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หางไกลโควิด 19หางไกลโควิด 19

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
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เมษายน 2564



การกิน ด่ืม 
อย่างปลอดภัย
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กำหนดทางเขา-ออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองพนักงาน 

ผูประกอบ-ปรุง ผูสัมผัสอาหาร และผูมารับบริการ

หากพบวามีอาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้

ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศา

เซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น

ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ

ลำบาก แจงงดการเขาใชบริการ

มีที่ลางมือดวยสบูและ

น้ำหรือเจลแอลกอฮอล

ไวบริการแกพนักงาน

และผูใชบริการอยาง

เพียงพอ

มีมาตรการลดความแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัส

ใกลชิด เชน จำกัดจำนวนผูมารับบริการ กำหนด

ระยะเวลาน่ังกินอาหารท่ีราน ระบบส่ังซ้ืออาหารออนไลน

การจองโตะลวงหนา ระบบชำระเงินออนไลน เปนตน

งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนจำนวนมาก ไดแก

สาดน้ำ ประแปง ปารตี้โฟม จัดคอนเสิรต

แนวทางปฏิบัติสําหรับ

ผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม1

มีผูควบคุม กำกับดูแลรานใน

การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

การระบาดของโรคโควิด 19

อยางเครงครัด

มีการติดตามขอมูลของผูมารับ

บริการ เชน การใชแอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการกำหนด หรือมีสมุด

ลงทะเบียน

มีการระบายอากาศภายในรานอยางเหมาะสม

เชน เปดประตู หนาตาง เปนระยะ เพ่ือใหอากาศ

ถายเท หากใชเคร่ืองปรับอากาศ ใหทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ



พนักงาน ผูประกอบ-ปรุง ผูสัมผัสอาหาร

และผูใชบริการตองสวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยตลอดเวลา อาจมีอุปกรณ

เพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่ตองสัมผัสใกลชิด

กับผูมารับบริการ เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา

(Face shield) เปนตน

มีมาตรการหรือสัญลักษณกำหนดระยะหาง

ระหวางบุคคล โตะ/ท่ีน่ังกินอาหารจุดซ้ืออาหาร

จุดชำระเงินอยางนอย 1 เมตร

ทำความสะอาดสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหนายอาหาร

โตะ ที่นั่งกินอาหาร บริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบอย และ

อุปกรณท่ีมีการสัมผัสรวมกัน ดวยน้ำยาทำความสะอาด

และอาจใชน้ำยาฆาเช้ือโรครวมดวย ใหดำเนินการ ดังน้ี

  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดที่มีการ

    สัมผัสรวมเชน โตะ เกาอี้ มือจับหรือลูกบิดประตู

  • หากมีบริการหองน้ำ หองสวม ใหทำความสะอาด

    ทุก 2 ช่ัวโมง เนนบริเวณจุดเส่ียง ไดแก ลูกบิดประตู

    กอกน้ำอางลางมือ ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ

    และ สายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ตองมีสบูสำหรับ

    ลางมืออยางเพียงพอ

มีภาชนะ/อุปกรณสำหรับกินอาหารใหเพียงพอ

เปนรายบุคคล เชน จานอาหาร ชอน-สอม

แกวน้ำและชอนกลาง (ประจำตัวบุคคล)

มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปดไวภายในบริเวณราน

อยางเพียงพอ  มีมาตรการปองกันตนเอง สำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะ

โดยสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย สวมถุงมือ ผากันเปอนรองเทาพื้นยางหุมแขง ใชที่คีบดามยาว

เก็บขยะใสถุง มัดปากถุงใหมิดชิด กอนสงไปกำจัดอยางถูกตอง
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สังเกตตนเอง หากมีอาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก

มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ

มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย

หรือหายใจลําบาก ใหหยุดปฏิบัติงานและควรไปพบแพทยทันที

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ถาหนากากเปยกชื้นหรือ

สกปรกควรเปลี่ยนใหมทันที ลางมือดวยสบูและน้ำหรือ

เจลแอลกอฮอลกอนปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสอาหารทุกครั้ง

และหลังออกจากหองสวม หรือหลังการสัมผัสสิ่งสกปรกหรือ

อุปกรณสิ่งของที่ใชรวมกัน

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร

งดการรวมกลุมพูดคุยและการกินอาหารรวมกันโดยไมจำเปน

ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น เชน แกวน้ำ ผาเช็ดมือ เปนตน

1 เมตร

2 แนวทางปฏิบัติสําหรับ
พนักงาน ผู้ประกอบปรุง
ผู้สัมผัสอาหาร



6

มีมาตรการปองกันการปนเปอนสูอาหาร เชน กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเล

หรือเนื้อสัตวดิบ  ควรสวมถุงมือยางสำหรับสัมผัสอาหาร และลางวัตถุดิบ

ใหสะอาด เมื่อนำมาปรุงประกอบตองปรุงใหสุกที่อุณหภูมิมากกวา 70 องศา

เซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปดมิดชิด จัดเก็บสูง

จากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองอุนอาหารใหรอนทุก 2 ชั่วโมง

เพื่อทำลายเชื้อโรค และปองกันอาหารเนาเสีย  ใชอุปกรณสำหรับการหยิบจับ

หรือตักอาหาร โดยแยกระหวางอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม 

ไมวางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง และไมใชมือเปลาหยิบจับอาหาร

ปรุงสำเร็จพรอมบริโภค

คนทำความสะอาดและลางภาชนะอุปกรณ ตองสวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน

รองเทาพื้นยางหุมแขง และใชปากคีบดามยาวเก็บขยะ และใสถุงขยะปดปากถุง

ใหมิดชิด และลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

ในแตละวันใหอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผาทันที



1

แนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผู้ซ้ือ ผู้บริโภค3

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย หากมีอาการ

อยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือวัด

อุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ

มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหงดไปใชบริการที่ราน

เวนระยะหางระหวางบุคคล

อยางนอย 1 เมตร

ในชวงเทศกาลอาจมีคนไปใชบริการ

ที่รานเปนจำนวนมาก ควรเลือกราน

ที่มีจำนวนคนไมหนาแนน สถานที่

เปดโลง และมีมาตรการปองกันโรค

โควิด 19 หากเปนไปได ควรเลือก

ซื้ออาหารกลับไปกินที่บาน เพื่อลด

โอกาสเสี่ยงจากการสัมผัสและ

การแพรกระจายของเชื้อโรค

เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ไมมีสีและกลิ่นที่ผิดปกติ

ควรเลือกกินอาหารที่ปรุงสุก สดใหม หลีกเลี่ยง

การกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
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การกํากับดูแล4
ขอความรวมมือหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแล ไดตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจ

วาเจาของรานอาหารหรือสถานที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่ม และ

ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการระบาดของโรคโควิด 19

อยางเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่

จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล

กอนและหลังการใชบริการหรือกินอาหาร

วางแผนหรือเลือกรูปแบบการซื้ออาหาร เชน

จัดเตรียมเมนูอาหาร การสั่งจองอาหารลวงหนา

การเลือกซื้ออาหารและใชบริการจัดสงอาหาร

ผานระบบออนไลน เพื่อความรวดเร็วและ

ลดการสัมผัสในสถานที่จำหนายอาหาร
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การจัดงานเล้ียง
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ลักษณะการจัดงานเทศกาลสงกรานต์

      กรณีจัดงานในที่พักอาศัยหรือครอบครัว

1

ควรสังเกตตนเองและคัดกรองอาการผูเขารวมงาน

หากมีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5

องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

อยางใดอยางหนึ่งและอาจทองเสีย

รวมดวย ใหไปพบแพทยทันที 

      กรณีจัดงานภายนอกที่พักอาศัย
ผูจัดงานตองคัดกรองผูเขารวมงาน พรอม

ทำสัญลักษณ ใหกับผูที่ผานการคัดกรอง

หากมีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5

องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับไอ มีน้ำมูก

เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

อยางใดอยางหนึ่ง และอาจทองเสียรวมดวย

ใหไปพบแพทยทันทีและงดรวมงาน
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2 คําแนะนําสําหรับ
เจ้าภาพจัดงาน เจ้าของบ้าน

ควรระมัดระวังในการใหกลุมเสี่ยงเขารวมงาน

เชน ผูสูงอายุ เด็ก ผูมีโรคประจำตัว เปนตน 

ควบคุม กำกับใหผูเตรียมปรุงประกอบอาหาร

ผูเสิรฟอาหาร ตองแตงกายใหสะอาด

และสวมหนากากผาหรือหนากาก-

อนามัย ตลอดการปฏิบัติงาน

มีที่ลางมือดวยสบูและน้ำ

หรือเจลแอลกอฮอล

อยางเพียงพอ

หลีกเลี่ยงการจัดงานในที่แคบ ควรจัดงาน

ในสถานที่เปดโลง มีการระบายอากาศดี

หรือในพื้นที่หองปรับอากาศ และมีการ

ระบายอากาศที่เหมาะสม

11

งดกิจกรรมรวมกลุมสาดน้ำ ประแปง ปารตี้โฟม และจัดคอนเสิรต

มีมาตรการลดความแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัส

และเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร

กำหนดจำนวนผูรวมโตะอาหาร (ตอโตะ)

จัดโตะใหมีระยะหางกันอยางนอย 1 เมตร

แยกภาชนะอุปกรณสำหรับดื่ม กิน

เปนรายบุคคล และใชชอนกลางสวนตัว 

มีการทำความสะอาดโตะอาหาร สถานที่ปรุง

ประกอบอาหาร หรือจุดสัมผัสรวม โดยใชน้ำยา

ทำความสะอาดหรืออาจใชน้ำยาฆาเชื้อรวมดวย

มีถังขยะสภาพดี มีฝาปด ไวในบริเวณที่จัดงาน

และเก็บรวบรวมใสถุง มัดปากถุงใหมิดชิด นำไป

รวบรวมไวที่พักขยะ เพื่อนำไปกำจัดอยางถูกตอง



3 คําแนะนํา
สําหรับผู้เข้าร่วมงาน

ลดการพูดคุยระหวางตักและกินอาหาร

งดกิจกรรมหรือลดการเปดเพลงเสียงดัง

ที่ทำใหตองพูดเสียงดังตะโกนหรือรองเพลง

ใชอุปกรณ ชอนกลาง

ในการหยิบ จับ 

ตักอาหาร

ปรุงอาหารใหสุกดวยความรอน

และอาหารปรุงสำเร็จมีการปกปด

กินอาหารที่ปรุงสุก สดใหม หลีกเลี่ยง

การกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ

งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ควรงดเขารวมงาน

ผูรวมงานทุกคนควรสวมหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยตลอดเวลาถอดหนากาก

นอยที่สุด เชน เฉพาะกินอาหารหรือเครื่องดื่ม

แลวใสหนากากอนามัยกลับโดยเร็ว
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การจัดกิจกรรม
ประเพณี
สงกรานต์

13



1 มาตรการ
ด้านการจัดการสถานที่

กำหนดทางเขา-ออก ที่ชัดเจน มีการคัดกรอง พระสงฆ ผูดูแลวัด เจาหนาที่ ผูจัดงาน ผูประกอบการ

ผูเขารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประชาชน หากมีอาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ 

ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น

ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ขอความรวมมือไมเขารวมกิจกรรม

มีการลงทะเบียนกอนเขา

และออกจากสถานที่ดวย

แอปพลิเคชันที่ทางราชการ

กำหนดหรือมีสมุดลงทะเบียน

ผูเขารวมกิจกรรม ตองสวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัย

ตลอดเวลา และมีอุปกรณ

ปองกันตนเองที่จำเปน

มีที่ลางมือพรอมสบูและน้ำ

หรือเจลแอลกอฮอลสำหรับ

ทำความสะอาดมือไวบริการ

บริเวณตางๆ อยางเพียงพอ

มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ

เพื่อใหมีการเวนระยะหางระหวาง

บุคคลอยางนอย 1 เมตร และจำกัด

จำนวนผูเขารวมกิจกรรมตามขนาด

พื้นที่ เพื่อลดความแออัด 

มีผูควบคุมกำกับ ดูแลความเรียบรอยของสถานที่

ตลอดการดำเนินกิจกรรม เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง

ตอการแพรระบาดของโรค

14
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งดกิจกรรมรวมกลุมคนจำนวนมาก เชน เลนสาดน้ำ

จัดคอนเสิรต หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกลชิด

ไดแก ประแปง ปารตี้โฟม

ประสานความรวมมือหนวยงานทองถิ่น

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการควบคุม

กำกับดูแลและใหคำแนะนำการจัด

กิจกรรม

กรณีจัดกิจกรรมการละเลนอื่น เชน

การละเลนพื้นบาน ตองมีมาตรการกั้น

แยกพื้นที่ในการทำกิจกรรมอยางชัดเจน

ใหทำความสะอาดบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม

และอุปกรณที่ใชรวมกันทุกวัน เชน อาคาร

หองสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

อุปกรณ เครื่องใช เครื่องเลน เปนตน

ดวยน้ำยาทำความสะอาด และอาจใช

น้ำยาฆาเชื้อโรครวมดวย

ใหทำความสะอาดหองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่กรณีมีผูใชบริการ

มากขึ้น ดวยน้ำยาทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% โดยเนน

บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก ลูกบิดประตู กอกน้ำอางลางมือ ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ

และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ตองมีสบูสำหรับลางมืออยางเพียงพอ

สถานที่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีกรรมทางศาสนา

การสรงน้ำพระ กิจกรรมการละเลน ควรจัดในที่โลง

หากจัดกิจกรรมในอาคารใหมีการระบายอากาศอยาง

เหมาะสม เชน ใหเปดประตูหนาตาง เพื่อระบายอากาศ

หากมีเครื่องปรับอากาศใหทำความสะอาด

ระบบระบายอากาศอยางสม่ำเสมอ

1.2
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      การทําบุญตักบาตร

ใหลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง

โดยเนนกอนการใสบาตร และหลังการสัมผัสสิ่งของรวมกัน

อาหารที่ตักบาตรหรือถวายพระสงฆ

ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุก สะอาด

ปลอดภัย รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาด

งดกินอาหารรวมกัน และ

หลีกเลี่ยงการรวมกลุมสนทนา

มีที่ลางมือพรอมสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล

บริเวณสรงน้ำพระพุทธรูป อยางเพียงพอ

จัดเตรียมอุปกรณสรงน้ำพระพุทธรูปมาเอง

          เชน ขันตักน้ำ หากตองใชขันตักน้ำรวมกัน

 ควรทำความสะอาดกอนการสรงน้ำทุกครั้ง

                      สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย

                      ทุกครั้งและเวนระยะหางระหวาง

                      บุคคล อยางนอย 1 เมตร 

                      เมื่อเขารวมกิจกรรม

      การสรงนํ้าพระพุทธรูป

2 มาตรการด้านการจัดกิจกรรม



      การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เวทีประกวด
      การแสดงดนตรี มหรสพ

คัดกรองผูเขารวมกิจกรรมอยางเครงครัด

หากมีอาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้

ไดแกมีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5

องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจ

เหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหงดรวมกิจกรรม

มีมาตรการลดความแออัด โดยจำกัด

จำนวนผูเขารวมกิจกรรม เชน จัดเปนรอบ

จำกัดจำนวนการละเลนแตละประเภท เปนตน

และกำกับดูแลใหมีการเวนระยะหางระหวาง

บุคคลอยางนอย 1 เมตร

หากจัดกิจกรรมประกวด เชน หนูนอย-

สงกรานต เทพีสงกรานต เปนตน ตองจำกัด

จำนวนคนอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงการสงเสียง

ดังและตะโกนเชียร

กรณีจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี รำวง

มหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และ

กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหนอยที่สุด

มีผูควบคุมกำกับ ดูแลความเรียบรอย

ของสถานที่และการปฏิบัติตามมาตรการ

ตลอดการดำเนินกิจกรรม

มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลสำหรับทำ

ความสะอาดมือไวบริการ ในบริเวณที่จัด

กิจกรรมอยางเพียงพอ

ทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล

ทุกครั้งกอนและหลังการละเลนหรือรวม

กิจกรรมและหลังการสัมผัสอุปกรณสิ่งของ

รวมกัน

ทำความสะอาดอุปกรณหรือเครื่องเลนที่ตองใช

รวมกันทุกครั้งหลังเลนกิจกรรม เชน ไมสอยดาว

กิจกรรม ปาลูกดอก สาวนอยตกน้ำ สะบา เปนตน

ดวยน้ำยาทำความสะอาดและอาจใช

น้ำยาฆาเชื้อโรครวมดวย
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สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอยางนอย

หนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกาย

ไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก

เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหงดรวมพิธีกรรม

หรือกิจกรรมวันสงกรานตที่จัดขึ้น

สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา

เมื่อเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรม

วันสงกรานต

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร

ในขณะเขารวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีกรรม

ทางศาสนา โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน

และลดระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม กิจกรรม

ในวันสงกรานต (ใชเวลาในการรวมพิธีใหนอยที่สุด)

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง

กอนฉันภัตตาหารและหลังใชสวม รวมทั้งหลีกเลี่ยง

การใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก

ไมใชชอน แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ ผาเช็ดมือรวมกับ

พระภิกษุสงฆรูปอื่น และใชชอนกลางเมื่อ

ฉันภัตตาหาร

3 การปฏิบัติ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร
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สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการ

อยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือ

วัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส

ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น

ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ

หายใจลําบาก ใหงดไปศาสนสถาน งดการเขารวม

พิธีกรรมหรือกิจกรรมวันสงกรานต

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง

โดยเนนกอนการตักบาตร และหลังสัมผัสอุปกรณ

สิ่งของรวมกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัส

ใบหนา ตา ปาก จมูก 

งดกินอาหารรวมกัน หลีกเลี่ยงการรวมกลุมสนทนา  

หลีกเลี่ยงการเขาไปในที่แออัดหรือมีการรวมกัน

ของคนจำนวนมาก เวนระยะหางระหวางบุคคล

อยางนอย 1 เมตร

หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรคในกลุมที่มาจาก

หลากหลายพื้นที่

4 การปฏิบัติ
สําหรับประชาชน
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การเดินทาง



กำหนดทางเขา-ออก ที่ชัดเจน

และมีมาตรการคัดกรองพนักงาน

และผูโดยสารอยางเครงครัด

พนักงาน และผูโดยสารทุกคน ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใหบริการและ

ใชบริการในอาคารผูโดยสาร รวมทั้งขณะอยูในยานพาหนะ และอาจมีอุปกรณเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน

ที่ตองสัมผัสใกลชิดกับผูโดยสาร เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน

มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณเพื่อใหเวนระยะหางระหวางบุคคล

อยางนอย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผูโดยสารไมใหแออัด

มีชองทางจำหนายตั๋วโดยสารลวงหนาผานชองทางตาง ๆ

เชน ทางโทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยง

ในการติดตอสัมผัส

มีถังขยะที่มีฝาปดไวในสถานที่

อยางเพียงพอและเก็บรวบรวม

ขยะเพื่อสงไปกำจัดอยางถูกตอง

มีการระบายอากาศภายในอาคารอยางเหมาะสม เชน เปดประตู

หนาตาง เปนระยะ เพื่อใหอากาศถายเท และทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ

21

มีผูควบคุม กำกับดูแลอาคารสถานีขนสง

ผูโดยสาร ในการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันการระบาดของโรคโควิด 19

อยางเครงครัด

1 การจัดการอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(สถานีขนส่งทางบก สถานีรถไฟ สนามบิน) 

มีการติดตามขอมูลของผูเดินทาง

เชน การใชแอปพลิเคชันที่ทาง

ราชการกำหนด หรือมีสมุด

ลงทะเบียน
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มีจุดบริการลางมือดวยสบู

และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล

ไวบริการภายในสถานีขนสง

และจุดกอนขึ้นยานพาหนะ

อยางเพียงพอ

• เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสถานีขนสงผูโดยสาร

  ในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสรวม เชน โตะ เกาอี้ เคานเตอรจำหนายตั๋ว

  ปุมกดตูจำหนายตั๋ว มือจับและลูกบิดประตู ราวบันได เปนตน

• ทำความสะอาดหองสวมในสถานีขนสงผูโดยสารทุก 2 ชั่วโมง

  โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก ลูกบิดประตู กอกน้ำอางลางมือ

  ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้

  ตองมีสบูสำหรับลางมืออยางเพียงพอ

• มีมาตรการปองกันตนเอง สำหรับพนักงานทำความสะอาด

  พนักงานเก็บรวบรวมขยะ โดยสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย

  สวมถุงมือ ผากันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ใชที่คีบดามยาว

  เก็บขยะใสถุง มัดปากถุงใหมิดชิด นำไปรวบรวมไวที่พักขยะ

รานอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสำหรับการจำหนาย

อาหารในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป

ทำความสะอาดอาคารสถานีขนสงผูโดยสารโดยรอบ บริเวณพื้นผิว

และอุปกรณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดวยน้ำยาทำความสะอาด และ

อาจฆาเชื้อดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) 0.1%

หรือแอลกอฮอล 70% โดยดำเนินการ ดังนี้



ทำความสะอาดยานพาหนะ พื้นผิวสัมผัส และอุปกรณภายในยานพาหนะ

ที่ใชงานรวมกัน เชน มือจับประตู เบาะที่นั่ง ราวจับ เปนตน ดวยน้ำยา

ทำความสะอาด และอาจใชน้ำยาฆาเช้ือโรครวมดวย และใหทำความสะอาด

ยานพาหนะกอนและหลังการเดินทางในแตละรอบ

ทำความสะอาดหองสวมบนยานพาหนะทุก 2 ชั่วโมง โดยเนนบริเวณ

จุดเสี่ยง เชน ลูกบิดประตู  ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ ทั้งนี้ ตองมีสบู

สำหรับลางมืออยางเพียงพอ

กรณียานพาหนะมีระบบปรับอากาศ ตองมีการระบายอากาศดี ดวยการ

เปดประตูหรือหนาตาง เพื่อระบายอากาศทุกครั้ง เมื่อจอดพัก และ

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ

  มีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล

  ไวบริการบนยานพาหนะอยางเพียงพอ

  หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะ เชน

  ผาหม ปลอกหมอน ตองเปล่ียนใหมทุกรอบท่ีใหบริการ

  ไมนำมาใชซ้ำ

  ในระหวางการเดินทาง หากจัดบริการอาหาร ควรจัด

  บริการในลักษณะที่ปลอดภัยลดการสัมผัสอุปกรณ

  รวมกัน เชน จัดอาหารแบบกลอง (Box set) และ

  ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม สะอาด  ปลอดภัย

  รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาด

  มีการเก็บรวบรวมขยะบนยานพาหนะใสถุง มัดปากถุง

  ใหมิดชิด และนำไปกำจัดหลังเสร็จสิ้น การขนสง

  ผูโดยสารในแตละรอบ
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2 การจัดการยานพาหนะ 



สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอยางนอยหนึ่งอาการ

ดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส

ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหหยุดปฏิบัติงาน

และควรไปพบแพทยทันที

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา

ที่ใหบริการ

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล

กอนและหลังใหบริการ หรือทุกครั้งที่มี

การสัมผัสอุปกรณสิ่งของที่ใชรวมกัน

เวนระยะหางระหวางบุคคล

อยางนอย 1 เมตร

พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เชน

พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ

ตองสวมถุงมือ รองเทา หนากากผาหรือ

หนากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

และลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล

อยางสม่ำเสมอ หากเปนไปไดควรอาบน้ำและ

เปลี่ยนเสื้อผาทันทีหลังปฏิบัติงาน

2 การจัดการยานพาหนะ 3 การปฏิบัติตนสําหรับพนักงาน
(พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ พนักงานทําความสะอาด)
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4 การปฏิบัติตนสําหรับผู้โดยสาร

ขอความรวมมือหนวยงานที่ทำหนาที่ในการกำกับดูแล ไดตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา

เจาของสถานที่ ผูประกอบการ ผูขับขี่ยานพาหนะ ผูโดยสาร และผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ

ตามมาตรการอยางเต็มที่ 

5 การกํากับดูแล

สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอยางนอยหน่ึงอาการ ดังตอไปน้ี

ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ

มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ

หายใจลําบาก ใหงดใชบริการขนสงสาธารณะ

จัดเตรียมอุปกรณสำรองในการเดินทาง เชน หนากากสำรองเผื่อเปยกชื้น

เจลแอลกอฮอล เปนตน

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง ละเวนการเปด

หนากากโดยไมจำเปน

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร

หากเปนไปได ควรงดกินอาหารและเครื่องดื่มระหวางเดินทาง หลีกเลี่ยง

การพูดคุยโดยไมจำเปน

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นรถโดยสารประจำทาง

รถไฟ เรือ เคร่ืองบินและหลังการใชบริการ หรือทุกคร้ังท่ีมีการสัมผัสอุปกรณ

ส่ิงของท่ีใชรวมกัน และเม่ือกลับถึงบาน ควรอาบน้ำและเปล่ียนเส้ือผาทันที

ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรการในการเดินทาง เพ่ือปองกันการระบาด

ของโรคโควิด 19 อยางเครงครัด

15



26

การท่องเท่ียว



1 การบริหารจัดการและ
ดูแลสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว

กำหนดทางเขา-ออกที่ชัดเจน และมีมาตรการคัดกรอง

พนักงาน เจาหนาที่ และนักทองเที่ยว อยางเครงครัด

หากมีอาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไข

หรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบากแจงงดการเขาใชบริการ

สถานที่หรือแหลงทองเที่ยว

มีที่ลางมือพรอมสบูและน้ำ

หรือเจลแอลกอฮอล ไวบริการ

ในบริเวณตาง ๆ อยางเพียงพอ

กรณีจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่หรือ

แหลงทองเที่ยวใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดาน

สาธารณสุขสำหรับการจำหนายอาหารในศูนยอาหาร

โรงอาหาร รานอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป

แนะนำใหใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนการใหบริการ

ทองเที่ยว เชน การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อแนะนำ

แหลงทองเที่ยวผาน QR Code การจำหนายบัตรและ

ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

มีการประชาสัมพันธและใหความรูแกนักทองเที่ยว

ในการปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร

กระจายเชื้อโรค เชน ขอหาม ขอควรปฏิบัติสำหรับ

นักทองเที่ยว วิธีการลางมือ การใชหองน้ำ หองสวม

ที่ถูกสุขลักษณะ เปนตน เพื่อการปองกันและการลด

ความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับพนักงาน

บริการและนักทองเที่ยวปฏิบัติตามอยางเครงครัด

มีผูควบคุม กำกับดูแลสถานที่หรือแหลงทองเที่ยว

ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการระบาดของ

โรคโควิด 19 อยางเครงครัด
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1 การบริหารจัดการและ
ดูแลสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ควรทำความสะอาดหองสวม ทุก 2 ชั่วโมง ดวยน้ำยาทำความสะอาด

และอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก ลูกบิดประตู

กอกน้ำอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ

สายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ตองมีสบูสำหรับลางมืออยางเพียงพอ

ใหพนักงานและนักทองเที่ยวทุกคน ตองสวม

หนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่เขาใช

บริการในสถานที่หรือแหลงทองเที่ยว

      มีมาตรการหรือกำหนด

สัญลักษณเพื่อใหมีการเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร

จำกัดจำนวนนักทองเที่ยวที่เขาใชบริการในแตละ

พื้นที่อยางเหมาะสม มิใหแออัด โดยพิจารณาให

เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรมการทองเที่ยว

งดกิจกรรมสาดน้ำ ประแปง ปารตี้โฟม การจัดคอนเสิรต

ในสถานที่ทองเที่ยว และงดกิจกรรมทองเที่ยวที่มีการรวม

กลุมคนจำนวนมาก กิจกรรมที่ตองตะโกนหรือสงเสียงดัง

กิจกรรมในที่แคบ เชน การลองแพเธค (มีดนตรี รองเพลง)

กิจกรรมรำวง เปนตน

กรณีสถานที่ทองเที่ยวเปนพื้นที่ปดหรือเปนอาคาร

ที่มีระบบปรับอากาศ ตองมีการระบายอากาศดี

และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ควรเปดประตู หนาตางเปนระยะ เพื่อชวย

ระบายอากาศ

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว

พื้นที่สวนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก  ที่ใหบริการ

นักทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่และอุปกรณที่ใชบริการ

รวมกัน เชน จุดประชาสัมพันธ  ประตู  เกาอี้หรือที่นั่ง

เครื่องเลน ลิฟต เปนตน ดวยน้ำยาทำความสะอาดหรือ

อาจใชน้ำยาฆาเชื้อโรครวมดวย

มีถังขยะสภาพดี มีฝาปด ไวในบริเวณแหลงทองเที่ยวอยางเพียงพอ

และเก็บรวบรวมใสถุง มัดปากถุงใหมิดชิด นำไปรวบรวมไวที่พักขยะ

เพื่อนำไปกำจัดอยางถูกตอง 

มีมาตรการติดตามขอมูลของผูมาใชบริการ เชน

การใชแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือมี

สมุดลงทะเบียน
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2 คําแนะนําสําหรับ
พนักงาน ผู้ให้บริการ

29

สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอยางนอย

หนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกาย

ไดต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย

หรือหายใจลําบาก ใหหยุดปฏิบัติงาน และควรไป

พบแพทยทันที

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่

ปฏิบัติงานหรือใหบริการ

เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร 

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล บอย ๆ

หรือทุกครั้งที่มีการสัมผัสอุปกรณสิ่งของรวมกัน

พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เชน พนักงานทำ-

ความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ ตองปองกันตนเอง

โดยสวมถุงมือ รองเทา หนากากผาหรือหนากากอนามัย

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ไมใชมือจับขยะโดยตรง

ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลสม่ำเสมอ

หากเปนไปไดควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผาทันที

หลังปฏิบัติงาน



ขอความรวมมือหนวยงานที่ทำหนาที่ในการกำกับดูแล ไดตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา

เจาของสถานที่ ผูประกอบการ ผูขับขี่ยานพาหนะ ผูโดยสาร และผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ

ตามมาตรการอยางเต็มที่ 

4 การกํากับดูแล

3 คําแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยว

สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอยางนอย

หนึ่งอาการดังตอไปนี้ ไดแก มีไขหรือวัดอุณหภูมิกาย

ไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก

เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหงดใชบริการ

สถานที่หรือแหลงทองเที่ยว

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา

การทองเที่ยว ละเวนการเปดหนากากโดยไมจำเปน

เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 เมตร

ลางมือดวยสบูและน้ำหรือเจลแอลกอฮอล ใหสะอาด

อยูเสมอ ทั้งกอนเขาและออกจากสถานที่ หรือทุกครั้ง

ที่มีการสัมผัสพื้นผิวหรือสิ่งของรวมกัน หลีกเลี่ยง

การสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน

เมื่อกลับถึงบานควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผาทันที

ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อยางเครงครัด
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คณะผู้จัดทํา

นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย 

นายแพทยดนัย      ธีวันดา    รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ  รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทยบัญชา   คาของ   รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข   รองอธิบดีกรมอนามัย

คณะผูจัดทํา

คณะท่ีปรึกษา

นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ  

นายสมชาย  ตูแกว

นายสมศักด์ิ  ศิริวนารังสรรค

นางนภพรรณ  นันทพงษ

นางณีรนุช  อาภาจรัส

นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ

นางสาวดรรชนี  มหาชานิกะ

นางสาวปรียนิตย  ใหมเจริญศรี

นางสาวอินทิรา   สุภาเพ็ชร

นางสาวชไมพร  เปนสุข

นางสาวปยาภัสร  ชูแกวงาม

นางสาวอุไรพร  ถินสถิตย

นายเลิศชัย  กึงแกวเจริญชัย

นางสาวณัฐณิชา  ทองเจริญ

นางสาวพนิตา  เจริญสุข

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานอนามัยส่ิงแวดลอม)

ผูอํานวยการสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

ผูอํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม      

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ              สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
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