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ค าน า 
 

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในหลายประเทศ 
และทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งยังมีความเสี่ยง 
ต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ในหลายพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
อย่างปลอดภัย กรมการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ บรรจุในแพลตฟอร์ม 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ ตามโครงการคนไทยรวมพลังป้องกันโรค (Clean Together) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

 

กรมการท่องเที่ยว 
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1 การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว 
1.1 การเตรียมความพร้อมประเภท “ผู้น าเที่ยว” 

1.1.1 มีการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยว ก่อนเริ่มเดินทาง 
1.1.2 ก ากับให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยว 
1.1.3 จัดเตรียมเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป ให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว

ส าหรับพกติดตัวตลอดการเดินทาง 
1.1.4 มีการอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองขณะท่องเที่ยว เช่น  

การเว้นระยะห่าง การใส่ การถอด การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การปฏิบัติตน 
ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

1.1.5 หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากจ าเป็นให้สวมหน้ากาก
อนามัย 

1.1.6 หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และไม่น ามือสัมผัสบริเวณใบหน้า 
1.1.7 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
1.1.8 หากมีอาการป่วยภายใน 14 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง 

1.2 การเตรียมความพร้อมประเภท “มัคคุเทศก์” 
1.2.1 ก ากับการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายมัคคุ เทศก์ผู้ช่วยมัคคุ เทศก์ 

พนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ และนักท่องเที่ยว หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม 
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมี อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕  
องศาเซลเซียส ขึ้น ไป ให้แจ้งบริษัทน าเที่ ยว หรือส่ งต่อผู้ที่ มีอาการป่วยไป
สถานพยาบาลทันท ี

1.2.2 ก ากับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
หรือน าเที่ยวทุกครั้ง และตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

1.2.3 มีการอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองทุกครั้งก่อนการเริ่ม 
น าเที่ยว เช่น การเว้นระยะห่าง การใส่ การถอด การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  
การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

1.2.4 ก ากับให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เช่น การจัดที่นั่งเว้นระยะบนรถบัส 
น าเที่ยว การเว้นระยะห่างในการเดินชมในแหล่งท่องเที่ยว หรือ การเว้นระยะห่าง  
ในการนั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 

1.2.5 ก ากับให้นักท่องเที่ยวล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
1.2.6 จัดให้มีถังขยะมีฝาปิด หรือถุงขยะสภาพดี ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและ

เพียงพอ  และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  



 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผอ่นปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 
 
 

2 

1.2.7 ก ากับให้มีการท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ที่มี 
การใช้งานร่วมกันหรือจุดที่สัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได ไมโครโฟน พนักเก้าอ้ี ระหว่าง
และหลังการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 การเตรียมความพร้อมประเภท “ธุรกิจน าเที่ยว” 

1.3.1 ก าหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นรถ หากพบว่ามีอุณหภูมิ 
ร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งบริษัทน าเที่ยวหรือพบแพทย์ทันที 

1.3.2 จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อให้กับนักท่องเที่ยวส าหรับพกติดตัวขณะ
ท่องเที่ยว 1 คนต่อ 1 ขวด /หลอด 

1.3.3 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดส าหรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอตลอด
โปรแกรมน าเที่ยว เช่น เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป หน้ากาก
ผ้าหรือหน้าอนามัย สบู่เหลวล้างมือ เป็นต้น 

1.3.4 จัดให้นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เช่น การจัดที่นั่ง
เว้นระยะบนรถบัสน าเที่ยว การเว้นระยะห่างในการเดินชมในแหล่งท่องเที่ยว หรือ 
การเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น 

1.3.5 ก าหนดให้มัคคุเทศก์สื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการป้องกันและลดความเสี่ยง 
ในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ขณะน าเที่ยว 

1.3.6 จัดร้านอาหารหรือโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 

1.3.7 จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวต่อกรุ๊ปให้เหมาะสม 
1.3.8 พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่หรือขณะท่องเที่ยว 
1.3.9 มีการท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบนยานพาหนะน าเที่ยวทุกวัน

และทุกครั้งหลังจากใช้บริการเสร็จสิ้น โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได  
ที่พักแขน  พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง หน้าต่าง เป็นต้น 

1.3.10 มีการบริหารจัดการคิว หรือก าหนดเวลา เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวต้องมารอรับบริการ
เพ่ือลดการแออัด 

1.3.11 เครื่องดื่ม หรืออาหารว่างส าหรับนักท่องเที่ยวต้องมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม  
เพ่ือป้องกัน การปนเปื้อน 

1.3.12 จัดให้มีถังขยะมีฝาปิด หรือถุงขยะสภาพดี ส าหรับแยกท้ิงขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  
และมีการเก็บรวมขยะ โดยมัดปากถุงให้มิดชิด เพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  
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2 มาตรการหลักแหล่งท่องเที่ยวในการเตรียมกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
2.1 การเตรียมความพร้อมของ “สถานที่ในการใหบ้ริการ” 

2.1.1 เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเพ่ือรับ QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม  
“ไทยชนะ” 

2.1.2 ก าหนดให้มีจุดเข้า – ออก ที่ชัดเจนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
2.1.3 ให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว พร้อมท าสัญลักษณ์

ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป
แจ้งงดให้บริการและให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือการดูแลในระยะต่อไป 

2.1.4 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อย่างเพียงพอตลอดเวลาที่ให้บริการ 
เช่น เจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย Face Shield ไว้บริการ
บริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้าออก จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 

2.1.5 ก าหนดให้นักท่องเที่ยวทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือ 
ด้วยสบู่หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้ามาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว 

2.1.6 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตามความเหมาะสมของสถานที่ 
อาจมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 

2.1.7 จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยว 
(อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง) โดยเฉพาะพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่มีการใช้บริการร่วมกัน เช่น 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า เครื่องเล่น ลิฟต์ ประตู ราวจับ ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น 

2.1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาที่ให้บริการ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย 
Face Shield 

2.1.9 จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่/
กิจกรรมแต่ละประเภท  (นักท่องเที่ยว 1 คน ต่อพ้ืนที่ 4 ตารางเมตร ต่อรอบ/
ช่วงเวลา) 

2.1.10 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตัวส าหรับนักท่องเที่ยว และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยว 
วิธีการล้างมือ การปิดฝาชักโครกก่อนกดช าระสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

2.1.11 กรณี พ้ืนที่ปิด จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ 
อย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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2.1.12 มีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างาน เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวผ่าน QR Code การจ าหน่ายบัตรและช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) เป็นต้น 

2.1.13 จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด คัดแยกขยะอย่างน้อยเป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักขยะ เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง  

2.2 การเตรียมความพร้อมของ “พนักงานผู้ให้บริการ” 

2.2.1 พนักงานต้องผ่านการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิณ จุดเข้า-ออกและสังเกตอาการตนเอง
สม่ าเสมอ หากมี ไข้  ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่ อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติ งาน  
แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที 

2.2.2 ให้พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
ที่จ าเป็นส าหรับพนักงานคัดกรอง พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิ ร์ฟอาหารและ
เครื่องดื่มพนักงานท าความสะอาด หรือพนักงานยกสัมภาระเช่น แผ่นใสครอบหน้า 
(Face shield) ถุงมือ เป็นต้น 

2.2.3 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ 
- ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตัว โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือ เจลแอลกอฮอล์ 

ให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน รวมถึงก่อน-หลังระหว่าง
การพักการปฏิบัติงาน  

- หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้  
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการปฏิบัติหน้าที่กับนักท่องเที่ยว

และพนักงานด้วยกัน 

2.3 การปฏิบัติตนส าหรับ “นักท่องเที่ยว” 
2.3.1 สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบควร

งดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที  
2.3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ 
2.3.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนเข้าและออกจาก

สถานที ่
2.3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ า 
2.3.5 กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยง

ช่วงเวลาและสถานที่ท่ีมีคนจ านวนมาก 
2.3.6 ระมัดระวังการทิ้งสิ่งปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย และควรทิ้งในภาชนะหรือสถานที่ 

ที่จัดเตรียมไว้ 



 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผอ่นปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 
 
 

5 

2.3.7 ควรช าระ เงิน ค่ าบ ริก ารผ่ าน ระบบ ออน ไลน์  (E-Payment)หรือ  QR Code  
ผ่านแอปพลิเคชัน หากช าระด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง 

2.3.8 ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด 

 

3 การเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท (เพ่ิมเติมจากมาตรการหลัก) 
3.1 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ชายหาด” 

 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดหมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยวโดยมีชายหาด 
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน  
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย 
ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้ า การนั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร เป็นต้น 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด 

1) ให้สถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด ลงทะเบียนเพ่ือรับ QR Code
ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” 

2) จัดระเบียบพื้นท่ีโดยก าหนดให้มีการแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ได้แก่ 
พ้ืนที่ชายหาด บาทวิถี ผู้ประกอบการร้านค้า (ขายอาหาร เช่าเก้าอ้ี เครื่องเล่น) 

3) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันท ี

4) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
5) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
6) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหมู่คณะที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น กีฬาชายหาด

บานาน่าโบ๊ท 
7) ให้ผู้ประกอบการบริเวณชายหาดควรพิจารณาปรับลดเวลาท ากิจกรรม เช่น 

การนั่งพักผ่อนบนชายหาด 
8) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “เกาะ” 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะหมายถึง สถานที่ที่ เปิดใช้ เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมี เกาะ 

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน  
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และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ ได้แก่ การด าน้ า ดูปะการังและสัตว์ทะเล การเล่นน้ า 
การเที่ยวชมชายหาดหรือน้ าตก การดูนก เป็นต้น 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดพ้ืนที่บริการ และอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง 

เช่น เรือ ท่าเรือ อุปกรณ์ด าน้ าเสื้อชูชีพ 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหมู่คณะที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น ไตรกีฬา 
6) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
7) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
8) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1–2 เมตร 

3.3 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “น้ าตก” 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกหมายถึง สถานที่ที่ เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยวโดยมีน้ าตก 

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน  
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้ วย  
ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ าตก ได้แก่ การว่ายน้ า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร  
การเดินส ารวจน้ าตก การล่องแก่ง การดูนก และการตกปลา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอจาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอในบริเวณ
พ้ืนที่ให้บริการ 

3) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  
และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
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4) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหมู่คณะที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น รับประทาน
อาหารร่วมกัน การท ากิจกรรมสันทนาการร่วมกันหลายคน 

5) ปรับลดเวลาท ากิจกรรม เช่น การลงเล่นน้ า 
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
7) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.4 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “แก่ง” 
 แหล่ งท่องเที่ ยวประเภทแก่งหมายถึ ง สถานที่ ที่ เปิ ดใช้ เพ่ือการท่องเที่ ยวโดยมีแก่ ง 

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน 
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ 
การพักแรมและการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่ การดู นก  
การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นต้น 

 แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น อุปกรณ์ดูนก

เรือ-ไม้พาย 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกท้ิงขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 

3.5 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “น้ าพุร้อนธรรมชาติ” 
 แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าพุร้อนธรรมชาติ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดพ้ืนที่บริการ ห้องแช่ ห้องอาบน้ า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ า 

ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสท่ีเป็นจุดเสี่ยง 
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4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  
และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

5) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหมู่คณะที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน 
6) ให้ผู้ประกอบการควรพิจารณาปรับเวลาท ากิจกรรมให้เหมาะสม 
7) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 

3.6 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ถ้ า” 
  แหล่ งท่ อ งเที่ ยวประเภทถ้ าหมายถึ ง สถานที่ ที่ เปิ ด ใช้ เพ่ื อการท่ องเที่ ยว  โดยมี ถ้ า 
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน  
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย  
ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอก  
หินย้อยภายในถ้ า การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่าง ๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการพระพุทธรูป  
การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น ไฟฉาย หมวก

นิรภัย 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 

3.7 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ธรณีสัณฐาน” 
  แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน หมายถึง แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกจนท าให้เกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และมักจะเป็นต้นก าเนิด
ของนิทานพ้ืนบ้านต่าง ๆ รูปแบบของแหล่งธรรมชาติ ประเภทนี้มีได้หลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นเพียงก้อนหิน
ใหญ่ก้อนเดียว เช่น หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี หรืออาจเป็นบริเวณพ้ืนที่ เช่น แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 
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2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น ไม้เท้าเดินป่า เชือก 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ   

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) ปรับลดจ านวนนักท่องเที่ยวและเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 

3.8 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “เชิงนิเวศ” 
  แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิ เวศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติ 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเข้าไปเกี่ยวข้อง  
โดยการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้นจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรม  
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น รองเท้ายาง

อุปกรณ์การปลูกป่า 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
7) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.9 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “นันทนาการ” 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการหมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการพักผ่อน
และเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิง และการศึกษาหาความรู้แม้ไม่มีความส าคัญ  
ในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่ างเช่น  
ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 
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แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันท ี

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ก่อน-หลังการให้บริการทุกครั้งเช่นอุปกรณ์กีฬา 

ม้านั่ง เครื่องเล่น 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
7) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.10 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ศิลปะวิทยาการ” 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะวิทยาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้น 
การเพ่ิมพูนความรู้และสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยว  
ที่ชัดเจน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพ่ิมจ านวนได้อีกมาก
ตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้น ๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ เฉพาะทางแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น 

  แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะวิทยาการ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ก่อน-หลังการให้บริการทุกครั้ง เช่น ไมโครโฟน

อุปกรณ์สื่อความหมาย 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
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7) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.11 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “เชิงเกษตร” 
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงเกษตรหมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรควบคู่
กั บการพั กผ่ อนและความบั น เทิ ง นั กท่ องเที่ ย วสามารถร่วมสั มผั สกับ วิถี ชี วิ ต เกษตรประเพณี  
และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลิตผลทางการเกษตร  
และผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับสู่ล าเนา 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงเกษตร 

1) ให้นักท่องเที่ยวท าแบบประเมินความเสี่ยง หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 

2) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

3) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
4) แยกส ารับอาหารส่วนบุคคล 
5) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น อุปกรณ์ทางการเกษตร 

อุปกรณ์ท่ีให้นักท่องเที่ยวทดลอง/สัมผัส 
6) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
7) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
8) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้า 
9) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.12 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “วัฒนธรรม” 
 แหล่ งท่ องเที่ ยวประเภทวัฒ นธรรมหมายถึ ง แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มี คุณ ค่ าทางศิลปะ 
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง 
การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ได้แก่ 
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น 
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 แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) แยกส ารับอาหารส่วนบุคคล 
4) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน อุปกรณ์ท่ีให้นักท่องเที่ยวทดลอง/
สัมผัส 

5) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกท้ิงขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ   
และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

6) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
7) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 

3.13 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ประวัติศาสตร์” 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่า 

ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมี
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง 
คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่นอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน สะพานข้ามแม่น้ าแคว 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 

1) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน-หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น ไมโครโฟน

อุปกรณ์สื่อความหมาย จักรยาน รถน าชม 
4) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ   

และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
5) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
6) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก าหนดให้มีจุดพักรอการบริการ 
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7) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 

3.14 มาตรการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท “ชุมชนท่องเที่ยว” 
  แหล่งท่องเที่ยวประเภทชุมชนท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการท่องเที่ ยวที่ส่ งเสริมให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น 

แนวปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทชุมชนท่องเที่ยว 

1) ให้นักท่องเที่ยวท าแบบประเมินความเสี่ยง หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 

2) สังเกตอาการของพนักงาน/นักท่องเที่ยว อย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม  
มีน้ ามูกหรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันท ี

3) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือน้ ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
4) แยกส ารับอาหารส่วนบุคคล กินอาหารปรุงสุก 
5) ท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อน -หลัง การให้บริการทุกครั้ง เช่น จักรยาน  

เสื้อชูชีพ ยานพาหนะพ้ืนผิว เคาเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี (บริเวณจุดจ าหน่าย 
ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน) อุปกรณ์ท่ีให้นักท่องเที่ยวทดลอง/สัมผัส 

6) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ   
และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

7) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวและปรับเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม  
8) จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้า 
9) จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสายในการให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1–2 เมตร 
 

4 การเตรียมความพร้อมของ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริการท่องเที่ยว ที่พัก และโฮมสเตย์ 
4.1 การเตรียมความพร้อมประเภท “กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว” 

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้แก่ ล่องแก่ง เดินป่า  ปีนหน้าผา ด าน้ า ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม้ป่า 
แคนู-คายัค แอดเวนเจอร์ ปาร์ค ค่ายพักแรม ปางช้างเพ่ือการท่องเที่ยว Eco Lodge เพ่ือการท่องเที่ยว เจ็ทสกี
เพ่ือการท่องเที่ยว และจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
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4.1.1 ผู้ให้บริการ 
๑) พนักงานต้องผ่านการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

และสังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที 

๒) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน หรือสวม 
Face Shieldร่วมด้วยก็ได้ 

๓) ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ า เจลแอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้สะอาดอยู่เสมอ 
4.1.2 ผู้รับบริการ 

1) ได้รับการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน๓๗.๕องศาเซลเซียส และสังเกต
อาการตน เองสม่ า เสมอ หากมี ไข้  ไอ  จาม มีน้ ามูก  หรือเห นื่ อยหอบ  
พบแพทย์ทันท ี

2) ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน 
ที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

3) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน หรือสวม 
Face Shield ร่วมด้วยก็ได้ 

4) ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ าเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ า 
5) ต้องเว้นระยะนั่ งหรือยืนห่างกัน ๑-2 เมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัส 

หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละออง 
4.1.3 สถานที ่

๑) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่  หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อย่างเพียงพอตลอดเวลา 
ที่ให้บริการ เช่น เจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ 
เช่น ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ ห้องส้วมเป็นต้น อย่างเพียงพอ 

๒) ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ ๓ เวลาในบริเวณพ้ืนที่
สาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องขายตั๋ว ห้องน้ า 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รถประจ าทาง กระเช้า เครื่องเล่น ม้านั่ง เป็นต้น 

๓) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด คัดแยกขยะอย่างน้อยเป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักขยะอย่างถูกสุขลักษณะป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รอหน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
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๔) ท าความสะอาดห้องส้วมด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง 
๕) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่องเล่นส าหรับผู้ใช้บริการ 
๖) จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และการบริการโดยค านึงถึง 

การป้องกันการแพร่เชื้อเป็นหลัก  
๗) พ้ืนที่ที่ไม่มีการระบายอากาศหรือพ้ืนที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศควรมีการก าหนด

จ านวนผู้ใช้บริการต่อตารางเมตรอย่างชัดเจน 
๘) ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ เช่น  

การตีเส้นสีที่พ้ืนให้มีสีแตกต่างกันตามชนิดการให้บริการหรือจุดสีแสดงระยะ 
ยืนห่างเป็นต้น 

๙) ในกรณีที่มีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๑๐) มีระบบข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือสามารถแสกน QR Code อ่านข้อมูลผ่านทาง 
มือถือหรือแท็บเล็ต 

๑๑) มีระบบการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือสามารถแสกน QR Code 
เพ่ือลดการสนทนาพูดคุยการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ 

4.2 การเตรียมความพร้อมประเภท “บริการท่องเที่ยว” 
 บริการท่องเท่ียว หมายถึง การบริการในร้านอาหารเพ่ือการท่องเท่ียว ได้แก่ ร้านอาหาร/  

เรือภตัตาคาร 

4.2.1 ผู้ให้บริการ 
๑) ได้รับการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนไม่เกิน๓๗.๕

องศาเซลเซียสก่อนเข้าท างานหากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส ผ่านการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕องศาเซลเซียส 
และสังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
พบแพทย์ทนัท ี

๒) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาหรือสวม Face Shield 
ร่วมด้วยก็ได้ ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม และใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

๓) ล้างมือด้วยสบู่และน้ า เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
๔) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-2เมตร 
๕) เนื้อสัตว์สดจัดเก็บในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 
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๖) อาหารปรุงส าเร็จมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับทุกครั้งวางสูงจากพ้ืน 
อย่างน้อย๖๐ซม. 

๗) การเตรียมอาหารต้องแยกใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีดที่หยิบจับอาหาร เป็นต้น 
ระหว่างอาหารสุกอาหารดิบผักและผลไม้และไม่วางอาหารทุกประเภทบนพ้ืน
โดยตรง 

๘) ให้บริการอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดปลอดภัย 
๙) แนะน าผู้ซื้อให้ใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจับหรือตักอาหาร และใช้ภาชนะบรรจุ

อาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร 
๑๐) ท าความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องใช้  และจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันด้วยน้ ายา 

ท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อและท าความสะอาดอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

๑๑) พนักงานท าความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง 
โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้อุปกรณ์
ที่มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดอย่างถูกต้องหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ า  

๑๒) ไม่ควรรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรงอาจสวมถุงมือหรือมีถาดส าหรับ 
รับเงินและควรท าความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ าเสมอหรือมีระบบการจ่ายเงิน
แบบออนไลน์ 

4.2.2 ผู้รับบริการ 
๑) ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหรือสวม 

Face Shield ร่วมด้วยก็ได้  
๒) ได้รับการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งอุณหภูมิต้องไม่ เกิน ๓๗.๕  

องศาเซลเซียส และสังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
หรือเหนื่อยหอบ พบแพทย์ทันท ี

๓) ต้องล้ างมือด้วยสบู่ หรือน้ า เจลแอลกอฮอล์  หรือน้ ายาฆ่ าเชื้ อทุกครั้ ง 
ก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการ 

๔) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก 
๕) วางแผนในการเลือกซื้ออาหาร เพ่ือลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านอาหาร 

(รีบซื้อ-รีบกลับ) สามารถเลือกซื้ออาหารและการใช้บริการจัดส่งอาหาร 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความรวดเร็วและลดการสัมผัสกับสถานที่จ าหน่าย
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อาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ใช้บริการ หรือหากจ าเป็น ระยะเวลาในการรับประทาน
อาหารในร้านไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง 

๖) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ๑-2 เมตร เช่น ขณะรอคิวเลือกซื้ออาหาร เพ่ือ
ป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละออง 

๗) ไม่ควรช าระเงินด้วยเงินสดเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การช าระเงินผ่าน
ระบบโอนเงิน หรือพร้อมเพย์ เป็นต้น   

๘) ภายหลังจากใช้บริการเสร็จ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด หรือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง 
เมื่อกลับถึงบ้าน 

4.2.3 สถานประกอบการ 
๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก 

หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง 
๒) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว หากพบว่ามีไข้ ไอ 

จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียสขึ้นไป แจ้งงดให้บริการและให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบทันที พร้อมส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ มีการท าสัญลักษณ์ 
ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 

๓) อนุญ าตให้ เฉพาะผู้ รับบริการที่ สวมหน้ ากากผ้ าหรือหน้ ากากอนามัย 
เข้าใช้บริการเท่านั้น 

๔) ก าหนดจ านวนผู้เข้ารับบริการ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้บริการนั่งรับประทาน
อาหาร และจัดพ้ืนที่รอคิวแยกจากส่วนที่นั่งรับประทานอาหารและต้องมี
ระยะห่างระหว่างบุคคล  ๑-2 เมตร 

๕) กรณีเป็นร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ควรมีระบบจองออนไลน์ 
ผู้ใช้บริการจะได้ลงทะเบียนเพ่ือรับคิวให้บริการและนัดช่วงเวลา เพ่ือไม่ให้ 
มีการนั่งรอภายในร้านเป็นระยะเวลานาน 

๖) ลดการใช้เสียง 
๗) ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์ 

แป้นพิมพ์จุดช าระเงิน ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายา 
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง
ประกอบอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ทุกครั้งหลังใช้งาน หรือ
ทุกรอบท่ีเปลี่ยนพนักงาน 
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๘) ท าความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือ
อาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตูห้องน้ า
ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ า ที่เปิดก๊อก 
อ่างล้างมือ เป็นต้น 

๙) มีการปกปิดอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟ 
๑๐) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่  หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อย่างเพียงพอตลอดเวลา 

ที่ให้บริการ เช่น เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้าออก  
จุดประชาสัมพันธ์ ห้องส้วม หรือจุดอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 

๑๑) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ 
ทั้งในอาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

๑๒) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือรวบรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะอย่างน้อย
เป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และแยกเศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน  
มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักขยะอย่างถูกสุขลักษณะป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รอหน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

๑๓) สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

4.3 การเตรียมความพร้อมประเภท“ที่พัก” 
กลุ่มท่ีพักเพ่ือการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม และรีสอร์ท 

4.3.1 พ้ืนที่ส่วนกลาง 
๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจนส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก 

หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง 
๒) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว หากพบว่ามีไข้ ไอ 

จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียสขึ้นไปแจ้งงดให้บริการและให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบทันที พร้อมส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ มีการท าสัญลักษณ์ให้กับ
ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 

๓) จัดให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และเพ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

๔) อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้
บริการเท่านั้น 
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๕) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่  หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อย่างเพียงพอตลอดเวลา 
ที่ให้บริการ เช่น เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้า-ออก  
จุดประชาสัมพันธ์ ห้องส้วม หรือจุดอื่น ๆ อย่างเพียงพอ 

๖) จัดพ้ืนที่ส าหรับการต้อนรับให้เหมาะสมและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-2 
เมตร 

๗) จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล  ๑-2 เมตร 
๘) จ ากัดจ านวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น  โดยค านึงถึงการป้องกัน

การแพร่เชื้อเป็นหลัก 
๙) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ 

ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ในพ้ืนที่สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ และผิวสัมผัสร่วม
อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง เช่น พ้ืนผิวที่มีการสัมผัสหยิบจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิด 
มือจับประตู ราวบันไดลิฟต์ เป็นต้น 

๑๐) ท าความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือ
อาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตูห้องน้ า
ที่จับสายฉีดช าระที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ า ที่เปิดก๊อก 
อ่างล้างมือ เป็นต้น  

๑๑) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด คัดแยกขยะอย่างน้อยเป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักขยะอย่างถูกสุขลักษณะป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รอหน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

๑๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ 
ทั้งในอาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

๑๓) ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ เช่น  
การตีเส้นหรือจุดสีเพ่ือแสดงระยะยืนเว้นห่าง เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน ลิฟต์ เป็นต้น 

๑๔) สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องท างต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีป้ายแสดง
ค าแนะน า แนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 

4.3.2 ห้องพัก 
๑) เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

ในขณะปฏิบัติงานหรือสวม Face Shield ร่วมด้วยก็ได้ 
๒) พนักงานท าความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง 

โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน  
ใช้ อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและน าไปก าจัด 
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อย่างถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งล้างมือให้สะอาดด้วย
สบู่และน้ า 

๓) มีการแยกชุดบริการอ่ืน ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 
เช่น ผ้าขนหนู แก้วน้ า ถ้วยกาแฟ เป็นต้น เพ่ือป้องกันการสัมผัสและใช้สิ่งของ
ร่วมกัน 

๔) ใช้ผ้าท าความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักให้มีความปลอดภัย และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๕) ล้างอุปกรณ์ท าความสะอาดและผ้าท าความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
เพ่ิมระดับความเข้มข้น (ppm) ของน้ ายาท าความสะอาดโดยอ้างอิงจากคู่มือ 
และค าแนะน าของผู้ผลิตน้ ายาท าความสะอาดให้สามารถก าจัดเชื้อไวรัสได้ 

๖) มีการปกปิดอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟในการให้บริการ Room Service ตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

๗) พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโรงแรมเพ่ือช่วยลดการสัมผัสเช่นการสร้าง QR Code 
แทนการใช้ Key Card 

4.3.3 ห้องประชุม 
๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก 

หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง   
๒) ให้มีระบบการคัดกรองผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม หากพบว่ามีไข้ไอ จาม 

มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียสขึ้นไปแจ้งงดให้บริการและให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบทันที พร้อมส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ มีการท าสัญลักษณ์ให้กับ
ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 

๓) จัดให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และเพ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

๔) อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ
เท่านั้น 

๕) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ
ไว้บริการอย่างเพียงพอ 

๖) จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร 
๗) ท าความสะอาดห้องประชุม และพ้ืนผิวสัมผัสร่วมอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 

ทุก ๒ ชั่วโมง เช่น ที่จับประตู ห้องส้วม เป็นต้น 
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๘) จัดที่นั่งจัดประชุมให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย 1 เมตร  
๙) ท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น ไมโครโฟน 

4.3.4 ห้องอาหาร 
๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก 

หลายทางต้องมจีุดคัดกรองทุกเส้นทาง 
๒) ให้มีระบบการคัดกรองผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม 

มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียสขึ้นไปแจ้งงดให้บริการและให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบทันที พร้อมส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ มีการท าสัญลักษณ์ให้กับ
ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 

๓) จัดให้มีพ้ืนที่การใช้บริการห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงพ้ืนที่รอคิว 
๔) มีการปกปิดอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟ 
๕) ท าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ ใช้ในการปรุง

ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ท าความ
สะอาดอ่ืน ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการท าความสะอาด
ด้วยความร้อนหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ  

๖) ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก ๒ 
ชั่วโมง เช่น ที่จับประตู ห้องส้วม เป็นต้น 

๗) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด คัดแยกขยะอย่างน้อยเป็นขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
มัดปากถุงให้แน่นและเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักขยะอย่างถูกสุขลักษณะป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รอหน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

๘) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ 
ทั้งในอาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

๙) ควรมีบริการช าระเงินที่ปลอดภัย เพ่ือลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

๑๐) สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีป้ายแสดงค าเตือน 

4.3.5 ห้องออกก าลังกาย/ฟิตเนส 
๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียวส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า -ออก 

หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง 
๒) จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้งและท าสัญลักษณ์

ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 
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๓) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ า และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ
ไว้บริการอย่างเพียงพอ 

๔) จ ากัดจ านวนผู้รับบริการ จัดพ้ืนที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล 
อย่างน้อย ๑ เมตร 

๕) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

๖) ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ เช่น  
การตีเส้นสีที่พ้ืนให้มีสีแตกต่างกันตามชนิดการให้บริการ 

๗) ท าความสะอาดเครื่องเล่นทุกประเภทอย่างสม่ าเสมอ และท าความสะอาด
อุปกรณ์ทุกครั้งที่ให้บริการเสร็จสิ้น  

๘) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง 
เช่น ที่จับประตู ห้องน้ า เป็นต้น  

๙) มีการควบคุมสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในพ้ืนที่โซนให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

๑๐) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด ส าหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ  
และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

๑๑) จัดให้มีการระบายอากาศที่ เพียงพอ ติดตั้งและดูแลระบบการหมุนเวียน  
และการระบายอากาศภายในร้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อ     

๑๒) สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น จัดให้มีป้ายแสดงค าเตือน  

4.3.6 ผู้รับบริการ 
๑) ใช้ประตูส าหรับการเข้า-ออกท่ีชัดเจน 
๒) ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียสและ

สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควร
งดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันท ี

๓) จัดให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

๔) ต้องสวมหน้ากากหน้ากากหรือผ้าอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ หรือสวม 
Face Shield ร่วมด้วยก็ได้ 
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๕) ต้องล้างมือด้วยน้ าและสบู่  เจลแอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ า  
เมื่อเข้ารับการบริการจากสถานประกอบการโรงแรม/ที่พัก 

๖) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ๑-2 เมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อ
โรคทางฝอยละออง 

๗) พักไม่เกิน ๒ คนต่อห้อง และนอนเตียงแยก    
๘) จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ เพ่ือลดความแออัด 
๙) นักท่องเที่ยว/ผู้รับบริการ งดกิจกรรมในพ้ืนที่ส่วนรวมหรือนอกอาคาร ควรพัก

อยู่ในห้องส่วนตัว 
๑๐) นักท่องเที่ยว/ผู้รับบริการ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ ดหน้า 

แปรงสีฟัน แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน เป็นต้น 
๑๑) ไม่ควรช าระเงินด้วยเงินสดเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การช าระเงิน 

ผ่านระบบโอนเงิน หรือพร้อมเพย์ เป็นต้น 

4.4 การเตรียมความพร้อมประเภท“โฮมสเตย”์ 
โฮมสเตย์ไทย หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้าน

ชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถน ามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยว  
พักได้ชั่วคราว ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน ๔ ห้อง ผู้พักรวมกันไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีค่าตอบแทน และจัดบริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม ซึ่งเป็นไปตาม 
บทนิยามค าว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการท่องเที่ยวก าหนด 

4.4.1 เจ้าของบ้าน 
๑) ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนไม่เกิน๓๗.๕องศาเซลเซียส 

ก่อนให้บริการหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน๓๗.๕องศาเซลเซียสหรือมีไข้ ไอ จาม 
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดให้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

๒) จัดให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และเพ่ิมมาตรการใช้ 
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
และรายงานทดแทนได ้

๓) ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จ าเป็น
กรณีที่ต้องบริการใกล้ชิดกับผู้รับบริการ เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) 
เป็นต้น 

๔) อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้
บริการเท่านั้น 
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๕) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอและหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ หลังหยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยง 
การสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

๖) รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน ๑-2 เมตร 
๗) กระดาษช าระและหน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้วต้องมีการจัดการที่ เหมาะสม 

และท้ิงลงถังขยะท่ีมีฝาปิดทันที 
๘) ผู้ท าความสะอาดหรือผู้เก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาว 
เก็บขยะ เก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น ล้างมือด้วยสบู่และน้ า 
ให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละครั้ง 

๙) แยกชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น จานชาม แก้วน้ า ช้อนส้อม ส าหรับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล เพ่ือป้องกันการสัมผัสและใช้สิ่งของ
ร่วมกัน  

๑๐) ให้ท าความสะอาดพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้ 
- พ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและ

อาจฆ่ า เชื้ อด้ วยน้ ายาฆ่ า เชื้ อ  โดย เน้ น จุดที่ มี ผู้ สั มผั ส ร่ วมกัน  เช่ น  
จุดนั่งพัก ราวจับ ราวบันได ที่จับประตูหรือลูกบิด เป็นต้น  

- ภายในห้องพัก ท าความสะอาดภายหลังการให้บริการทุกครั้ง ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ โดยเน้นบริเวณ 
จุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู หัวเตียง โต๊ะวางของ รีโมทคอนโทรล เป็นต้น 

- ท าความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพ่ิมความถี่ 
ในการท าความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ 
บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถ
ส้วมที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ าช าระ และพ้ืนห้องส้วม 

๑๑) มีมาตรการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงสุกใหม่ การเสิร์ฟอาหาร 
รวมถึงการคิดเมนูอาหารจากสมุนไพรเพื่อป้องกันโรค 

๑๒) ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการปรุงประกอบอาหาร อุปกรณ์ ที่ ใช้ 
ในการรับประทานอาหาร ทุกครั้งหลังใช้งาน หรือทุกรอบท่ีเปลี่ยนพนักงาน 

๑๓) สังเกตอาการผู้ใช้บริการ หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันท ี
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๑๔) ใช้เทคโนโลยี มีระบบการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือสามารถสแกน 
QR Codeเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้ใช้บริการ 

4.4.2 พ้ืนที่ส่วนกลาง 
๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ 

ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอุปกรณ์ในพ้ืนที่สาธารณะอยู่เสมอๆ เช่น พื้นผิวที่มีการสัมผัส
หยิบจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ทุกชั่วโมง 

๒) ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางโดยรอบพ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วย
น้ ายาท าความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัส
ร่วมกัน เช่น จุดนั่งพัก ราวจับ ราวบันได ที่จับประตูหรือลูกบิด เป็นต้น  

๓) เตรียมเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ส าหรับท าความสะอาดมือไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 
๔) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด วางตามจุดต่าง ๆ เพ่ือไว้ให้บริการและให้ก าจัด

ขยะมูลฝอยทุกวัน 
๕) กรณีการจัดห้องประชุมจะต้องจัดโต๊ะส าหรับการประชุมให้มี พ้ืนที่ ว่าง 

ระหว่างกันห่าง ๑ เมตร 
๖) ท าความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือ

อาจฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตูห้องน้ า 
ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก๊อกน้ า  ที่ เปิดก๊อก 
อ่างล้างมือ เป็นต้น 

๗) สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงและป้องกัน
โรคติดเชื้อโควิด-19 เช่น จัดให้มีป้ายแสดงค าเตือน เป็นต้น 

4.4.3 ห้องพัก 
๑) มีระบบระบายอากาศที่ดีโดยเปิดประตูและหน้าต่างห้องพักใหอากาศถ่ายเท 

กรณีมีเครื่องปรับอากาศ ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ 
ทั้ งภายในห้องพักและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
อย่างสม่ าเสมอ 

๒) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสภายในห้องพัก ใช้ผ้า
ท าความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือท าความสะอาดห้องพัก
ให้มีความปลอดภัยโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู หัวเตียง โต๊ะวางของ 
รีโมทคอนโทรล เป็นต้นและให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๓) ล้างอุปกรณ์ท าความสะอาดและผ้าท าความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
เพ่ิมระดับความเข้มข้น (ppm) ของน้ ายาท าความสะอาดโดยอ้างอิงจากคู่มือ
และค าแนะน าของผู้ผลิตน้ ายาท าความสะอาดให้สามารถก าจัดเชื้อไวรัสได้ 
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๔) กรณีให้บริการห้องแอร์ปรับอากาศ ให้ปรับต าแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพัก
ทุกห้องให้เหมาะสมเพื่อการไหลเวียนของอากาศ 

4.4.4 ผู้รับบริการ 
๑) ให้ความร่วมมือในการตรวจวัด อุณหภูมิ ร่างกายทุกคน ไม่ เกิน  ๓๗.๕  

องศาเซลเซียสและสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มี
น้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 

๒) ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ  
๓) ต้องล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ าเมื่อเข้าใช้บริการ 
๔) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ๑-2 เมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 

เชื้อโรคทางฝอยละออง 
๕) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานที่พักอย่างเคร่งครัด 
๖) ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนและหลังเข้าใช้บริการห้องส้วม 
๗) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก 
๘) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน แก้วน้ า จาน 

ชาม ช้อน เป็นต้น 
๙) ไม่ควรช าระเงินด้วยเงินสดเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การช าระเงิน 

ผ่านระบบโอนเงิน หรือพร้อมเพย์ เป็นต้น 

5 แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
5.1 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ 

5.1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย กก. สธ. จัดท าและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติตามมาตรการ 
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. ทกจ.
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค/พ้ืนที่) / องค์การพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(พ้ืนที่พิเศษ) 

5.1.3 ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย ศปก.อ าเภอ ศปก.ต าบลอปท. และเจ้าหน้าที่
พละศึกษาอ าเภอ โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับดูแลร่วมกับ สสอ.อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. อสก. จพล. รวมทั้งให้ศปม.จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจก ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

5.1.4 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
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5.2 การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถ่ี) 
5.2.1 ใช้แอปพลิเคชันที่ราชการก าหนดได้แก่แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพ่ือความรวดเร็วใน

การรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น 
1) การใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้ 
2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้ 

5.2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./สสจ. อสม. อสก. จพล.จัด
ก าลังสายตรวจร่วมต ารวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกรณี
ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์
หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

5.3 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
5.3.1 จัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการ 

ควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม 
และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ 

5.3.2 หน่วยงานส่วนกลาง กก. สป.กก. กทท. ททท. อพท. 
5.3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น 
5.3.4 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
5.3.5 หน่วยงานระดับจังหวัดจัดท าระบบรับแจ้งเหตุในรูปแบบออนไลน์โทรศัพท์หรือวิธีอ่ืน ๆ 

ทั้งกรณีประชาชนพบการให้บริการของผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบ 
อย่างทั่วถึง 
 

---------------------------------------------------------- 


