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1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1.ทําความสะอาดพื้นที่สวนกลาง บริเวณพื้นผิว อุปกรณที่มีการสัมผัสรวมกัน
ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอก
ขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล 70% เปนประจําทุกวัน และเพิ่มความถี่ทําความ
สะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผูใชบริการจํานวนมาก เชน โตะ เกาอี้
เคานเตอรประชาสัมพันธและจําหนายบัตร มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได
เปนตน
2.ทําความสะอาดหองสวมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก
ลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ และสายฉีดน้ําชําระ
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
3.เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณที่จัดแสดง ใหแสดงปายหามจับ กรณีเปน
อุปกรณสาธิตที่สามารถสัมผัสได ตองมีการทําความสะอาดดวยความถี่ทุก 1
ชั่วโมง หรือตามรอบการเขาชม
4.จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ และ
จัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใชงานไดสะดวก
5.จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปดมิดชิด เพียงพอ คัดแยกประเภทมูลฝอย
และรวบรวมกําจัดอยางถูกตอง
6.มีชองทางการจําหนายบัตรเขาชมและการชําระเงินลวงหนาผานชองทางตางๆ
เชน ทางโทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดตอสัมผัส
7.งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเขาชมหรือใชบริการ
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8.มีการประชาสัมพันธให ผูเขาชม ผูรับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใชบริการ
ที่ปลอดภัย มีการใหคําแนะนําพนักงาน พรอมจัดใหมีผรู ับผิดชอบตรวจตรา
ควบคุม กํากับการใหบริการและใชบริการใหเปนไปตามมาตรการอยางเครงครัด
กรณีเปนผูที่อยูระหวางรอผลการตรวจหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหงดบริการ
1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง

1

9.ทําสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร เนนบริเวณ
ทางเขา-ออก และจุดลงทะเบียน
10.มีระบบคิว และใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร ในการ
รับบริการ ไดแก ระหวางการซื้อบัตร การนัง่ รอระหวางเขาชม และเดินชมภายใน
ศูนย
11.จํากัดจํานวนผูรับบริการ โดยพิจารณาจากจํานวนผูเขารับบริการตอพื้นที่
(อัตราสวน 1 คนตอพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือมีจํานวนผูรับบริการไดไมเกินรอย
ละ 75 ของจํานวนผูรับบริการที่สามารถการรองรับไดตามปกติ โดยคํานึงถึง
มาตรการเวนระยะหาง งดกิจกรรมที่อาจทําใหเกิดความแออัด
12.กรณีเปนอาคารปด อาจจัดไหมีการเขาชมเปนรอบ ควรจํากัดระยะเวลา
ใหบริการเขาชมหรือใชบริการแตละรายหรือแตละรอบ ไมเกิน 2 ชั่วโมง เพื่อลด
ความแออัดและลดระยะเวลาในการใชบริการ
1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ
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13.จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอ
ภายในอาคาร
14.หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนําอากาศหมุนเวียนมาใชใหม เวนแต
จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆาเชื้อโรคกอน
15.เปดประตู หนาตาง กอนและหลังการเปดบริการ อยางนอย 30 นาที
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16.ทําความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคําแนะนําของผูผลิต
ตรวจสอบบํารุง รักษาอยางสม่ําเสมอ หากชํารุดเสียหายใหแจงผูดูแลระบบทันที
17.กรณีไมมีระบบปรับอากาศ ใหเปดประตูหนาตางขณะใชงาน เพื่อนําอากาศ
จากภายนอกเขาสูภายในอาคาร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารใน
เวลานั้นๆดวย
18.หองสวม ควรเปดพัดลมระบายอากาศภายในหองสวมตลอดเวลาที่ใหบริการ
หรือจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอยางเพียงพอ เชน ชองระบาย
อากาศ บานเกล็ด
2. COVID Free Personnel (มาตรการสําหรับพนักงาน)
19.การควบคุมกํากับใหมีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเปนประจําทุกวัน
โดยการประเมินตนเองผานระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือ
แอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกําหนด
20.กําหนดใหมีผูรับผิดชอบกํากับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติด
เชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA อยางเครงครัด
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21. ผูประกอบการและพนักงานทุกคนไดรับวัคซีนตามเกณฑทรี่ าชการกําหนด
หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมากอนอยูในชวง 1-3 เดือน หรือทําการตรวจ
คัดกรองดวย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน
22.พนักงาน งดรวมกลุมขณะปฏิบัติงาน ระหวางพัก งดรับประทานอาหาร
รวมกัน
3. COVID Free Customer (มาตรการสําหรับผูใ ชบริการ)
23. ผูรับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงกอนเขาใชบริการ โดยการ
ประเมินตนเองผานระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่
ทางราชการกําหนด
24. กรณีใชพนื้ ที่ปรับอากาศ ผูรับบริการตองมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตาม
เกณฑที่ราชการกําหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมากอนอยูในชวง
1-3 เดือน หากไมไดรับวัคซีนหรือไมมีประวัติการติดเชื้อ แนะนําใหมีผลการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK)/ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เปน
negative ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน (เปนเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่
กําหนด)
25. จัดใหมีการกํากับติดตามใหผูรับบริการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติด
เชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA อยางเครงครัด
การใหคะแนน: “ผาน” คือ 25 คะแนน
หมายเหตุ :
หมายถึง ไมตองมีตัวเลือกที่ 3 “ไมไดใหบริการ”
ติดตอสอบถามแบบประเมิน :
น.ส.อุไรพร ถินสถิตย โทร 02 590 4652 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
น.ส.ปาริชาติ จํานงการ โทร 02 590 4253 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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