แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับการถายทํารายการโทรทัศน ภาพยนตรและวีดีทัศน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การถายทํารายการโทรทัศน ภาพยนตรและวีดีทัศน มีลักษณะกิจกรรมที่ทําใหเกิดการรวมตัวกัน
ของนักแสดง ผูปฏิบัติงานแผนกตางๆ ทั้งแผนกฉาก เสียง แสง การแตงกาย แตงหนาทําผม รวมถึงอาจมี
ประชาชนรวมชมการถายทํา อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได ทั้งจากการสัมผัสระหวางบุคคล
การใชอุปกรณรวมกัน การใชสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกัน เปนตน ตองจํากัดจํานวนผูแสดง ผูรวมรายการ
และคณะถายทํารวมกันครั้งละไมเกิน 150 คน และมีผูชมไมเกิน 50 คน ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ ท างราชการกํ า หนด กรมอนามั ย จึ ง มี แ นวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ/ผู จั ด ละคร
ผูปฏิบัติงาน (แผนกผลิต ถายทํา และฝายอื่นๆ) นักแสดง และผูชม ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ/ผูจัดละคร
1) ใหมีร ะบบการคั ดกรองผูแสดง ผูปฏิ บัติงานแผนกตางๆ และผู ชม หากพบวามี ไข ไอ จาม มี
น้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดใหเขา
รวมการถายทํา และแนะนําไปพบแพทย
2) ใหนักแสดง ผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูเขาชมการถายทําทุกคน ตองสวมหนากากผาหรือหนากาก
อนามัยตลอดเวลา และจั ดให มีอุป กรณปองกั นตนเองที่จําเป นสํ าหรับผูดูแลนักแสดง ผูกํากับ ชางแต งตั ว
ชางแตงหนาทําผม เชน แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน
3) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบู หรือเจลแอลกอฮอลไวในบริเวณตางๆ ของกองถายทําฯ และแผนก
ตางๆ อยางเพียงพอ เชน บริเวณหนาประตู ทางเขาออก จุดพักกองถาย บริเวณที่มีการแตงตัว แตงหนา ทําผม
แผนกตัดตอ เปนตน
4) จํากัดจํานวนคนไมใหแออัด มีการแบงพื้นที่ตามสวนงานใหชัดเจน หรือจํากัดจํานวนคนในการ
ปฏิบัติงานแตละสวนในแตละสวนงานหางกันอยางนอย 2 เมตร จํากัดจํานวนผูชมการถายทํา จัดใหมีการ
เหลื่อมเวลาในชวงพักของทีมงาน
5) ลดการสั ม ผั ส เช น เว น การถ า ยทํ า ฉากที่ ต อ งสั ม ผั ส ใกล ชิ ด ใช ก ารสื่ อ สารด ว ยวิ ท ยุ สื่ อ สาร
หรืองดการถายภาพของนักแสดงและผูชมในระยะใกลชิด เปนตน
6) ใหมีการจัดระยะหางที่เหมาะสม
- ระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ เมตร เชน จุดรอคิวระหวางการถายทํา หนามอนิเตอร
หองพั กที มงานนั กแสดง ห องแต งตั ว -แต งหนา จุดนั่งหรือยืน ชมการถายทํา จุดรับ ประทานอาหาร โดยมี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน
- ระยะหางระหวางพื้นที่ที่มีการถายทํากับจุดผูชม อยางนอย 5 เมตร

7) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- พื้นที่โดยรอบ (กรณีเปนโรงถาย) พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ เครื่องใช ดวยน้ํายาทําความสะอาด
และอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1% โดยเนนจุดที่มีผู
สัมผัสรวมกัน เชน ราวกั้น ทางเขาออก โตะ เกาอี้นั่งพัก เกาอี้นั่งชมการถายทํา จุดที่ใชรวมกันในหองแตงตัว
แตงหนา เปนตน
- บริเวณและภายในหองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด
มากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือ
ลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
8) ใหทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องใชในการแสดง เชน อุปกรณที่ใชในการแสดง อุปกรณประกอบ
ฉาก เครื่องประดับ เครื่องแตงกายนักแสดง ภายหลังการใชงาน และแยกเครื่องสําอางของนักแสดงแตละคน
9) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในสถานที่อยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัด
อยางถูกตอง
10) โรงถายและแผนกตางๆ ที่อยูในอาคาร ใหจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียน
ของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารและหองสวม และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอย
ทุก 6 เดือน
11) หลีกเลี่ยงการใชภาชนะ อุปกรณรวมกัน เชน สนับสนุนใหนําอุปกรณของใชสวนตัวมาเอง จัด
อาหารและเครื่องดื่ม ภาชนะ อุปกรณ สําหรับสวนบุคคล
1๒) ชี้แจงใหนักแสดง ผูปฏิบัติงาน ผูเกี่ยวของ ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเขาบริเวณสถานที่ถาย
ทํา และใหคําแนะนํา สื่อประชาสัมพันธการปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับ
นักแสดง และผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
1๓) มี ม าตรการติ ด ตามข อ มู ล ของนั ก แสดง ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เช น การใช แ อพพลิ เ คชั่ น ทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกสถานที่ดวยการบันทึกขอมูล
และรายงานทดแทน
2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานและนักแสดง
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหแจงกองถายหยุด
ปฏิบัติงาน และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรืออนามัยตลอดเวลาที่อยูในกองถายทํา และอาจสวมแผนใสครอบหนา (Face
Shield) กรณีที่อาจตองใกลชิดกับผูอื่น ยกเวนนักแสดงอาจถอดหนากากเฉพาะเวลาถายทํา
3) หมั่นลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือ
จุดที่มีการสัมผัสรวมและอุปกรณตาง ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
4) ขณะปฏิบัติงานตองเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร งดกิจกรรมในลักษณะการ
รวมกลุมอยางใกลชิด ไมใชเสียงดัง และใหออกนอกบริเวณถายทําเมื่อเสร็จภารกิจ
5) หลีกเลี่ยงการใชภาชนะ อุปกรณรวมกัน ทั้งเครื่องใชสวนตัว อุปกรณรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณในการถายทําฯ ทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน

6) กรณี มี พ นั ก งานทํ า ความสะอาด พนั ก งานเก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยต อ งป อ งกั น ตนเอง โดยสวม
หนากากผาหรือหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ใชอุปกรณที่มีดามยาว
เก็บขยะใสภาชนะเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดอยางเหมาะสมกับของเสียแตละประเภท หลีกเลี่ยงการใชมือ
สัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือใหสะอาดดวย
สบูและน้ํา และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
๓. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูชมการถายทํา
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีอาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรื อเหนื่อยหอบ ใหงดรว ม
กิจกรรม และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขาชม
๓) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไมจําเปน
๔) ลางมือดว ยสบูและน้ําหรือเจลแอลกอฮอล กอนเข าและออกจากสถานที่หรือหลังจากหยิบจั บ
สิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน เมื่อกลับถึงบาน
ควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ําทันที
๕) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของทีมถายทํารายการภาพยนตรและวีดีทัศนอยางเครงครัด
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