แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร์
***************
ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า กิจการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์
เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อ
การแพร่ระบาดของโรค เช่น การรวมกลุ่มกิน ดื่ม สังสรรค์ และอยู่ในอาคารปิด ซึ่งมีพื้นที่จากัด หรือมีความคับแคบ
แออัด การระบายอากาศไม่เพียงพอ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด มีการ
สัมผัสใกล้ชิด ตะโกน ร้องเพลง รวมถึงอาจมีการใช้อุปกรณ์ ภาชนะร่วมกัน ดื่มเหล้าแก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวน
เดียวกัน และมีการใช้บริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน จึงอาจส่งผลให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมอนามัย จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อ
ป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ ก ร
(COVID Free Setting) สาหรับกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
1.1.1 สถานประกอบการ ต้ อ งลงทะเบี ย น และท าการประเมิ น ตนเองให้ เป็ น ไปตาม
มาตรการที่ ก าหนด ผ่ า นแพลตฟอร์ ม Thai Stop COVID 2Plus ก่ อ นเปิ ด ด าเนิ น การ และแสดง
Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
1.1.2 การจาหน่าย การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดงดนตรี
การจัดคอนเสิร์ต ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.1.3 ทาความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ายาทาความ
สะอาด และอาจฆ่ าเชื้ อ ด้ ว ยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาฟอกขาว) 0.1% หรื อ แอลกอฮอล์ 70% โดย
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ภายในอาคาร พื้นที่ส่วนกลางหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมเป็นประจาทุกวัน และ
เพิ่มความถี่ทาความสะอาดทุก 1 – 2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจานวนมาก เช่น จุดชาระค่าบริการ จุดพักคอย
จุดสูบบุหรี่ เครื่องดนตรี โต๊ะ เก้าอี้ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ราวกั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีการเปลี่ยน
ปลอกหุ้ม หรือทาความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ใช้งาน
(2) ห้องส้วม ให้ทาความสะอาด ทุก 1 – 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่
ลูกบิดประตู ก๊อกน้า อ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้าชาระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้ มีสบู่สาหรับ
ล้างมืออย่างเพียงพอ
1.1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวาง
ในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

-21.1.5 จัดให้มีภ าชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทมูลฝอย
และรวบรวมไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
1.1.6 แนะนาให้ผู้ใช้บริการชาระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-Payment) แทนการชาระ
ด้วยเงินสด หากชาระด้วยเงินสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต
1.1.7 มิให้ มีการสู บ บุ ห รี่ภ ายในสถานประกอบการ และจัดพื้นที่ส าหรับสู บบุห รี่ด้านนอก
สถานประกอบการ
1.1.8 งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นราส่วนกลาง งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และการให้บริการสัมผัส ใกล้ชิด เช่น พนักงานบริการนั่งดริ้ งค์หรือเอนเตอร์เทนลูกค้า พนักงานเชียร์เบียร์
การให้บริการนวดสัมผัสในห้องน้า เป็นต้น และงดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน
1.1.9 ห้ามกระทาการที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ การขายบริการ
การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ฯลฯ
1.1.10 มีการประชาสั มพันธ์ให้ ผู้ รับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย
มีการให้ คาแนะนำพนั กงาน กรณี เป็ น ผู้ ป่ ว ยยืนยันหรือผู้ ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้ สั มผั ส เสี่ ยงสู ง
ให้งดบริการ
1.1.11 มี การกากับ ดู แลสถานประกอบการในการปฏิ บั ติต ามมาตรการด้ านสาธารณสุ ข
COVID Free Setting และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับตาม
กฎหมาย เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
1.1.12 ห้ามมีกิจกรรมที่เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบเข้ าเมืองของแรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ หรือการกระทาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ภายในสถานประกอบการ
1.1.13 สถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)
1.2.1 มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในทุกจุดรับบริการ เช่น จุดชาระ
ค่าบริการ จุดพักคอย จุดสูบบุหรี่ รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร กรณีมีการแสดง
ดนตรีเป็นวง กาหนดให้มีระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอาหาร อย่างน้อย 5 เมตร หรือมีฉากกั้น และต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการระบายอากาศ
1.2.2 มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งน้ อ ย 1 คนต่ อ 4 ตารางเมตร และติ ด ป้ า ยแสดงจ านวน
ผู้ใช้บริการให้ชัดเจน โดยจากัดจานวนผู้ใช้บริการ ดังนี้
(1) พื้นที่ที่เป็นอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ จากัดจานวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50
(2) พื้นที่เปิดโล่ง (อากาศถ่ายเท) จากัดจานวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75
ทั้งนี้ จานวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามสถานการณ์และมาตรการที่ราชการกาหนด
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ
ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา อาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม
13.2 เปิ ด ประตู หน้ าต่าง หรือ เปิ ด พั ด ลมระบายอากาศ เพื่ อ ให้ มีก ารระบายอากาศจาก
ภายนอก เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังให้บริการ
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-31.3.3 ให้ ท าความสะอาดเครื่องปรับ อากาศและแผ่ น กรองอากาศ ทุ ก 3 เดื อ น หรือตาม
คาแนะนาของผู้ผ ลิต และให้ มีการตรวจสอบบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ หากชารุดเสียหายต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 ห้ อ งส้ ว มควรมี ร ะบบระบายอากาศที่ ดี และเปิ ด พั ด ลมระบายอากาศในห้ อ งส้ ว ม
ตลอดเวลาที่ให้บริการ
2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
2.1 นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
2.2 นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องตรวจคัดกรองด้วย Antigen test
ทุก 3 วัน
2.3 ควบคุมกากับให้มีคัดกรองความเสี่ยงนักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
ทุกวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save
Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
2.4 นักร้อง นักดนตรี พนั กงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามั ยตลอดเวลา
ยกเว้นนักร้องขณะร้องเพลง รักษาระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
2.5 ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำกั บ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
2.6 นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก และ
งดรับประทานอาหารร่วมกัน
3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
3.1 ผู้รับบริการทุกคน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.1.1 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
3.1.2 มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วย Antigen test ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
3.1.3 ลงทะเบี ยน คัดกรองความเสี่ ยงก่อนเข้า ใช้บริการทุกครั้ง และประเมินตนเองผ่ าน
ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
3.2 ผู้ รั บ บริ ก าร ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบครอบจั ก รวาล (Universal
Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กากับติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการ
***************
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