาศัยในคอนโดและผู้มาติดต่อ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเอง
ประกอบด้วย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด ให้มีการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และลดความแออัดในบริเวณต่างๆ เช่น จำกัดจำนวนคนในการใช้
ลิฟท์ เป็น ต้น พร้อมกำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมกลุ่มใด ๆ ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก
ให้ปฏิบัติตามมาตรการของหอพักเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
1.4 จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและทำความสะอาด
เครื่ อ งปรั บ อากาศส่ ว นกลางให้ อ ยู่ ในสภาพดีอ ยู่ เสมอ สำหรับ บริเวณพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง ให้ เปิ ดประตู ห น้ าต่ าง
เป็นระยะ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ
1.5 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่ วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วย
น้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับประตู ลูกบิด ลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ทีน่ ั่ง ปุ่มกดรายการ ฝาปิดเครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ ฝาช่องรับสินค้าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น สำหรับบริเวณส่วนกลาง
อื่น ๆ เช่น ห้องทำงาน ห้องชมภาพยนตร์ ห้องสันทนาการ ให้ ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้ง
หรือภายหลังมีผู้ใช้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว)
0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
1.6 ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วมส่วนกลาง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอน
หรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน และให้เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาที่มีคนใช้ห้องส้วมและระหว่างทำ
ความสะอาด
1.7 กรณีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ในบริเวณสถานประกอบการ อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
และสนามเด็กเล่น ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 สำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ ฟิตเนส และสนามเด็กเล่น ตามลำดับ
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1.8 จัดให้ มีภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝ าปิด พร้อมติดป้าย
แสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
1.9 จัดให้มีมาตรการป้องกันตนเอง สำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ โดย
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุง
มัดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไป
ได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คำแนะนำสำหรับผูพ้ ักอาศัย
2.1 ประเมินหรือสังเกตอาการของตนเอง หากพบว่า มีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หากมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัวเองเพื่อสังเกต
อาการตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการ
พูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
2.3 ดูแลห้องพักให้สะอาด เปิดประตู หน้าต่างห้องพักเพื่อระบายอากาศ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ
ให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศบ้าง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ คัดแยกขยะ รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุง
ให้แน่น และนำไปทิ้งตามจุดหรือบริเวณที่หอพักกำหนด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
2.4 ระมั ด ระวั ง หรื อ ลดการสั ม ผั ส หรื อ การใช้ สิ่ ง อำนวยความสะดวกร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เช่ น ลิ ฟ ท์
สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องทำงานส่วนกลาง ห้องสันทนาการ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
2.5 ไม่ จั ด กิ จ กรรมสั ง สรรค์ ภ ายในห้ อ งพั ก หรื อ ทำกิ จ กรรมกลุ่ ม ใด ๆ ภายในห้ อ งพั ก ที่ จ ะ
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
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7. แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในการจัดการดูแลทีพ่ ักอาศัย
ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นประจำ อาจประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย
แต่ละคนมีภารกิจหรือกิจกรรมในแต่ละวันที่แตกต่างกัน ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนมีโอกาสเสี่ยงต่อรับสัมผัสเชื้อไวรัส
โคโรนาจากการทำกิจกรรมนอกบ้าน และอาจแพร่กระจายเชื้อโรคสู่บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน ประกอบกับเชื้อ
ไวรัส โคโรนาสามารถอยู่ ในสิ่ งแวดล้ อมได้เป็ นระยะเวลานานหลายชั่ว โมงถึงหลายวั น ขึ้นกับ ชนิดของพื้ นผิ ว
อุณ หภูมิ ความชื้น ดังนั้ น ที่พักอาศัย จึงจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดเป็นระยะ และระบายอากาศอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมอนามัย จึงแนะนำแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการดูแลทีพ่ ักอาศัย การปฏิบัติตัวในการอยู่อาศัยร่วมกัน และการทำความสะอาดที่พักอาศัย ดังนี้
1. การปฏิบัติตัวสำหรับผู้พักอาศัย
1.1 ประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
- เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
- ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น
- ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม่
1.2 สังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้น ไม่รับ รส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ
ท้องเสียร่วมด้วย ให้รบี ไปพบแพทย์ทันที
1.3 ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียม
ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลัง
สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
1.4 รับประทานอาหารทีป่ รุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
1.5 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
1.6 เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
2. การดูแลด้านความสะอาดของที่พักอาศัย
2.1. ให้ประเมินว่าในครัวเรือนมีจุดเสี่ยงหรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีการใช้งานร่วมกันหลายคน
หรือไม่ เช่น ลูกบิ ดประตู โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้เย็น สวิชต์ไฟ รีโมท ราวบันได ห้องน้ำห้องส้วม หากมีการใช้งาน
ร่วมกัน ควรกำหนดให้มีการทำความสะอาดเป็นระยะ เช่น วันละครั้ง
2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อม ได้แก่
- อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว ถุงขยะ ถังขยะมีฝาปิด ถัง
น้ำ ไม้ถูพื้น ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด
- อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ สวมใส่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเอง เช่ น หน้ ากาก ถุ งมื อ ยาง รองเท้ าบู ท ผ้ ากั น เปื้ อ น
พลาสติก และจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนหลังทำความสะอาด
2.3 เลือกน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ โดยขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ ทั้งนี้
ก่อนใช้งานควรตรวจสอบวันหมดอายุและวิธีการใช้บนฉลากทุกครัง้
- กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 70 % หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5 % ในการเช็ดทำความสะอาด
- กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมโซเดีย มไฮโปคลอไรท์
(น้ำยาซักผ้าขาว) 0.1 % หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 %
2.4 ให้ทำความสะอาดที่พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอดังนี้
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1) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อต้องทำความสะอาด เช่น หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ถุงมือ
ยาง รองเท้าบู๊ท ผ้ากันเปื้อนพลาสติก
2) ทำความสะอาดที่พักอาศัยทั่วทั้งบริเวณ พื้น และอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยง
จุดที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ ทัง้ นี้ ให้เปิดประตู หน้าต่างขณะทำความสะอาด
3) นำผ้ าชุบ น้ ำเช็ดบริเวณที่มีฝุ่น หรือคราบสกปรกก่อ นที่จะใช้น้ำ ยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้ อ
สำหรับพื้น ใช้ไม้ถูพื้นชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เริ่มถูพื้นจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ไม่ซ้ำรอยเดิมโดยเริ่มจากบริเวณที่
สกปรกน้อยไปมาก
4) ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และอาจทำลายเชื้อด้วย
น้ำยาฟอกขาว ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิด
หรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู
5) หลังทำความสะอาดควรซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ
น้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
3. การระบายอากาศของที่พักอาศัย
3.1 ให้มีการระบายอากาศภายในที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม โดยเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะ เพื่อให้
อากาศถ่ายเท และรับแสงแดดอย่างทั่วถึง
3.2 กรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ ง
และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดการสะสมเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
4. การจัดการขยะมูลฝอย
4.1 ขยะมูลฝอยทั่วไปให้ รวบรวมใส่ถุง ปิ ด ปากถุ งให้ มิดชิด แล้ วนำไปใส่ล งถัง เพื่อให้ อปท. เก็บขน
นำไปกำจัด
4.2 บรรจุภัณฑ์ใส่น้ำยาทำความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และทิ้งในถังขยะอันตราย เพื่อให้
อปท. รวบรวมนำไปกำจัด
5. ข้อควรระวัง
5.1 สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน
ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
5.2 ไม่ควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
5.3 หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.4 ไม่ ค วรนำถุ ง มื อ ไปใช้ ในการทำกิ จ กรรมประเภทอื่ น ๆ นอกจากการทำความสะอาดเท่ า นั้ น
เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะทำความสะอาด
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8. แนวปฏิบัติสำหรับโรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ เป็นสถานที่เปิดให้บริการประชาชนเพื่อการรับชมภาพยนตร์ ลักษณะของสถานที่จะเป็น
อาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศ และผู้เข้าชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในโรงภาพยนตร์อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือการสัมผัสจาก
อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ชมภาพยนตร์ รวมถึงระบบการระบายอากาศที่อาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคได้ง่ายขึน้ กรมอนามัย จึงแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ดังนี้
๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
1.1 จัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ
หรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซี ยส ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย
หรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ และแนะนำไปพบแพทย์
1.2 กำกับดูแลให้พนักงานและผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า Counter Shield
1.3 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้าออก
จุดประชาสัมพันธ์ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ จุดพักรอ เข้าออกโรงภาพยนตร์ ภายในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
1.4 จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และกำหนดระยะห่างที่เหมาะสม
- จั ดระยะห่ างระหว่างบุ คคลอย่างน้อย ๑ เมตร เช่น จุดให้ บริการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ จุดรอคิว
จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งรอก่อนเข้าชมภาพยนตร์ จุดตรวจบัตรชมภาพยนตร์
- จัดระยะห่างระหว่างที่นั่งชมภาพยนต์ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก ๒ ที่นั่งในแถวเดียวกัน
และระยะห่างระหว่างแถว อย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว
- ลดระยะเวลาในการเข้ าใช้บ ริการ โดยให้ มีการลงทะเบี ยนเพื่ อจองคิว รวมทั้งลดการสั มผั ส เช่น
การจองตัว๋ และจ่ายเงินแบบออนไลน์ การตรวจบัตรโดยการสแกน
1.5 จัดให้มกี ารระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ
1.6 ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณโดยรอบ และอุปกรณ์เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยงและจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์
จำหน่ายบัตร ตู้จำหน่ายบัตร จุดนั่งพักรอ ราวบันไดเลื่อน
- ทำความสะอาดบริ เวณภายในโรงภาพยนตร์ทุกรอบก่ อนให้ บริ การ และฆ่ าเชื้ อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% ในจุดสัมผัสร่วม เช่น ด้ามจับประตู เก้าอี้ชมภาพยนตร์
- กรณีมีการฉายภาพยนตร์ ๓ มิติ และมีการให้บริการแว่นตา ๓ มิติ ต้องทำความสะอาดและฆ่ าเชื้อ
แว่นตา ๓ มิติ ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ก่อนและหลังการใช้ ทุกครั้ง พร้อมแยกใส่ซองแต่ละชิ้นเพื่อป้องกัน การ
ปนเปื้อน
- ห้องน้ำ ห้องส้วม ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
หากมีผใู้ ช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่
กลอนหรือลูกบิ ดประตู ก๊อกน้ ำอ่ างล้างมือ ที่รองนั่ งโถส้วม ที่กดโถส้ วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และ
พื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
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1.7 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัด
อย่างถูกต้อง
1.8 กรณี มี ก ารจำหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ เวณโรงภาพยนตร์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำด้ า น
สาธารณสุขสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
1.9 ชี้ แจงให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ทราบขั้ น ตอนวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการเข้ าใช้ บ ริก ารสถานที่ และให้ ค ำแนะนำสื่ อ
ประชาสั มพั น ธ์การป้ องกัน และการลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้ กับ พนักงานและผู้ ใช้บริการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.10 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิ เคชั่นที่ราชการกำหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
๒. แนวทางปฏิบัตสิ ำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรื อมากกว่า ๓๗.๕
องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือมีอาการท้องเสีย
ร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ ากากผ้ าหรื อหน้ ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ ให้ บ ริการ และอาจมี อุป กรณ์ ป้ องกัน ตนเอง
เพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)
2.3 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่ อย ๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือ จุด
ทีม่ ีการสัมผัสร่วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
2.4 ขณะปฏิ บั ติงานต้องเว้น ระยะห่ างระหว่ างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ ยงการพูดคุยโดยไม่
จำเป็น
2.5 พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้ องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บ
รวบรวมและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงาน
เสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรื อมากกว่า ๓๗.๕
องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือมีอาการท้องเสีย
ร่วมด้วย ให้งดไปใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
3.4 ล้ างมือด้ว ยสบู่ และน้ ำหรื อเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือหลั งจากหยิบจับ
สิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
3.5 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควรงดไปใช้
บริการ
3.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงภาพยนตร์อย่างเคร่งครัด
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9. แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน
สถานประกอบกิจ การหรือโรงงาน เป็น สถานที่ ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติ งานเพื่อผลิ ตสินค้าและ
บริ ก าร ซึ่ งจะมี ก ารใช้ ส ถานที่ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ และการสั ม ผั ส สิ่ งของร่ ว มกั น จึ งอาจก่ อ ให้ เกิ ด การ
แพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต กรมอนามัย จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
1.1 กำหนดเส้ น ทางเข้ า -ออกให้ ชั ด เจน ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นบุ ค คลภายนอกทุ ก คน ที่ จ ะเข้ า สถาน
ประกอบกิจการ และมีการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หากพบว่ามีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ ง และอาจมีอาการท้องเสียร่ วมด้วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง ผู้ประกอบกิจการ
พิจารณาให้หยุดปฏิบัติงาน และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 ให้ผู้ปฏิ บัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และอาจจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่ มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ
1.3 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้าออกหน้าลิฟต์
ห้องอาหาร ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
1.4 มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานมิให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยง
การจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงาน ที่บ้าน กรณี
งานสามารถทำที่บ้านได้ จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกัน
1.5 จัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่
ชัดเจน ทั้งในบริเวณพื้นที่ผลิต บริเวณสำนักงาน จุดนั่งพัก จุดรับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อน สำหรับบริเวณ
ที่ไม่ส ามารถรั กษาระยะห่ างได้ อาจใช้แผ่ น พลาสติก กั้น ปรับ สายการผลิ ต ปรับ ที่นั่งไม่ ให้ เผชิญ หน้าโดยตรง
กำหนดผังพื้นทีก่ ำหนดบริเวณทีจ่ ำกัดผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น
1.6 ให้ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นทีส่ ่วนกลาง ทำความสะอาดด้วยน้ำยา
ทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์
70% เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
- เครื่องใช้และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ทำความ
สะอาดทุกรอบการปฏิบัติงานด้วยน้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ต้องมีความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ (เช่นผลิตอาหาร ต้องใช้คลอรีนเข้มข้นน้อยกว่านี้) หรืออาจฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
หรือแอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม
- บริเวณและภายในห้องส้วม ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และ
อาจฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิด
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ประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้ว มหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้
ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.7 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดง
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจดุ รวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
1.8 จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ เ หมาะสม โดยตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิด ประตู หน้าต่าง
เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท
1.9 กรณีสถานประกอบการมีบริการรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่มีการ
สัมผัสกับคนจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกเที่ยวการเดินทาง เช่น ราว
จับ ประตู เบาะนั่ง ทั้งนี้ ให้จำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด โดยอาจเพิ่มจำนวนรถรับส่งเพื่อรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
1.10 กรณี ส ถานประกอบการมีส ถานที่จำหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ ป ฏิ บัติตามคำแนะนำด้าน
สาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 สำหรับ สถานที่ จำหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่ม
1.11 กรณีสถานประกอบกิจการมีหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพัก
1.12 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ และให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
1.13 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด หรือ
ใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
2.1 สั งเกตอาการของตนเอง หากพบว่า มีอาการไข้ หรือวัดอุณ หภู มิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
2.2 หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
2.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ
แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะงานที่ทำ
2.4 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการ
สัมผัสร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็ น
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2.5 ขณะปฏิบัติงานและระหว่างพักควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดหรือเลี่ยงการ
พูด ตะโกน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นทีแ่ คบ หรือมีการระบายอากาศไม่ดี
2.6 ไม่ควรรับประทานอาหารในพื้นทีป่ ฏิบัติงาน
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2.7 ไม่ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อน ผ้าเช็ดมือ ชุดปฏิบัติงาน เป็นต้น
2.8 พนั กงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถงุ มัดปากถุง ให้มิดชิด
นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีก เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้ า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็น ไปได้ ควรอาบน้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2.9 ให้ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด
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10. แนวทางปฏิบัตสิ ำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง
จากสถานการณ์ ที่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ โคโรนาไวรั ส (โควิ ด 19) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การค้ า อาหารสด
และอาหารทะเลในตลาด ทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามกั ง วลต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 เนื่ อ งจากตลาด
เป็นสถานที่ที่ประชาชนจากหลากหลายพื้นที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน และลักษณะของตลาด อาจไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการได้ทุกด้ าน ทั้งด้านจำนวนคน การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งพฤติกรรมของคน จึงอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ กรมอนามัยจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของตลาด
ผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของหรือผู้จัดการตลาด
1.1 กำหนดให้ มี ท างเข้ า -ออก ที่ ชั ด เจน และมี ก ารคั ด กรองพนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ รั บ บริ ก าร
พร้ อมทำสั ญ ลั กษณ์ ให้ กับ ผู้ ที่ ผ่ านการคั ดกรอง หากพบว่ามี อาการไข้ ห รือวัดอุ ณ หภู มิได้ ตั้ งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
1.3 มีมาตรการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า
และชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่
กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน เป็นต้น
1.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
1.5 จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลัก การสุขาภิบาล
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.6 จั ด ให้ มี ก ารทำความสะอาดห้ อ งน้ ำ ห้ อ งส้ ว มที่ ให้ บ ริก ารในตลาด โดยเน้ น บริเวณจุ ด เสี่ ย ง เช่ น
ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู
เป็นต้น
1.7 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่ มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม
ของตลาดทุกวัน และส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
1.8 จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่ น จัดให้มีการ
ระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่ายสินค้า จัดทำป้ายราคาสินค้า เป็นต้น
1.9 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร
เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงานต่าง
ด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไปตรวจคัด
กรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด
2.1 สังเกตตนเอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซีย สขึ้นไป ร่วมกับ ไอ
น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
2.2 ต้องสวมใส่ห น้ ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะปฏิบัติการ ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือ
สกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันทีและล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน หลังออก
จากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
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2.3 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด ใช้อุปกรณ์
สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร/ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกหรือสัมผัส
อาหารประเภทเนื้ อสั ตว์ สด/อาหารปรุ งสำเร็ จ พร้ อ มบริ โ ภคโดยตรง ผู้ สั มผั สอาหารต้ องสวมใส่ ผ้ า กั น เปื้ อ น
สวมหมวกหรื ออุป กรณ์ ป กปิ ดเส้ น ผมในขณะปฏิบัติงาน ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร
เป็นต้น
2.4 ลดการสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ดกั บ ผู้ ซื้ อ เช่ น การเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คล อย่ า งน้ อ ย 1 เมตร
แสดงป้ายราคาสินค้า มีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น
2.5 ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาด ต้องสวมถุ งมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ งหลังปฏิบัติงาน
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
3.1 หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภู มิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้น ไม่รับรส หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ
ท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
3.2 สวมใส่ ห น้ ากากผ้ า หรื อ หน้ ากากอนามั ย ตลอดเวลาที่ ใช้ บ ริ ก าร ล้ างมื อ ด้ ว ยสบู่ แ ละน้ ำ หรือ เจล
แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการตลาด
3.3 ผู้ บ ริ โ ภ ค ค วรวางแ ผน ใน การเลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อค วาม รวด เร็ ว ใน ก ารเลื อ กซื้ อสิ น ค้ า
และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด
3.4 ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
3.5 กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ ก่อนนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวมถุงมือยางสำหรับ
สัมผัสอาหาร และใช้น้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้ม และล้างอาหารทะเล/เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด เมื่อนำมา
ปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป
3.6 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วและลด
ระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด
3.7 นำถุง/ถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดการสัมผัสกับผู้ขาย
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11. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปลีก/ส่ง (มินิมาร์ท/ร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาเก็ต/ร้านขายของชำ/ร้านค้าส่ง)
ร้ า นค้ า ปลี ก /ส่ ง เช่ น มิ นิ ม าร์ ท /ร้ า นสะดวกซื้ อ /ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต /ร้ า นขายของชำ/ร้ า นค้ า ส่ ง
เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหาร
ปรุงสำเร็จ พร้ อมบริ โภค และเครื่ องดื่ ม ที่ จำเป็ น ต่ อ ชี วิต ประจำวัน ส่ ว นใหญ่ เปิ ด บริ การทุ ก วัน และบางแห่ ง
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในตัวร้านมีการจัดวางสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด จึงทำให้มีผู้บริโภคเข้าไป
ใช้บริการเป็นจำนวนมาก บางร้านเป็นสถานที่ปิด มีการใช้เครื่องปรับอากาศ และตั้งอยู่ในชุมชน จึงมีความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
1.1 กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำ
สัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่ างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
๑.2 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
๑.3 มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น มีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่เข้ามา
ซื้ออาหาร ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
๑.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
๑.5 กรณี มีก ารให้ บ ริ การอาหาร เช่น บริการอุ่นอาหาร บริการชงเครื่องดื่ม เป็ นต้น ควรมี ท ำความ
สะอาด ตู้สำหรับ อุ่น อาหารทุกวันและทำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่ายอาหาร
พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง หาก
จัดบริการห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ
ก๊อกน้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น
1.6 กรณีมีแผนกจำหน่าย อาหารทะเลสด/เนื้อสด ต้องจัดให้มีถุงมือ และอุปกรณ์สำหรับหยิบจับอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภค
1.7 บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงิน ควรทำความสะอาดเป็นประจำทุกวั น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหรือทุก
รอบที่ เปลี่ ยนพนั กงาน และอาจฆ่าเชื้อโรคด้ว ยแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์ห รือหยดแอลกอฮอล์ล งบนผ้ า
สะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
1.8 กำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ ใช้บริการ
นั่งรับประทานอาหาร ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ
๑.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ และ
ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
2. สินค้า
1) จั ด วางสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ แยกเป็ นหมวดหมู่ ต ามประเภ ทของสิ น ค้ า ไม่ ป ะปนกั น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2) เก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามประเภทของอาหารและปกปิดอาหาร
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- ช่องแช่แข็ง (-18°C) เก็บเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ต้องการความเย็นจัด เช่น ไอศกรีม น้ำแข็ง
เป็นต้น
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- ช่องเย็นที่สุด (0 - 5°C) สำหรับอาหารที่ต้องการความเย็นแต่ไม่ต้องแช่แข็ง เช่น อาหารพร้อมปรุง
น้ำสลัดอาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น
- ช่องเย็นธรรมดา (5 - 7°C) สำหรับอาหารที่ไม่ต้องการความเย็นมาก เช่น นม โยเกิร์ต น้ำผลไม้
น้ำดื่ม น้ำอัดลม เป็นต้น
3. แนวทางปฏิบัตสิ ำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน
3.๑ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บ คอ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้น ไม่รับ รส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ
ท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
3.๒ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที
และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก
3.๓ มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบควรสวมถุง
มือยางสำหรับสัมผัสอาหารในการล้าง และล้างให้สะอาด เมื่อนำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า
70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป /อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็ บสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก ๒ ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยก
ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับ
อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค
3.4 ลดการสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เช่ น ก ารเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลอย่ า งน้ อ ย 1
เมตร /การชำระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์สำหรับรับเงิน เป็นต้น
3.5 ควรทำความสะอาดตะกร้ า /รถเข็ น ใส่ สิ น ค้ า ด้ ว ยน้ ำ ยาทำความสะอาดหรื อ ฆ่ า เชื้ อ เช่ น
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือคลอรีนความเข้มข้น 0.1 % หรือแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยดลงบนผ้า
สะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะบริเวณที่จับ และควรเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน
3.6 ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกั นเปื้อน รองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลั ง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
4. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
4.1 ผู้ บ ริ โ ภ คควรวางแผ น ใน การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อความรวดเร็ ว ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
4.2 กรณีซื้ออาหารทะเลสด หรืออาหารสดมาเพื่อปรุงประกอบอาหาร ก่อนนำไปปรุงประกอบอาหาร
ควรสวมถุงมือยางสำหรับ สั มผั สอาหาร และใช้ น้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่ อหุ้ ม และล้างอาหารทะเล/
เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด เมื่อนำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
ขึ้นไป
4.3 สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
4.4 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ
4.5 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
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12. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร
ร้านอาหาร เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่เปิดให้บริการแก่ผู้คนใช้การเลือกซื้ออาหารสำหรับนำไปบริโภค
ที่บ้านหรือนั่งรับประทานภายในร้าน จึงมีความเสี่ยงจากการสัมผัสพื้นผิวสถานที่ อุปกรณ์ร่วมกัน และขณะพูดคุย
ระหว่างใช้บริการ กรมอนามัย จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร หรือ ผู้ให้บริการ และ
ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
1.1 กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำ
สัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
1.2 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
1.3 มี ม าตรการเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คล/แผงจำหน่ า ยอาหาร/โต๊ ะ /ที่ นั่ ง รั บ ประทานอาหาร
การซื้ออาหาร และการชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1.5 ทำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่ายอาหาร โต๊ะและนั่งรับประทานอาหาร
พืน้ ผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง หาก
จัดบริการห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ
ก๊อกน้ำ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น
1.6 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ ควรสวม
ถุงมือยางสำหรับ สัมผั สอาหารในการล้ าง และล้ างให้ สะอาด เมื่อนำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้ สุกที่อุณ หภูมิ
มากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป/อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์สำหรั บการหยิบจับหรือตักอาหาร
โดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่า
หยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค
1.7 จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น จัดให้ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดให้ มี
ภาชนะ/อุปกรณ์สำหรับการรับประทานอาหารให้เพียงพอเป็นรายบุคคล เช่น จานอาหาร ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ และ
ช้อนกลาง (ประจำตัวบุคคล) จัดบริการกระดาษสำหรับเช็ดปากแบบใช้แล้วทิ้ง จัดทำระบบการสั่งซื้ออาหาร หรือ
จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า ระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการสัมผัส
ของผู้ใช้บริการ
1.8 กำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการนั่ง
รับประทานอาหาร ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ
1.9 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร เก็บรวบรวมขยะ และใส่
ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงาน
2.1 สังเกตตนเอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ
น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
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2.2 สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที และ
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม หลัง
สัมผัสสิ่งสกปรก
2.3 กรณี เตรีย มปรุงอาหารทะเลหรือเนื้ อสั ตว์ดิ บ ก่อนนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวมถุงมื อยาง
สำหรับสัมผัสอาหาร และใช้น้ำสะอาดล้างภาชนะข้ างนอกที่ห่อหุ้ม และล้างอาหารทะเล/เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด
เมื่อนำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป/อาหารปรุงสำเร็จ
มีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องอุ่น อาหารให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง
ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิ บจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ไม่วางอาหาร
ทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค
2.4 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร มีระบบ
การสั่งซื้ออาหาร/จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า/การชำระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์สำหรับ รับเงิน
เป็นต้น
2.5 ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิด ปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
3.1 สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
3.2 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง
3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
3.4 ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารดิบหรือกึง่ สุกกึ่งดิบ
3.5 วางแผนหรือเลือกรูปแบบการซื้ออาหาร เช่น จัดเตรียมเมนูอาหาร การสั่งจองอาหารล่ว งหน้า การ
เลื อกซื้ออาหารและใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัสกับสถานที่
จำหน่ายอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ใช้บริการ
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13. แนวทางปฏิบัติสำหรับหอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์
หอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์ เป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับบุคคลจากพื้นที่ต่าง ๆ มาอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งมี
หลากหลายกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และบางห้องพักอาจมีการอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จึงมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการสัมผั สสิ่งของ อุปกรณ์ และพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกันได้
เช่น ลิฟท์ ราวบันได เป็นต้น จึงมีคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ประกอบ
กิจการหรือเจ้าของหอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์ และผู้เช่า/ผู้พักอาศัย ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของหอพัก
1.1 กำหนดเส้นทางเข้า-ออกให้ชัดเจน ให้มีการลงทะเบียนบุคคลภายนอกที่จะเข้าอาคารหอพักทุกราย
และมีการคัดกรองพนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพักและผู้มาติดต่อ หากพบว่ามีอาการไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
1.2 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณต่าง ๆ
เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าออกอาคาร หน้าลิฟท์ พื้นที่นั่งรอส่วนกลาง เป็นต้น
1.3 กำหนดให้พนักงาน ผู้พักอาศัยในหอพั กและผู้มาติดต่อปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเอง
ประกอบด้วย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่ ส่วนกลางของหอพัก ให้มีการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร และลดความแออัดในบริเวณต่าง ๆ เช่น จำกัดจำนวนคนในการ
ใช้ลิฟท์ เป็นต้น พร้อมกำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมกลุ่มใด ๆ ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก ให้
ปฏิบัติตามมาตรการของหอพักเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
1.4 จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ เ หมาะสม โดยตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศส่วนกลางให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ สำหรับบริเวณที่มีคนอยู่รวมกัน ให้เปิดประตูหน้าต่างเป็น
ระยะ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ
1.5 ทำความสะอาด ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ในช่วงที่มี
คนจำนวนมาก ทั้งนี้ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยา
ฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับประตู ลูกบิด ลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์
โต๊ะ ที่นั่ง ปุ่มกดรายการ ฝาปิดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ฝาช่องรับสินค้าตู้จำหน่ายสิน ค้าอัตโนมัติ ตู้เครื่องดื่ม
หยอดเหรียญ เป็นต้น
สำหรับบริเวณอื่น ๆ ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจ
ฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
1.6 ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้ องส้วมส่วนกลาง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือ
ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีด น้ำชำระ และพื้นห้องส้วม
ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% และให้เปิดพัดลม
ระบายอากาศตลอดเวลาที่มีคนใช้ห้องส้วมและระหว่างทำความสะอาด
1.7 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อมติดป้ายแสดงขยะ
ประเภทต่าง ๆ กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
1.8 จัดให้มีมาตรการป้องกันตนเอง สำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ โดยสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุง มัด
ปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังจาก
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เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมื อให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิ บัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควร
อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คำแนะนำสำหรับผู้พักอาศัย
2.1 ประเมินหรือสังเกตอาการของตนเอง หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมู ก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
หายใจเหนื่อย หรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ
เดินทางไป-กลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีการเดินทางไปยังพื้นที่ เสี่ยง ให้กักตัวเองเพื่ อสังเกต
อาการตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยใน
ระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ล้างมือ
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสั มผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
2.3 ดูแลห้องพักให้สะอาด เปิดประตู หน้าต่างห้องพักเพื่อ ระบายอากาศ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ
ให้มีเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศบ้าง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ คัดแยกขยะ รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุง
ให้แน่น และนำไปทิ้งตามจุดหรือบริเวณที่หอพักกำหนด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
2.4 ระมัดระวังหรือลดการสัมผัสหรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับผู้อื่น เช่น ลิฟท์ เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
2.5 ไม่จัดกิจกรรมสังสรรค์ภายในห้องพัก หรือทำกิ จกรรมกลุ่มใด ๆ ภายในห้องพักที่จะมี ความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
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14. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี
ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชนในการตัดผม
แต่งผม เสริมสวย แต่งเล็บ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
จากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ การสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ลักษณะบริการ
รวมทั้งระยะเวลา จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการ
1.1 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ ใช้บริการ หากพบว่ามีอาการไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้ง แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่ วมด้วย แจ้งงดให้บริการและแนะนำไปพบแพทย์
ทันที
1.2 ให้พนักงาน ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อในร้าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และเสื้อคลุมทีส่ ะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ และอาจจัดให้มีอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า
(Face shield) เป็นต้น
1.3 ให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการลูกค้าในบริเวณพื้น ที่
ให้บริการ และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
1.4 จำกัดจำนวนผู้ใช้ บ ริการไม่ให้แออัด กำหนดระยะห่ างระหว่ างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และลด
ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ ให้มีการจองคิวล่วงหน้า รวมทั้งลดการสัมผัส สำหรับเก้าอี้ให้บริการลูกค้าควรจัด
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือมีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิกใสกั้นระหว่างเก้าอี้ที่ให้บริการ กรณีอยู่ในพื้นที่
ควบคุม สู งสุ ดและพื้ น ที่ค วบคุม ต้ องจั ด ระยะห่ างเก้าอี้ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้าอย่างน้ อ ย 1.5 เมตร และไม่ให้ นั่ง รอ
ภายในร้าน
1.5 ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พืน้ ที่และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
- ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่ งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้ มาใช้บริการทุกครั้ง
ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับชนิ ดของอุปกรณ์ เช่น โซเดียมไฮโปรคลอไรท์
(น้ำยาฟอกขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือนึ่ง/ต้ม/อบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ อย่างน้อย 70 องศา
เซลเซียส
- เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้า ยางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ให้ใช้กับผู้ใช้บริการต่อคนเพียงครั้งเดียว
และใช้เสร็จแล้วให้ท ำความสะอาดทุกครั้ง สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนัง และสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ
เช่น มีดโกน ถุงมือ ให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ทำความสะอาดภายในร้านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น จุด
ชำระค่ าบริก าร เก้าอี้ตัด ผม เตี ย งสระผม ที่นั่ งรอรับ บริก าร ด้ ว ยน้ ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่ าเชื้อด้ ว ย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70%
- ทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และอาจเพิ่มความถี่กรณีมีผู้ใช้บริการมากขึ้น
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ำ ที่รองนั่งโถส้ว ม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจั ดให้มีสบู่สำหรับล้าง
มืออย่างเพียงพอ
1.6 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
โดยคัดแยกขยะ ดังนี้
- ขยะทั่วไป ให้ใส่ถุง และมัดปากถุงให้แน่น รวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
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- ขยะประเภทของมีคม ให้ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ใบมี ดโกน ก่อนทิ้งให้มีการฆ่าเชื้อด้วยน้ ำยาฆ่า
เชื้อ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% และแอลกอฮอล์
70% ให้ทิ้งในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิด รวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
1.7 จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศอย่ า งเหมาะสม และอาจเปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง เป็ น ระยะ กรณี ที่ ใช้
เครือ่ งปรับอากาศ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
1.8 จัดให้มีทางเข้าออกที่ชัดเจน และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเค
ชันที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวั ดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง
และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดงาน และไปพบแพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) สวมถุงมือยางขณะ
สระผมและเสื้อคลุมที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าแต่ ละราย และหลีกเลี่ยง
การสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
2.4 ขณะปฏิบั ติงานต้องเว้น ระยะห่ างระหว่างบุ คคลอย่างน้อย 1 เมตร งดหรือเลี่ ยงการพูดคุย เกิน
ความจำเป็นขณะให้บริการ และห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
3.1 สวมหน้ า กากผ้ าหรื อ หน้ า กากอนามั ย ทุ ก ครั้ง เมื่ อ ไปใช้ บ ริก าร ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ แ ละน้ ำหรื อ เจล
แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากร้านหรือหลังจากหยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรนัดหมายล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก
3.2 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้ กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดเข้าใช้บริการและพบแพทย์ทันที หากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้
งดใช้บริการ
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๑๕. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์
ร้ า นเกม ร้ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ร้ านคอมพิ ว เตอร์ มี ทั้ งที่ เปิ ด เป็ น ร้า นเฉพาะ หรื อ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้ า เป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตั วกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น
ลั ก ษณะของร้ า นส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ห้ อ งปรั บ อากาศ และมี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ภ ายในร้ า นร่ ว มกั น เช่ น
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องเล่นเกม ชุดหูฟัง (Headset) เป็นต้น จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค ทั้งจากการสัมผัส ระหว่างบุ คคล หรือจากการสัม ผัสอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในร้าน รวมถึงการระบายอากาศ
ที่ ไม่ เหมาะสม กรมอนามั ย จึ ง มี ค ำแนะนำแนวทางปฏิ บั ติ ส ำหรั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นเกม
ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ
๑.๑ มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริ การ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดให้บริการ แนะนำให้ไปพบแพทย์
๑.๒ ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้ าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
เพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
๑.๓ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ประตู
ทางเข้าออก เคาท์เตอร์ชำระเงิน ภายในบริเวณร้าน เป็นต้น
๑.๔ จำกัดจำนวนผู้ เข้าใช้บ ริการไม่ให้แออัด และกำหนดให้มี ระยะห่ างที่เหมาะสม โดยจัดระยะห่ าง
ระหว่างโต๊ะคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม หรืออุปกรณ์อื่นใดในการให้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร
๑.๕ จำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อครั้ง และมีมาตรการลดการสัมผัส เช่น การจองคิว
หรือนัดล่วงหน้า การจ่ายเงินแบบออนไลน์
๑.๖ ทำความสะอาดพื้นทีโ่ ดยรอบและบริเวณภายในร้าน พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและ อาจฆ่า
เชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากหรือจุดเสี่ยงที่มี การ
สัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับประตู เคาท์เตอร์ชำระค่าบริการ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
- อุป กรณ์ ในการให้ บ ริการ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บ อร์ด เมาส์ เครื่องเล่ นเกม ชุดหู ฟั ง ให้ ทำความ
สะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% โดยต้องทำความสะอาด
ทุกครั้งหลังจากมีการใช้บริการเสร็จในแต่ละราย
- ห้องน้ำ ห้องส้วม ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
หากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ ยง ได้แก่
กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้น
ห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
๑.๗ ทำการคลุมคีย์บ อร์ด เม้าส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน ในช่วงที่ไม่ มีผู้ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้น ๆ
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๑.๘ จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ และเปิดประตูเป็น
ระยะ เพื่อระบายอากาศ
๑.๙ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่ อยๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือ
จุดที่มีการสัมผัสร่วม หลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
๑.๑๐ งดหรื อ เลี่ ย งการพู ด คุ ย เกิ น ความจำเป็ น ขณะให้ บ ริการ และห้ ามรับ ประทานอาหารในพื้ น ที่
ให้บริการ
๑.๑๑ จัดให้ มีถังขยะที่มีฝาปิ ดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อ ส่งไป
กำจัดอย่างถูกต้อง
๑.๑๒ ชี้แจงให้ ผู้ ใช้บ ริ การ ทราบขั้น ตอนวิธีปฏิ บั ติในการเข้าใช้บ ริการสถานที่ และให้ คำแนะนำสื่ อ
ประชาสั มพั น ธ์การป้ องกัน และการลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้ กับพนั กงานและผู้ ใช้ บริการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๑.๑๓ มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
๒.๑ ประเมินหรือสังเกตอาการตนเอง หากพบว่า มีไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ร่วมกับมีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใด
อย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดไปใช้บริการ และพบแพทย์ทนั ที
๒.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
๒.๓ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หลังจากหยิบจับสิ่งของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
๒.๔ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
๒.๕ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอย่างเคร่งครัด
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1๖. แนวทางปฏิบัติสำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะเปิดโล่ง เจ้าของหรือ
ผู้ดูแลสถานที่ อาจจัดมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นน้ำ เครื่องเล่นทางน้ำ เป็นต้น นั่งหรือนอนพักบริเวณที่จัดให้ อาจ
ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก และมีการใช้พื้นที่ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกัน และมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ ร ะบาดของโรค จึ ง มี แ นวทางปฏิ บั ติ ส ำหรั บ เจ้ า ของสถานที่ ให้ บ ริ ก าร ผู้ ค วบคุ ม กำกั บ ดู แ ล พนั ก งาน
ผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. แนวทางสำหรับเจ้าของสถานที่ หรือผู้ควบคุม
1.1 กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว พร้อม
ทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้น
ไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใด
อย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แจ้งงดการเข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำไปพบแพทย์
1.2 มี ม าตรการให้ พ นั ก งานและนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คน ต้ อ งสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
1.3 จัดให้มีสัญลักษณ์เว้นระยะห่างที่ชัดเจน และกำกับดูแลให้ทุกคนปฏิบัติการเว้นระยะห่าง ระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
1.4 จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่ าง ๆ
อย่างเพียงพอ
1.5 ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ พื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มความถี่หากมีผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเน้นพื้นที่และอุ ปกรณ์ที่มีการใช้บริ การ
ร่วมกัน เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ห้องส้วม เครื่องเล่น ลิฟต์ ประตู ราวจับ ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น
1.6 ดูแลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม มิให้แออัด โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ /กิจกรรมแต่ละประเภท (นักท่องเที่ยว 1 คน ต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร ต่อรอบ/
ช่วงเวลา)
1.7 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว พนักงาน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว วิธีการล้างมือ การปิดฝาชัก
โครกก่อนกดชำระสิ่งปฏิกูล เป็ นต้น เพื่อการป้ องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับ
พนักงานบริการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.8 กรณี เป็นพื้นที่ปิด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ ดี หากใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องมีก ารพักเพื่อ
ระบายอากาศบ้าง รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ
1.9 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ หรืออย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ย ง
ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัด
ให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.10 จัดให้มีถังขยะสภาพดีและมี ฝาปิดไว้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ คัดแยกขยะอย่างน้อย
เป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมไว้ยังทีพ่ ักขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน
1.11 แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการทำงาน เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำ
แหล่งท่องเที่ยวผ่าน QR Code การจำหน่ายบัตรและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นต้น
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1.12 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัด
ให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
2. แนวทางสำหรับพนักงาน/ผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และไปพบ
แพทย์ทันที
2.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อย ๆ และก่อนและหลังให้บริการ
2.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ ต้องป้องกันตนเอง
โดยสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงาน
3. แนวทางสำหรับนักท่องเที่ยว/ผู้ใช้บริการ
3.1 สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่งและ
อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวและไปพบแพทย์
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ละเว้นการเปิดหน้ากากโดยไม่จำเป็น และเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
3.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้สะอาดอยู่เสมอ และก่อนเข้าและออกจากสถานที่
หรือหลังจากสัมผัสพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เมื่อกลับ
ถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
3.4 ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด
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คำถำมที่พบบ่อย
ช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
รวบรวมข้อมูล วันที่ 1-๖ มกราคม 2564
หมวด: มาตรการป้องกันโควิด 19
ประเด็นคำถาม: เมื่อต้องเฝ้าสังเกตอาการ ๑๔ วัน ที่บ้านควรปฏิบัติตนอย่างไร
คำตอบ:
• ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใด
อย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้พบแพทย์
• แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว (แก้วน้ำ จาน ช้อน ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ ฯลฯ) และแยกทำ
ความสะอาด แยกห้องน้ำ กรณีแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาด
ทันที ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
• หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอออล์เจล หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย
และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด แล้วทำความสะอาดมือทันที
• หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
• งดกิจกรรมนอกบ้านจนกว่าจะครบตามเวลาที่กำหนด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 มกราคม 2564
ประเด็นคำถาม: มาตรการป้องกันส่วนบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมต่างกันอย่างไร
คำตอบ:
ตามที่หลายพื้นที่ได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมี
มากกว่า 1 พื้นที่ นั้น และการประกาศนั้นอาจประกาศทั้งจังหวัด หรือบางอำเภอ หรือพื้นที่
เฉพาะ การประกาศเช่นนี้จะทำให้พื้นที่ติดกันจะกลายเป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้โดยเป็นไปตาม
มาตรการที่ศบค.ได้ประกาศไว้ว่าพื้นที่ควบคุมหมายถึงพื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่
มีผู้ติดเชื้อ เกินกว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
สำหรับมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันโรคนั้น ไม่ได้แตกต่างกัน เว้นแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะเพิ่มเติมด้วย โดย ศบค.ได้กำหนดให้
- สวมหน้ากากอนามัย 100 %
- เน้นการทำความสะอาด มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
- ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะและสแกนอยู่เสมอ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ประเด็นคำถาม: การทำความสะอาดมือสามารถป้องกันโควิดได้อย่างไร
คำตอบ:
เนื่องจากเชื้อโควิดสามารถแพร่ได้โดยการไอ จาม การพูด การตะโกน ทำให้เกิดละอองฝอยของ
น้ำลาย โดยเฉพาะการไอจามหากใช้มือปิดปาก และนำมือมาจับที่พื้นผิวอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน
หากมีคนมาใช้อุปกรณ์ต่อและใช้มือจับจมูก ปาก ตา ก็อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนั้น
ภายหลังไอจาม ควรล้างมือให้สะอาด
วิธีทำความสะอาดมือที่ดีที่สุดคือ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ถูให้สบู่ทั่วทุกซอกมุม นานอย่างน้อย
20 วินาที แล้วล้างน้ำออก ทั้งนี้ สบู่จะมีกลไกในการทำลายเชื้อไวรัสโดยยทำลายไขมันที่เปลือก
ของเชื้อไวรัสและยังทำลายการยึดโยงส่วนประกอบสำคัญของไวรัส ทำให้ไวรัสแตกตัวออกจนไม่
สามารถแพร่เชื้อได้ และภายหลังล้างด้วยสบู่ เรายังล้างด้วยน้ำสะอาด ก็จะทำให้ไวรัสที่ยังอาจ
หลงเหลืออยู่ไหลไปกับน้ำด้วย แต่หากไม่สะดวก ที่จะใช้น้ำและสบู่ ให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์
ได้ โดยเทเจลแอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือขนาดพอประมาณ ถูให้ทั่วมือ ทิ้งไว้ให้แห้ง ทั้งนี้เจล
แอลกอฮอล์ควรมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป แต่หากมือมีคราบสกปรก เช่น มีคราบ
เศษอาหาร เปื้อนคราบสกปรก รวมทั้งหลังจากใช้ส้วมควรล้างด้วยน้ำและสบู่ จะดีกว่าล้างด้วย
เจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังควรล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังจับสิ่งสกปรก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเด็นคำถาม: การทำความสะอาดสถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆสามารถป้องกันโควิด ได้อย่างไร
คำตอบ:
เนื่องจากเชื้อโควิดสามารถแพร่ได้โดยการไอ จาม การพูด การตะโกน ทำให้เกิดละอองฝอยของ
น้ำลาย หากละอองฝอยนี้ตกลงบนพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกัน หรือเกิดจากการไอจาม
และใช้มือปิดปาก และนำมือมาจับที่พื้นผิวอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน หากมีคนมาใช้อุปกรณ์ต่อ
และใช้มือจับจมูก ปาก ตา ก็อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
สำหรับคนทั่วไป จึงควรละเว้นการสัมผัสสิ่งของโดยไม่จำเป็น ส่วนเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ก็
ควรให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู
ปุ่มกดลิฟท์ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง แต่หากมีคนใช้งานจำนวนมาก อาจเพิ่ม
ความถี่ขึ้น เป็นวันละ 3 ครั้ง หรือทุก 2 ชั่วโมง หรือทุกรอบการให้บริการ เพื่อลดโอกาสการติด
เชื้อผ่านทางการสัมผัสพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกัน
และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ภายหลังทำความสะอาดแล้ว อาจฆ่าเชื้อด้วยน้ำย่าฆ่าเชื้อสำหรับ
พื้นผิว ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามีสารฆ่าเชื้อ 3 ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อ
ไวรัสได้ภายในเวลา 1 นาที คือ
• เอธานอล ความเข้มข้น 70-90% ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดคือ เอธานอล 70%
เนื่องจาก ใช้แอลกอฮอล์น้อยที่สุดแต่ให้ผลในการทำลายเชื้อได้ดี มีปริมาณน้ำที่พอเหมาะจะทำ
ให้พื้นผิวเปียกและช่วยให้แอลกอฮอล์สามารถแทรกซึมและกระจายตัวได้ดี
• ผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ มีการใช้มากอยู่ในรูปโซเดียมไฮโปคลอไรต์ โดย
การฆ่าเชื้อที่พื้นผิวทั่วไป แนะนำให้ใช้ที่ความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (0.1%) สำหรับ
บริเวณที่มีการปนเปื้อนเลือด หรืออื่น ๆ ปริมาณมาก แนะนำให้ใช้ที่ความเข้มข้น 5,000 ส่วน
ในล้านส่วนหรือ 0.5% การใช้สารนี้ในการทำลายเชื้อโรค ต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อ
ขจัดสารอินทรีย์ที่พื้นผิวก่อน
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๓๙

• ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ส่วนในล้านส่วน (0.5%) ไม่
เหมาะกับพื้นผิวที่เป็นโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี และต้องระมัดระวังการใช้งาน
เนื่องจากมีความเป็นกรดสูง
การใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อนั้น ควรเลือกสารเคมีที่สามารถทำลายเชื้อกลุ่มเป้าหมายได้ดี
ไม่ถูกทำลายได้ง่าย ต้องไม่ทำลายพื้นผิว ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผู้ใช้งานและมีราคาที่
เหมาะสมด้วย
(กรมอนามัย วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ประเด็นคำถาม: ทำไมจึงต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
คำตอบ:
เนื่องจากเชื้อโควิด 19 มีการแพร่โดยตรงผ่าน น้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย จากละอองฝอยที่เกิดจาก
การพูดคุยเสียงดัง การตะโกน และการติดต่อทางอ้อมผ่านพื้นผิวหรือวัตถุที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ป่วย
ปนเปื้อน หากเราอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีเชื้อ ในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เป็นเวลานาน เช่น อยู่ร่วมห้อง
พูดคุยกัน หันหน้าเข้าหากัน เป็นต้น ก็อาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อ
หลายคนไม่แสดงอาการ จึงไม่ทราบว่าเขามีเชื้อหรือไม่
การที่เราเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เราไม่ทราบว่าใครมีเชื้อบ้าง จึงควรหลีกเลี่ยงเข้าไป
ในสถานที่แออัดเป็นเวลานาน หากจำเป็น ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด พร้อมมีการป้องกันตัวเองด้วย
การใส่หน้ากากตลอดเวลา ไม่สัมผัสพื้นผิวโดยไม่จำเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมวด: จับจ่ายใช้สอย ชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
ประเด็นคำถาม: ห้างสรรพสินค้า ยังเปิดบริการตามปกติหรือไม่
คำตอบ:
ห้างสรรพสินค้ายังเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นบางจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ที่มีประกาศ
ให้เปิดใช้บริการเพียงบางส่วน และให้ปิดบริการบางส่วนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564
เป็นต้นไป ได้แก่
• สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
• สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต
• ศูนย์พระเครื่อง
• สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง
• สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และร้านนวดแผนไทย
• โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา
- ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากประกาศของแต่ละจังหวัดผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ หรือจากเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด
-ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาปิดเป็นเวลา 21.00 น.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 มกราคม ๒๕64
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑
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ประเด็นคำถาม: หากจะไปห้างควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID-19
คำตอบ:
1) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอหากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ไปใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
2) ใช้บ ริการเท่าที่จ ำเป็ นและควรใช้เวลาให้ น้อยที่สุด วางแผนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายใน
ห้างสรรพสินค้าฯ ล่วงหน้า และหากเป็นไปได้ผู้สูงอายุที่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการไป
ใช้บริการ
3) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าฯ
4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ให้บริการเกินจำเป็น
5) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัส
หยิบจับสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 4 มกราคม ๒๕64
หมวด: กิจกรรมด้านออกกำลังกาย การใช้บริการสระว่ายน้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19
ประเด็นคำถาม: สระว่ายน้ำ ยังเปิดบริการตามปกติหรือไม่
คำตอบ:
สระว่ายน้ำ ยังเปิดให้บริการตามปกติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การใช้บริการสระว่ายน้ำมีโอกาสติดเชื้อ
ได้หรือไม่
คำตอบ:
สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานจะมีคลอรีนซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส และทำให้ประสิทธิภาพในการ
แพร่เชื้อลดลง แต่ถ้าไปว่ายน้ำสระเดียวกันกับคนติดเชื้อ และไปอยู่ใกล้ตอนที่ไอหรือจาม ก็
สามารถมีโอกาสติดเชื้อได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: หากจะไปใช้บริการสระว่ายน้ำควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID-19
คำตอบ:
1) สั งเกตอาการตนเองสม่ ำเสมอ หากมี อ าการไข้ห รือวั ด อุณ หภู มิ ได้ ตั้ งแต่ 37.5 องศา
เซลเซี ยส ขึ้น ไป ร่ว มกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่ น ลิ้ นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจ
เหนื่ อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้ว ย งดไปใช้
บริการ และพบแพทย์ทันที
2) ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ลดการสัมผัส โดยการจองคิวล่วงหน้า
3) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ำ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑
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4) เว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ย งการพูดคุยกับผู้ให้ บริการเกิน
จำเป็น และลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ว่ายน้ำตามเลนที่กำหนด ไม่ว่ายน้ำในลักษณะ
รวมกลุ่ม เว้น ระยะห่างระหว่างกันขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ไม่บ้วนน้ำลาย สั่ งน้ำมูกลงในน้ำ
ระหว่างการว่ายน้ำ และไม่รวมกลุ่มกันบริเวณขอบสระและบริเวณโดยรอบ
5) อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง และเมื่อว่ายน้ำเสร็จควรอาบน้ำและเปลี่ยน
เสื้อผ้าทันที
6) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากหยิบจับ
สิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
7) ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
หมวด: กิจกรรมด้านบันเทิง การใช้บริการโรงภาพยนตร์เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID-19การขนส่งสาธารณะ
ประเด็นคำถาม: โรงภาพยนตร์ ยังเปิดบริการตามปกติหรือไม่
คำตอบ:
โรงภาพยนตร์ ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่ต้องผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: ประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการไปใช้บริการโรงภาพยนตร์
คำตอบ:
1) สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ร่วมกับ ไอ น้ ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่ น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่ อย หรือหายใจ
ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย งดไปใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
2) ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ลดการสัมผัส โดยการจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์ การตรวจบัตร
โดยการสแกน
3) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ชมภาพยนตร์
4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ให้บริก ารเกิน
จำเป็น
5) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากโรงภาพยนต์ หรือหลังจาก
หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสั มผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
6) ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3 มกราคม ๒๕64
ประเด็ฯคำถาม: สามารถรับประทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มขณะชมภาพยนตร์ได้หรือไม่
คำตอบ:
สามารถรับประทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มขณะชมภาพยนตร์ได้ แต่เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว
ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3 มกราคม ๒๕64
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๒

หมวด: การเดินทาง ขนส่งสาธารณะ
ประเด็นคำถาม: ปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อต้องใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
คำตอบ:
• หากมีอาการเป็ น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมู กไม่ได้กลิ่ น ลิ้ นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือมี
อาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ
ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการก่อนหน้านี้ หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
• หากมีอาการปรกติ ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาเร่งด่ว น เลือกใช้บริการรถที่มีมาตรการทำความ
สะอาดอุปกรณ์ พื้นที่และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน สม่ำเสมอ และมีการระบายอากาศที่ดี
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
ก่อนโดยสาร รถไฟ เรือ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับ
ถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เมื่อทราบว่ารถโดยสาธารณะที่ใช้เดินทางเป็นประจำ มีข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อ
จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
คำตอบ:
ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายชั่วโมงถึงหลายวัน แต่หากมีการทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสบ่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ และตัวเราเองสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตา ปาก จมูก
บริเวณใบหน้า จะป้องกันโรคได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เมื่อต้องเดินทาง โดยรถสาธารณะที่มีผู้โดยสารแออัด ไม่สามารถทำตามมาตรการจำกัด
จำนวนคน จนไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ:
ระหว่างที่โดยสารให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง หลีกเลี่ยงการ
พูดคุยโดยไม่จำเป็น ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
หมวด: การจัดประชุม สัมมนา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ
ประเด็นคำถาม : สามารถจัดประชุม จัดสัมมนา จัดงาน ในโรงแรมได้หรือไม่
คำตอบ:
สามารถจัดประชุม สัมมนาในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมได้ ทั้งนี้จำนวนคนที่อนุญาตให้จัดประชุม
เป็นไปตามที่ออกประกาศเป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หากพื้นที่ใดไม่มีข้อกำหนด ให้พิจารณา
ลดจำนวนคนและลดขนาดงานให้เล็กลงกว่าปกติ หากเป็นการรวมตัวจำนวนมาก ควรปรึกษา
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๓

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้พิจารณาลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง มีมาตรการลด
ความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และกำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรการที่ได้วางแผนไว้
สำหรับการจัดงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตหรือ
จังหวัดที่จัดงานเสียก่อน และต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: วิธีปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ
คำตอบ:
ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใด
อย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดการเข้าร่วมประชุม และพบแพทย์ทันที
หากไม่มีอาการดังกล่าว ในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ชมสินค้าหรือนิทรรศการให้สวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างร่วม
กิจ กรรม ชมสิ น ค้า หรื อการชำระสิ นค้ า หลี กเลี่ ยงการเข้าไปในจุดที่ มี การรวมกลุ่ ม งดการ
รวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและ
หลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรือสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยน
เสื้อผ้าและอาบน้ำทันที และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: สามารถจัดแสดงสินค้า ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์ประชุม ได้หรือไม่
คำตอบ:
สามารถดำเนิ น การได้ ตามเวลาปกติ ข องสถานที่ นั้ น ๆ ภายใต้ ก ารดำเนิ น การมาตรการ
ป้องกัน โรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามประกาศและมาตรการจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้น ๆ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: แผนการจัดแสดงสินค้าที่มีการกำหนดไว้เดิม สามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่
คำตอบ:
สามารถดำเนิ น การได้ โดยให้ พิ จ ารณาลดจำนวนผู้ เข้ าร่ว มกิ จกรรมลง และมี ม าตรการลด
ความหนาแน่ น ของผู้ ร่ ว มกิ จ กรรม สามารถปรั บ รู ป แบบการเข้ า ชม โดยการลงทะเบี ย น
ล่วงหน้า และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และ
เป็นไปตามประกาศและมาตรการจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้น ๆ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม ๒๕64
หมวด: สุขอนามัยของอาหารกับโควิด 19
ประเด็นคำถาม: คนทำอาหารควรทำตัวอย่างไรไม่ให้แพร่เชื้อโควิด 19
คำตอบ:
คนทำอาหารหรือแม่ครัว/พ่อครัว ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียมอาหาร ภายหลังเตรียมอาหารหรือจับสิ่งสกปรก ใส่หน้ากากผ้า
หรื อ หน้ ากากอนามั ย ตลอดเวลาที่ ป รุ งประกอบอาหาร ไม่ ไอจามรดอาหาร ดู แ ลบริเวณที่
ทำอาหารสะอาดและช่วงนี้ควรเน้นอาหารปรุงสุก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๔

ประเด็นคำถาม: เชื้อโควิดสามารถติดต่อกันทางอาหารได้หรือไม่
คำตอบ:
ยังไม่มีหลักฐานแสดงว่าในขั้นตอนการปรุง ประกอบอาหาร สามารถแพร่เชื้อโควิด 19 แต่มี
ความเป็นไปได้ที่คนจะติดโควิด 19 จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุ เช่น อาหาร หรือภาชนะ
บรรจุอาหาร และ เชื้อโควิดเป็นเชื้อไวรัส ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ในอาหาร การขยายตัวเพิ่ม
จำนวนนั้นต้องอยู่ในคนหรือสัตว์เท่านั้น แต่เพื่อการป้องกัน ต้องมีการทำความสะอาดสถานที่
ปรุง ประกอบ หรือจัดอาหาร อย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้สัมผัส อาหารล้างมือบ่อย ๆ ไม่ไอ จามรด
อาหาร แต่ในขั้นตอนของการรับประทานอาหาร อาจมีการติดต่อผ่านทางสภาพแวดล้อม เช่น
กรณีมีผู้ติดเชื้อรับประทานอาหารในห้องปรับอากาศเป็นเวลานาน ก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้
สำหรั บ ร้านอาหาร กำชั บ ให้ พนั กงานทุ กคนมี การคัดกรองอาการทุกวัน ใส่ ห น้ ากากผ้ าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้ บริการ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ บ่อย ๆ
และดูแลสถานที่ให้ป ลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ โดยการทำความสะอาดสถานที่
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนใช้ งานร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์
ภายในร้านในจุดที่เหมาะสม ไม่วางเจลแอลกอฮอล์ไว้ใกล้เตาไฟ หรือบริเวณที่มีอาหารแบบหม้อ
ไฟ และไม่ให้ลูกค้าหยิบจับอาหารโดยตรง และไม่เปิดเพลงเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกค้าหรือพนักงาน
ต้องพูดเสียงดังหรือตะโกน
ผู้บริโภค สามารถลดการแพร่หรือรับเชื้อได้ โดยเลือกซื้อไปรับประทานที่บ้าน หากรับประทานที่
ร้านให้เลือกที่โล่ง ลดระยะเวลาทานอาหารลง ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นช่วงรับประทานอาหาร ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น ไม่นำผู้สูงอายุไปรับประทานอาหาร
นอกบ้าน หากสถานทีน่ ั้นมีคนจำนวนมาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เราสามารถติดเชื้อ เมื่อไปจ่ายตลาดหรือชอปปิ้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้หรือไม่
คำตอบ:
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อผ่านทางอาหาร รวมทั้งการแพร่เชื้อผ่าน
ทางการสัมผัสอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารหรือถุงชอปปิ้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการไป
ตลาด หรือ ชอปปิ้ง แนะนำให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ ภายหลังซื้อของหรือจับภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งก่อนเตรียมอาหาร และก่อน
รับประทานอาหาร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: มีวิธีการทำปรุงประกอบอาหารอย่างไรให้ปลอดจากเชื้อโควิด
คำตอบ:
ควรใช้ความร้อนในการปรุงอาหารให้ สุก ซึ่งจะทำให้ เราปลอดภัยทั้งจากเชื้อโควิดและโรคที่
ติ ด ต่ อ ทางอาหารอื่ น ๆ ด้ ว ย เนื่ อ งจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาถู ก ทำลายได้ ง่ า ยด้ ว ยความร้ อ น
กรมอนามั ยแนะนำให้ ป รุ งอาหารให้ สุ ก ใช้ อุณ หภูมิ อย่า งน้ อย 70 องศาเซลเซี ยส นาน
5 นาที
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เชื้อโควิด สามารถติดต่อกันทางอาหารที่ซื้อจากร้าน การรับประทานที่ร้านได้หรือไม่
คำตอบ:
ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อโควิด 19 ผ่านทางผู้สัมผัสอาหารที่ติดเชื้อโควิด 19 แต่
เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้บริโภค ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหยุดงาน ไม่เตรียมอาหารหรือ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๕

เสิร์ฟอาหาร ผู้สัมผัสอาหารควรมีสุขอนามัยที่ดี ไม่หยิบจับอาหารโดยใช้มือเปล่า ควรใช้อุปกรณ์
ช่วยหยิบ จับอาหาร ล้างมือทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังเตรียมอาหาร และภายหลังจับอาหาร
ดิบ ภายหลังใช้ส้วม จับสัตว์เลี้ยง หลังจากไอจาม และภายหลังจับใบหน้าตัวเองและผู้อื่น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เชื้อโควิด สามารถติดต่อกันทางอาหารประเภทผักสด ผลไม้ ได้หรือไม่
คำตอบ:
ยังไม่มีห ลักฐานยืนยั นว่ ามีการแพร่เชื้อโควิด 19 ผ่านทางการรับประทานผัก ผลไม้ แต่เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรค ผู้บริโภคควรล้าง ทำความสะอาดผัก ผลไม้ ก่อนรับประทานเสียก่อน และเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อข้ามกันโดย การจัดวางอาหาร ให้แยกผักผลไม้ออกจากวัตถุดิบอื่น ๆ และเมื่อ
ไปซื้อผักผลไม้ ให้วางแผนการซื้อเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และใช้มือสัมผั สสินค้าให้น้อยที่สุด
และให้จับเฉพาะผัก ผลไม้ที่ต้องการซื้อเท่านั้น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: อาหารทะเลกินได้หรือไม่
คำตอบ:
จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิดในพื้นที่ตลาดกลางอาหารทะเล ทำให้หลายพื้นที่มีคำสั่ง
ปิดบริเวณจำหน่ายอาหารทะเล และประชาชนมีความกังวลว่าอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้งนั้น
รับประทานได้หรือไม่ กรมอนามัยขอชี้แจงว่ารับประทานได้ หากปรุงให้สุก อย่างน้อยให้ใช้
ความร้อนที่ 70 องศา นาน 5 นาที เช่น อาหารประเภทต้มยำที่น้ำเดือด อุณหภูมิสูงเกิน 70
องศาแน่นอน ปลาทอด ที่ใช้ไฟร้อนจัด ทอดจนปลาสุกหากซื้ออาหารทะเลสด ให้ล้างด้วยน้ำ
สะอาดก่อน ปรุงให้ร้อนจัด จะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียได้ด้วย มิใช่เพียง
ทำลายไวรัสโควิด 19
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมวด: ผู้สูงอายุ
ประเด็นคำถาม : บุคคลใดบ้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด 19 หรือเมื่อเป็นแล้วจะมีอาการรุนแรงขึ้น
คำตอบ :
1. กลุ่ ม เสี่ ย งโดยตรงที่ อาจสั มผั ส กับ เชื้อ ได้แก่ กลุ่ ม คนที่ อาศัยอยู่ในพื้ นที่ ควบคุม หรือเพิ่ ง
เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุม/พื้นที่เสี่ยง บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ
2. กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการที่รุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้มีโรค
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคปอด เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: แนะนำวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไรให้ปลอดภัย COVID-19
คำตอบ:
ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ
สะอาด แยกสำรับ และหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ ช้อนกลางส่วนตัว และแยกของใช้
ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำดื่ม ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารกายด้วยท่าง่ายๆ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตโดยวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๖

ดูรายการทีวี ฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ทำสวน
หรือการฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น และใช้ดุลพินิจในการรับข้อมูลข่าวสาร
งดการออกนอกบ้าน หรือเดินทางไปบริเวณที่มีคนหนาแน่น พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุม และไม่อยู่
ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยใช้เวลาน้อยที่สุดรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการ
สวมกอด การอุ้ม หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเปลี่ยนมาใช้การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นโดยการใช้เทคโนโลยีหรือใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น Line, Facebook หรือการโทรศัพท์พูดคุย
เป็นต้น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: แนะนำวิธีดแู ลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอย่างไรดี
คำตอบ:
หากผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด และอื่น ๆ ควรจัดเตรียมยารักษาโรคประจำตัวของผู้สูงอายุไว้ให้เพียงพออย่างน้อย 3
เดือน ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ ในกรณีสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ใกล้
บ้าน หมอครอบครอบครัว หรือ อสม.เป็นต้น หรือปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วให้ญาติผู้ดูแล
รับยาแทนหรือมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่บ้าน (เพื่อลดการเดินทางของผู้สูงอายุ)
กรณีที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ควรมีการป้องกันตนเองด้วยการสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีการสัมผัสสิ่งสกปรกหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกัน
ต้องล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง และเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านหรือที่พัก ต้องมีการทำความสะอาด
ร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที แล้วค่อยทำกิจกรรมอื่น ๆ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: เราจะดูแลสภาพจิตใจผู้สูงอายุให้เข้มแข็งในช่วงระบาดของ COVID-19 ได้อย่างไร
คำตอบ:
ดูแลสุขภาพกายให้ดี ด้วยการดูแลความสะอาดร่างกาย ออกกำลังที่เหมาะสม เช่น ยืดเส้น ทำ
สมาธิ กินอาหารสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
นอกจากนี้ยังควรลดหรือพักการติดตามข่าว COVID-19 ลงบ้าง เพราะการรับรู้ข่าวสารทำให้
จิตใจหดหู่ เลือกทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและกิจกรรมที่สามารถทำได้ตามหลักการ Social
Distancing ติดต่อกับเพื่อนฝูง ญาติมิตรอยู่เสมอผ่านระบบสื่อสาร หาเพื่อนที่ไว้ใจได้แล้วเล่าให้
เขาฟังว่า ท่านมีความกังวลและรู้สึกอย่างไร จะช่วยให้คลายความกังวลลงได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: สำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เด็ก และคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ควรปฏิบัติตัวกัน
อย่างไรในช่วงที่มีโควิด 19 ระบาด
คำตอบ:
• ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และวิธีการปฏิบัติตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ล้ างมื อ ให้ ส ะอาดอยู่ เสมอด้ ว ยน้ ำและสบู่ อ ย่ างน้ อ ย 20 วิ น าที หรื อ
แอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก งดการกอด การอุ้ม หรือสัมผัสผู้สูงอายุ และเด็ก
อายุ ต่ ำ กว่ า 5 ปี และเฝ้ า ระวั งและสั ง เกตอาการตนเอง หากพบว่ า ตนเอง หรื อ บุ ค คลใน
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๗

ครอบครัวมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้ไปพบแพทย์ทันที
• หมั่นทำความสะอาดที่พักอาศัย อุปกรณ์ ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก
น้ ำ ผสมน้ ำ ยาฟอกขาว น้ ำ ยาทำความสะอาดที่ มี ส่ ว นผสมของโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ ห รื อ
แอลกอฮอล์ 70% ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
• ควรจัดสำรับแยกเฉพาะผู้สูงอายุ จัดให้มีและใช้ช้อนกลางส่วนตัว และแยกของใช้ส่วนตัว
• กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างจาก
บุคคลอื่น ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร
• กำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อ และระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจ
ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง
• สมาชิกที่ทำงานนอกบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำสระผมทุกครั้ง ก่อนพบปะ
สมาชิกท่านอื่น และควรแยกรองเท้าที่ใส่ไปทำงานไว้นอกบ้านไม่รวมกับสมาชิกท่านอื่น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
หมวด: กิจกรรมด้านออกกำลังกาย
ประเด็นคำถาม: ระหว่างออกกำลังกาย จะป้องกันการติดโควิด-19 ได้อย่างไร
คำตอบ:
การออกกำลังกายในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 สามารถป้องกันได้ดังนี้
• หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก โดยไม่จำเป็น และทำความสะอาดมือด้วยน้ำ
สบู่ หรือแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้าทุกครั้ง
• ทำความสะอาดมือ เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กำจัดเชื้อ เช่น น้ำสบู่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น
• หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด หรืออยู่ในที่มีคนหนาแน่น และออกกำลัง
กายหรือทำกิจกรรมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: ช่วงกักตัวที่บ้านสามารถออกกำลังกายอย่างไร ให้เหมาะสม
คำตอบ:
ช่วงกักตัวที่บ้านสามารถออกกำลังกายที่บ้านสามารถทำได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ โดย
คำนึงถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือประมาณ วันเว้นวัน ในแต่ละครั้งควรออกกำลัง
กายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป ได้จนถึง 30 นาที หรืออาจมากกว่านั้นได้หาก
มีความชำนาญหรือคุ้นชินแล้ว
• ออกแรงหนักระดับที่ร่างกายรับได้ โดยสังเกตจากอาการขณะออกกำลังกาย สำคัญคือไม่
ควรกลั้นหายใจขณะออกแรง และควรเพิ่มระดับความท้าทายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
• ออกกำลังกายผสมผสานกันระหว่าง การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ การออกกำลังกาย
แบบแรงต้าน และ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๘

ประเด็นคำถาม: อยากออกกำลังกายระหว่างที่มีการเฝ้าระวังหรือกักตัวที่บ้าน มีรูปแบบใดแนะนำบ้าง
คำตอบ:
หากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังหรือกักตัวที่บ้าน สามารถออกกำลังกายได้ในพื้นที่จำกัด หากอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นหรืออยู่คอนโด ขอให้งดใช้สถานที่ออกกำลังกายของส่วนรวม แต่หากอยู่คนเดียวสามารถ
เลือกออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม กรมอนามัย มีคำแนะนำ ดังนี้
การออกกำลังกายที่บ้านเน้นความเหมาะสมตามบริบท ทั้งผู้ออกกำลังกายเอง อุปกรณ์
สถานที่ หากไม่มีอุปกรณ์ หรือพื้นที่ อาจเลือกชนิดการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก
เช่น การเดินเร็วรอบบ้าน กระโดดเชือก เต้นแอร์โรบิก โยคะ หรืออาจจะใช้สิ่งของทดแทน เช่น
การยกน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำแทน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในการรับสื่อหลายช่องทาง เช่น YouTube วีดีโอตัวอย่างการ
ออกกำลังกาย ซึ่งทำตามได้ทันที ตามความเหมาะสม บางชนิดเป็นรูปแบบของเกมที่สามารถ
โต้ตอบกับผู้ออกกำลังกายตามความเหมาะสมได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
ประเด็นคำถาม: การเล่นเกม การทำงานบ้านถือเป็นการออกกำลังกายไหม
คำตอบ:
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันคือ การมีกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหว ก็ได้
ประโยชน์ หมายรวมถึง การทำงานบ้าน การเดิน เป็นต้น แต่ขอให้ได้ถึงระดับที่เหนื่อยพอพูด
เป็นประโยคสั้น ๆ ได้ รวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที โดยดูตามความเหมาะสมของบริบท
ตัวผู้ออกกำลังกายเอง สถานที่ อุปกรณ์ ถ้าเป็นเกมที่มีการออกแรง เคลื่อนไหวร่างกายจน
เหนื่อย ก็ได้ประโยชน์เช่นกัน เช่น Ringfit adventure (Nintendo switch) Kinect sports
(xbox360) Just dance (PlayStation 4) เป็นต้น ก็สามารถทำได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม ๒๕64
หมวด: มาตรการป้องกันโควิด 19
ประเด็นคำถาม: หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าใช้แล้ว ต้องทำอย่างไร
คำตอบ:
วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. การถอดหน้ากากอนามัย ให้จับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลังพับหน้ากาก
อนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูก หรือน้ำลาย
แพร่กระจาย ทั้งนี้ พยายามให้มือสัมผัสหน้ากาก น้อยที่สุด
2. ม้วนหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดที่ใกล้
ที่สุดทันที
3. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้มีที่ทิ้งหน้ากากไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ทิ้งในภาชนะนั้น
4. ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัย

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๔๙

** ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สามารถใช้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ โดยให้ซักทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาซักผ้าเด็ก หรือสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
หมวด: เสริมสวย เสริมความงาม
ประเด็นคำถาม: ใช้บริการร้านเสริมสวยอย่างไร ปลอดภัยโควิด 19
คำตอบ:
สำหรับผู้ให้บริการ
1. จัดให้มีสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า
2. จัดเก้าอี้ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. ควรมีระบบนัดหมายเพื่อลดระยะเวลาคอยภายในร้าน
4. หากใช้เครื่องปรับอากาศ ให้ปิดเป็นระยะ และเปิดประตูระบายอากาศบ้าง
5. ให้พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ
6. ไม่รับประทานอาหารภายในบริเวณที่จัดบริการ
สำหรับลูกค้า
1. ควรนัดหมายล่วงหน้า และใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ใช้เวลานานเกินไป
2. ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถอดหน้ากากเมื่อจำเป็นจริง ๆ
3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากร้านหรือหลังจากหยิบ
จับสิ่งของ หรือสัมผัสจุดที่มีการสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
หมวด: การดูแลความสะอาด ส้วมสาธารณะ
ประเด็นคำถาม: ใช้ห้องส้วมสาธารณะควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด 19
คำตอบ:
เว้นระยะห่างในขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ
เพราะจะทำให้โถหรือขอบโถแตกหรือหัก หรืออาจพลาดตกลงมาจนเกิดการบาดเจ็บได้
ก่อนใช้ส้วมทุกครั้งให้เช็ดก่อนนั่งลงบนโถส้วม ไม่ทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถส้วม และล้างมือด้วยสบู่
และน้ำให้สะอาด ทุกครั้งหลังใช้ส้วม หากใช้ส้วมแบบนั่งราบ ควรปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครก
ทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
ประเด็นคำถาม: จุดเสี่ยงที่ควรระวังขณะใช้บริการส้วมสาธารณะมีอะไรบ้าง
คำตอบ:
จุดเสี่ยงคือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ได้แก่ ลูกบิด/กลอนประตู ที่รองนั่งส้วม ที่กดน้ำของโถ
ส้วม/โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ ที่จับสายฉีดชำระ ดังนั้น หลังการใช้ส้วม และการสัมผัสจุดเสี่ยงต่าง ๆ
จึงต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑

๕๐

ประเด็นคำถาม: จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าส้วมสาธารณะที่เข้าไปใช้บริการมีความสะอาดและปลอดภัย
คำตอบ:
เมื่อจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ ต้องมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม ควรสัมผัสจุดสัมผัสร่วมให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อต้องใช้ส้วมนั่งราบควรเช็ดทำความสะอาดก่อนนั่ง สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้ส้วมหรือการ
สัมผัสจุดเสี่ยงหรือจุดที่สัมผัสร่วมกัน โดยใช้เวลาอยู่ในห้องส้วมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
ประเด็นคำถาม: การทำความสะอาดหลังขับถ่ายแบบเปียกกับแบบแห้ง แบบไหนจะเกิดการปนเปื้อน
มากกว่ากัน เช่น กรณีห้องน้ำห้างไม่มีสายฉีดชำระมีเพียงกระดาษชำระในการทำความสะอาด
คำตอบ:
การทำความสะอาดหลังขับถ่ายทั้งแบบเปียกกับแบบแห้ง กระดาษชำระที่ใช้ควรทิ้งลงในโถส้วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดแบบแห้ง ซึ่งมีการปนเปื้อนมาก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มากที่สุด และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
ทุกครัง้ หลังใช้ส้วม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
หมวด: กิจกรรมด้านบันเทิง ผับ บาร์
ประเด็นคำถาม: สถานบันเทิง ผับ บาร์ ยังเปิดบริการตามปกติหรือไม่
คำตอบ:
• สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ปิดให้บริการ เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ถูกกำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
• ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานบันเทิง ผับ บาร์ สามารถปรับเป็นร้านอาหารได้ แต่ต้องไม่มี
การเต้น รำวง ไม่มีพนักงานปรนนิบัติลูกค้า และไม่มีพนักงานร้องเพลงร่วมกับลูกค้า
• สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถเปิด
บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564
ประเด็นคำถาม: หากจะไปสถานบันเทิง ผับ บาร์ ควรปฏิบัตติ ัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID-19
คำตอบ:
• สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ร่วมกับมีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีประวัติเดินทางไป
ในพื้นที่เสี่ยง ให้งดไปใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ ๑
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•

•

•

ไปใช้บริการเท่าที่จำเป็น ลดการสัมผัส จ่ายเงินแบบออนไลน์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใกล้ชิด การเต้นรำ การพูดคุย ตะโกนเสียงดัง หรือร้องเพลง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น
จาน ช้อน ไม่ดื่มแก้วเดียวกัน ไม่สูบบุหรี่มวนเดียวกัน เป็นต้น
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานบันเทิง หลังจากหยิบ
จับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
สำหรับคนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ควรไปใช้บริการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มกราคม 2564

หมายเหตุ: สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://anamai.moph.go.th/th
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คณะผูจ้ ัดทำ
คณะที่ปรึกษา
นายแพทย์สุวรรณชัย
นายแพทย์ดนัย
นายแพทย์อรรถพล
นายแพทย์บัญชา
นายแพทย์สราวุฒิ

วัฒนายิ่งเจริญชัย
ธีวันดา
แก้วสัมฤทธิ์
ค้าของ
บุญสุข

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย

คณะผู้จัดทำ
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
นายสมชาย
ตู้แก้ว
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
นางนภพรรณ นันทพงษ์
นางณีรนุช
อาภาจรัส
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นางสาวชไมพร เป็นสุข
นางพรพรรณ บุญปลิก
นางสาววราภรณ์ บุญภักดี
นายชัยเลิศ
กิ่งแก้วเจริญชัย
นางสาวณัฐณิชา ทองเจริญ
นางสาวพนิตา เจริญสุข
นางสาววาสนา ลุนสำโรง
นายปราโมทย์ เสพสุข
นางสาวละมัย ชัยงาม
นายคณุตม์
ทองพันชั่ง
นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนายการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนายการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ผู้อำนายการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
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