สวนที่ 3
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม

2. กิจกรรมดานการออกกําลังกาย
การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเทา
งดเวนการอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ําแบบรวม และการนวดบริเวณใบหนา
 ยกเวนสถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
 ใหกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด




แนวทางปฏิบตั สิ ําหรับผูป ระกอบการ ประกอบดวย
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณปองกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อเปดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผอนปรนในแอปพลิเคชันทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ตามที่ทางราชการกําหนด พรอมทั้งชี้แจงพนักงานและใหคําแนะนํากับผูใชบริการสามารถลงทะเบียน
กอนเขาและออกจากสถานทีไ่ ด
1.2 จัดใหมีแบบลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานที่ กรณีผูใชบริการไมมีสมารทโฟน สําหรับการใช
แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพื่อประโยชนตอการติดตามกรณีพบผูปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการใน
สถานที่
1.3 จัดพื้นที่ตอนรับผูรับบริการใหเหมาะสม โดยใหมีระยะหาง 1 เมตรระหวางลูกคาแตละราย เพื่อความ
ปลอดภัย และมีระบบการซักประวัติความเสี่ยง ควรจัดใหพื้นที่แยกออกจากสวนปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใหพนักงานตอนรับ (cashier) สวมถุงมือ หนากากอนามัย และกระจังหนา (Face shield) หรือแวนตา
เพื่อปองกันการติดเชื้อ
1.4 จัดเตรียมอุปกรณสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบมือถือ (Hand-Held
Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เปนตน
1.5 จัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย และแอลกอฮอล หรือแอลกอฮอลเจล อยางนอย 70%
ลางมือไวในบริเวณเคานเตอร เพื่อใหบริการแกผูรับบริการและพนักงาน เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการ
แพรกระจายเชื้อระหวางบุคคล
1.6 รักษามาตรฐานดานสถานที่ ความปลอดภัย และการใหบริการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
1.7 ใหขอมูลความรู คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคกับ
ผูใชบริการ รวมทั้งพนักงานในราน เชน โปสเตอรปายประกาศ แนะนําใหลางมือ และการสวมหนากาก
อนามัย
1.8 เกาอี้นวด จัดใหระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร และการใชบริการในหองตางๆ ใหจํากัดจํานวนคน 1 คน
ตอหอง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ
1.9 จัดสถานที่สําหรับเก็บเสื้อผา อุปกรณของผูรับบริการ และอุปกรณสําหรับใหบริการใหมิดชิดเปน
สัดสวน เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อ
1.10 หองใหบริการนวดตองเปน 1 คนตอหอง กรณีที่เปนหองรวม เตียงนวด หรือเบาะนวดตองมีมานกั้น
เปนสัดสวน และเตียงนวดหางกันอยางนอย 1.5 เมตร

1.11 จัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีใชเครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาใหมีชองทางระบายอากาศ
หรือใชพัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งภายในและบริเวณหองสุขา
1.12 ทําความสะอาดสถานประกอบการโดยภาพรวมกอนการเปดใหบริการ
2. การเตรียมความพรอมในการใหบริการ
2.1 มาตรการคัดกรองอาการปวย
(1) สอบถามบันทึกขอมูลสุขภาพพื้นฐาน และคัดกรองผูรับบริการและพนักงานทุกราย ตามแบบฟอรม
ที่กําหนด เพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแกสุขภาพของผูรับบริการ หากผูรับบริการมีอาการไข (อุณหภูมิเกิน
37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหแนะนําใหรีบไปพบแพทย และหาก
ผูรับบริการเขาไดตามเกณฑของผูปวย PUI ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่สถานบริการ
ตั้งอยูทันที
(2) พิจารณาจัดทําแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผูมีอาการปวย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ สําหรับพนักงานและผูรับบริการ และอาจใชแอปพลิเคชันทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน
2.2 มาตรการในการปองกันโรค
(1) การตอนรับเวนระยะหางในการติดตอกับผูรับบริการ และพนักงานดวยกันอยางนอย 1 เมตร
(2) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใหไดมาตรฐานถูก
สุขลักษณะ และใชไดอยางปลอดภัย
(3) ระมัดระวังการสัมผัสใกลชิดขณะปฏิบัติหนาที่ ตองสวมหนากากอนามัย และสวมกระจังหนา
(Face shield) หรือแวนตา ทุกครั้งที่ใหผูรับบริการ ลางมือกอนและหลังการใหบริการดวยน้ําสบู
หรือแอลกอฮอลเจล โดยใหผูรับบริการมองเห็นดวยทุกครั้ง ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูกปาก หากมี
อาการปวย ควรรีบไปพบแพทยพรอมแจงประวัติการสัมผัสผูรับบริการ
(4) ผูใหบริการควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผูรับบริการที่มาใชบริการ เชน มีอาการไข ไอ เจ็บคอ
มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรแนะนําใหผูรับบริการสวมหนากากอนามัย และไปพบแพทยทันที
พรอมแจงประวัติการเดินทาง
(5) ใหผูใหบริการทุกคนสวมอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ไดแก หนากากอนามัย และ
กระจังหนา (Face shield) หรือแวนตา เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อ และหมั่นลางมือ
ใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
หากมีอาการปวย ใหหยุดงาน และรีบไปโรงพยาบาล ที่อยูใกลเคียง พรอมแจงประวัติการสัมผัส
คลุกคลีกับผูรับบริการใหเจาหนาที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอไป
(6) ใหพนักงานตอนรับระมัดระวังการสัมผัสใกลชิดกับผูใหบริการ โดยเวนระยะหางในการติดตอกับ
ผูรับบริการและพนักงานดวยกันเอง อยางนอย 1 เมตร
(7) จัดใหมีบริการชําระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหวางพนักงานของสถาน
ประกอบการกับผูรับบริการหรือ Online Payment

(8) พนั กงานทุกคนไม ใชสิ่ งของรวมกับผูอื่น เชน แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอน ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา และ
ผาเช็ดตัว เปนตน
(9) ผูใหบริการควรเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดปฏิบัติงานทุกครั้ง กอนการใหบริการ
(10) ผูใหบริการตองงดการพูดคุยระหวางการใหบริการ ยกเวนกรณีที่จําเปน
(11) รวมสรางนวัตกรรมเพื่อลดเวลาในการใหบริการ ลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัส
ระหวางกัน เชน จัดใหมีการจองคิวลวงหนาดวยระบบออนไลน หรือโทรศัพท ควบคุมเวลาในการ
ใชบริการ รวมทั้งการสรางความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการเวนระยะหางระหวางกัน
(12) จัดใหมีระบบตรวจสอบการใหบริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กํากับการ
ใหบริการและการใชบริการ ใหเปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด
(13) พิจารณางดใหบริการ กรณีผูใชบริการที่ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคที่กําหนดได
เชน ไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หรือมีอาการปวยจากการคัดกรองกอนเขาใชบริการ
2.3 มาตรการทําความสะอาด
(1) พนักงานทําความสะอาด ตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล ไดแก หมวกคลุมผม หนากากอนามัย
ถุงมือ สวมกระจังหนา (Face shield) หรือแวนตา และผากันเปอน
(2) ทําความสะอาด หรื อเปลี่ยนอุปกรณห รือสิ่งของที่ใ หบริการอยางถูกสุขลักษณะทุกครั้งหลัง
ใหบริการตอคนตอครั้ง เชน เกาอี้นวดเทา ผาปูเตียง ผาขนหนู ปลอกหมอน อางแชตัว หองอบสมุนไพร
และหองอบซาวนา เปนตน
(3) ทําความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผาน รวมถึงบริเวณที่มีค นสัม ผัส รวมกั น เชน ลู กบิดประตู
เคานเตอรรับบริการ ราวบันได อางลางมือ หองน้ํา โตะ หองเปลี่ยนเสื้อผา หองพักผอน รวมถึง
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํางาน ดวยน้ํายาทําความสะอาด เชน แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียม
ไฮโปคลอไรท 0.1% ทุก 2 ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังมีผูใชบริการ ไมแนะนําใหพนยาฆาเชื้อ เนื่องจาก
การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อแบบละอองฝอย หากทําไดไมถูกวิธี รวมถึงไมมีการใสอุปกรณปองกันตนเอง
จะกอใหเกิดความเสี่ยงติดเชื้อแกผูทําความสะอาด
(4) การเก็บผาปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผาใชแลว ผาขนหนู โดยใหมวนออกหางจากตนเอง ไมควรสะบัดผา
เพราะจะทําใหเกิดการฟุงกระจาย ซักลางทําความสะอาดหรืออุปกรณหรือสิ่งของภายในสถานประกอบการ
เชน ผาขนหนู ปลอกหมอน ผาปูเตียง เสื้อผา เปนตน อยางถูกสุขลักษณะ
(5) การจัดการขยะใหเก็บขยะปดปากถุงโดยการมวนออกหางจากตัว ใหมัดปากถุงใหแนน และนําไป
ทิ้งใหถูกสุขลักษณะ ควรมีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียที่เหมาะสม เชน ผาหรือกระดาษ
ชําระที่ผานการใชแลว อาจปนเปอนน้ํามูก น้ําลายของผูรับบริการเปนตน กอนทิ้งขยะควรใสถุง
ปดใหมิดชิดหรือทิ้งในถังขยะ และลางมือทําความสะอาดเพื่อปองกันการตกคางของเชื้อโรค
(6) ทําความสะอาดหองสุขา และหองอาบน้ําทุกครั้งหลังมีการใชบริการ กรณีหองสุขารวมตองทํา
ความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง ดวยน้ํายาทําความสะอาด เชน โซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% แลวลางดวยน้ํา
ใหสะอาด

(7) เกาอี้นวด และเบาะนวด หรือเตียงนวด การทําความสะอาดใหใชน้ํายาฆาเชื้อ เชน แอลกอฮอล ๗๐%
เช็ดทําความสะอาด
 แนวทางปฏิบต
ั สิ ําหรับผูใ ชบริการ ประกอบดวย
1. การเตรียมตัวกอนใชบริการ
1.1 สวมหนากากอนามัยตลอดการใชบริการ
1.2 หากผูใชบริการมีอาการไข ไอ หอบเหนื่อย เปนหวัด ใหงดการไปใชบริการ
1.3 ใหความรวมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และใหประวัติกอนใชบริการ
2. ระหวางและหลังการใชบริการ
2.1 ลงทะเบียนเขาใชบริการจากการสแกน QR Code บริเวณหนาสถานประกอบการ รวมทั้งทั้งสแกน
QR Code กอนออกจากสถานประกอบการดวย
2.2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานประกอบการอยางเครงครัด เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ
2.3 ลางมือกอนใชบริการ และหลังใชบริการดวยน้ําสบู หรือแอลกอฮอล หรือแอลกอฮอลเจล ๗๐%
2.4 ผูใชบริการควรแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ หากพบวาการใหบริการไมเปนไปตามมาตรการปองกัน
ควบคุมโรค ใหดําเนินการประเมินการใหบริการรานอาหารในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ
ของจังหวัด
 ขั้นตอนการลงทะเบียนกอนเปดใหบริการ
๑. ผูประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในเว็บไซต https://spa.hss.moph.go.th/Self/
1.2 ลงทะเบียนสถานประกอบการในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ตามที่ทางราชการกําหนด
1.3 เมื่อไดรับ Username และ Password แลว ใหกรอกขอมูลสถานประกอบการที่สําคัญ เชน ชื่อ
สถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอรโทรศัพท และประเภทกิจการ เปนตน ใหครบตามที่กําหนด
1.4 ทําแบบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการปองกัน
และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
1.5 กดสงแบบประเมิน และรอเจาหนาที่ตอบรับการประเมิน
2. หากผานเกณฑการประเมินทุกขอ ระบบจะออกใบ e-Certificate เพื่อรับรองวาสถานประกอบการนี้ผาน
เกณฑการประเมินสําหรับเปดใหบริการในการปองกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ซึ่งผูประกอบการสามารถพิมพใบ e-Certificate สําหรับติดบริเวณหนาสถานประกอบการได
3. สถานประกอบการตองรายงานการผลปฏิบัติงานตามแบบฟอรมออนไลนที่กําหนด สัปดาหละ 1 ครั้ง
4. หากพบผูปวย PUI ใหดําเนินการตามแนวทางการคัดกรองและการรายงานผูปวยเขาเกณฑการสอบสวน
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๒. พนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการ ดังนี้
2.1 พนักงานเจาหนาที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานคร) และ
2.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบแบบประเมินที่สถานประกอบการสงเขามาใน
ระบบในเขตรับผิดชอบของตนเอง และดําเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบแบบประเมินตนเองถาเปนไปตามหลักเกณฑ กดยอมรับ หากไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ กดปฏิเสธ
(2) หากผานเกณฑการประเมินระบบจะออกใบรับรอง e-Certificate สําหรับผูประกอบการ
และถาไมผานเกณฑการประเมินระบบจะแจงตอผูประกอบการใหปรับปรุงแกไข และ
ประเมินตนเองอีกครั้ง
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการผานระบบออนไลน
2.4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด สุมตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผานการประเมินแลว วาปฏิบัติตาม
เกณฑหรือไม
 แนวทางการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
1. หนวยงานรับผิดชอบกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ
1.1 สวนกลาง ประกอบดวย ศบค. สธ. รวมจัดทําและเผยแพรคูมือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบดวย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กทม. สสจ.
อปท.
1.3 ระดับอําเภอและตําบล ระดับอําเภอและตําบล ประกอบดวย ศปก.อําเภอ ศปก.ตําบล และอปท.
โดยมีหนาที่ตรวจกํากับดูแล รวมกับ สสอ. อปท. กํานัน ผูใหญบาน อสม. รวมทั้งให ศปม. จัดกําลัง
สายตรวจรวม ตํารวจ ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจกํากับดูแลการประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด
2. การรายงานผล (วิธกี าร เครือ่ งมือ/ชองทาง และความถี)่
๒.๑ ใชแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกําหนด ไดแก แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการ
รายงาน รวมทั้งการยกตัวอยางภาพประกอบกรณีพบปญหา เชน
(1) การใชแอปพลิเคชัน สําหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผูใชบริการได
(2) มีการบันทึกขอมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผูใชบริการได
๒.๒ ผูประกอบการตองสมัครรหัสสําหรับเขาใชเว็บไซตที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด และใหมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานผานเว็บไซตที่กําหนดทุก 7 วัน
2.3 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด สุมตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผานการประเมินแลว วาปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด
หรือไม หากพบปญหาใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
2.4 ศปม. รวมกับ เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดกําลังสายตรวจรวม ตํารวจ ทหาร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีไดรับแจงเหตุจากประชาชนวามีการฝาฝนมาตรการ
และใหมีการสุมตรวจทุก 2 สัปดาห หากพบปญหาใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3. การแจงขอมูลและประชาสัมพันธ
3.1 อาจพิจารณาจัดใหมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพรอมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กําหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกํากับติดตาม และให
ผูประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการกอนเปดใหบริการ
3.2 หนวยงานสวนกลาง ศบค. จุดบริการรวม 1111 หรือ เว็บไซต 1111 สํานักนายกรัฐมนตรี
สายดวน 1119 สายดวนกรมควบคุมโรค 1422 สายดวนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426
3.3 หนวยงานของทองถิ่น
3.4
หนวยงานระดับจังหวัด จัดทําระบบรับแจงเหตุ ในรูปแบบออนไลน โทรศัพท หรือวิธีอื่นๆ
โดยให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนและผู ป ระกอบการรั บ ทราบอย า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ในกรณี ที่
ประชาชนหรือเจาหนาที่พบการปฏิบัติของรานไมเปนไปตามมาตรการที่กําหนด จะไดแจงเหตุได
โดยทันที
******************************************************

