คำแนะนำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงมหรสพ
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงมหรสพ เป็ น อาคารที่ ใช้เป็ น สถานที่ ส าหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อ
การแสดงรื่นเริงอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โรงมหรสพจึงเป็นสถานที่ที่มี
คนจ านวนมากอยู่ ร วมกั น หรือ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกั น ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง จึ ง ควรมี ม าตรการดู แ ล
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ อาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์
สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันของผู้เข้าชมและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับเจ้ำของ ผู้บริหำร หรือผู้จัดกำรโรงมหรสพ
1.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะอำคำร สิ่งอำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอำด
ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจำยเชื้อโรค
- จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทาความสะอาดระบบระบาย
อากาศอย่างสม่าเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบทาความสะอาดและฆ่าเชื้อของห้องจัดแสดงมหรสพ โดยทุกรอบหลัง
เสร็จสิ้นการแสดงต้องจัดให้มีการทาความสะอาด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เบาะที่นั่งและ
ที่พักแขน เป็นต้น และให้มีการดูดฝุ่นในแต่ละวันก่อนเปิดให้บริการ รวมถึงซักทาความสะอาดพรม เบาะที่นั่ง
ทุกเดือน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีมาตรการตรวจสอบความสะอาดของโรงมหรสพ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบที่ชัดเจน มีระบบรายงานและปิดแสดงให้ผู้เข้าชมทราบ
- ทาความสะอาดพื้นที่อื่นๆ สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณจุดจาหน่ายตั๋ว ราวจับหรือราวบันได พื้นที่นั่งรอ
ปุ่มกดลิฟต์ ส้วม เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ควรทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือสารฆ่าเชือ้
เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น โดยให้ใช้ตามคาแนะนาของผลิตภัณฑ์นั้น
- ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตผู้มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม
หรือมีน้ามูก แนะนางดเข้าชม
1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ทำควำมสะอำดและอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค
- จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นเสี่ยงหรือพื้นที่มี
การใช้งานร่วมกัน เช่น จุดจาหน่ายตั๋ว จุดตรวจสอบตั๋ว ทางเข้าโรงมหรสพ ห้องส้วม หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
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- จัดให้มีอุปกรณ์และน้ายาในการทาความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดูดฝุ่น ผ้าหรือไม้
ถูพื้นสาหรับเช็ดทาความสะอาด เหล็กคีบด้ามยาวสาหรับเก็บขยะ ถุงเก็บรวบรวมขยะ น้ายาทาความสะอาดและ
สารฆ่าเชื้อโรค รวมถึงดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สาหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.3 กรณีมีร้ำนอำหำรหรือมีกำรจำหน่ำยอำหำร ต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล
- ผู้สัมผัสอาหารมีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ไม่สัมผัสอาหาร
โดยตรง สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยน้าและสบู่
- ทาความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะจาหน่ายอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร เป็นต้น ด้วยน้ายา
ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง
- จัดบริการอาหารโดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ปกปิดอาหารด้วยภาชนะ
ที่สะอาด
1.4 กำรให้ควำมรู้ คำแนะนำ และสื่อสำรประชำสัมพันธ์
- เจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ ควรประชาสัมพันธ์ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหา
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกั นและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การแนะนาสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ COVID–19 การล้างมือ
ที่ถูกวิธี การใช้หน้ากาก เป็นต้น
2. คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงมหรสพ
2.1 ผู้ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งต่อ การได้ รับ เชื้ อ โรค เช่ น พนั ก งานตรวจตั๋ ว พนั ก งานขายตั๋ ว
พนักงานจาหน่ายอาหาร พนักงานทาความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากผ้า ทา
ความสะอาดมื อให้ส ะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า หรือ แอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
2.2 เพื่อป้องกันเชื้อโรคในเสมหะ น้ามูก น้าลาย ที่อาจปนเปื้อนมากับกระดาษเช็ดปาก กระดาษ
ชาระ ให้พนักงานทาความสะอาด พนักงานเก็บขยะมูลฝอยใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้าม
ยาวเก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ภายหลังปฏิบัติงาน
2.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
3. คำแนะนำสำหรับผู้เข้ำชมมหรสพ
3.1 หากสงสัยว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนที่ไปพืน้ ที่เสีย่ ง (ติดตามจากเว็บไซน์กรมควบคุมโรค) ควรงดการเข้าชมมหรสพ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3.2 ระหว่างชมมหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนน้ามูก น้าลายของผู้อื่น
และไม่ ใช้มื อสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จาเป็น ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอล์
ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มี การใช้งานร่วมกัน
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3.3 หลังเสร็จสิน้ จากการชมมหรสพ ให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที
4. คำแนะนำกรณีมีนักแสดง และนักดนตรี
ไม่ควรร่วมการแสดง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวั ติเดิ นทางหรือ สัม ผัส กั บ คนที่ ไปพื้ น ที่ เสี่ย ง (ติ ดตามจากเว็บ ไซน์ก รมควบคุ ม โรค) เพื่ อ ป้ องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อโรค
****************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
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