แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 5
สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นสถาน
บริการที่มีกิจกรรมให้ความบันเทิงแก่ผเู้ ข้ามาใช้บริการ เช่น การเล่นดนตรีหรือมีดนตรี การร้องคาราโอเกะ การ
เต้ น รำ การแสดงคอนเสิ ร์ต การจำหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม เป็ นต้ น ลักษณะของสถานที่ เป็ น อาคารปิ ด
ที่ มี ร ะบบปรั บ อากาศ และมี ก ารรวมตั วกั น อย่ างใกล้ ชิด ของกลุ่ ม คนจำนวนมาก จึ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การ
แพร่ก ระจายของเชื้อ โรคได้ โดยในระยะนี้ ก ำหนดให้ เปิด ทำการตามเวลาปกติที่ ก ฎหมายกำหนด จนถึ ง
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยงดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ห้ามไม่ให้มีการร้องเพลงและเต้นนอกพื้นที่โต๊ะของ
ตัวเอง กำหนดให้ต้องลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด
และมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
1) ให้ มีระบบการคัดกรองพนัก งานหรือผู้ให้บ ริการ และผู้ม าใช้ บริการ หากพบว่ามี ไข้ ไอ จาม
มีน้ำมู ก หรือเหนื่อ ยหอบ หรือมีอุ ณหภูมิ ร่างกายเท่ ากับ หรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งงด
ให้บริการ และแนะนำไปพบแพทย์
2) ให้พ นั ก งานหรือ ผู้ให้บ ริก าร และผู้ม าใช้บ ริก าร ต้องสวมหน้ ากากผ้าหรือหน้ากากอนามั ย
ตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาแสดงดนตรีหรือร้อง
เพลง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับ พนักงานคัดกรอง พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ
อาหารและเครื่องดื่ม เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ถุงมือ เป็นต้น
3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ ของสถานบันเทิง เช่น
บริเวณหน้าประตู ทางเข้าออก เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสำหรับพนักงาน อย่างเพียงพอ
4) จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด โดยมีพื้นที่ให้บริการในอัตราส่วนอย่างน้อย ๑ คนต่อ ๔
ตารางเมตร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด เช่น มิให้พนักงานนั่งกับผู้ใช้บริการ
5) ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์
ใช้ถาดหรืออุปกรณ์ในการรับเงิน เป็นต้น
6) มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร เช่น จุดนั่งหรือยืน จุดรอใช้บริการห้องส้วม เป็นต้น
- เว้น ระยะห่ างระหว่ างโต๊ ะ ในร้ าน อย่า งน้ อย ๒ เมตร อาจทำฉากใสกั้ น โดยแต่ ล ะโต๊ ะ
มีผู้รับบริการไม่เกิน ๕ คน และเป็นกลุ่มที่จองมาด้วยกัน ไม่ควรข้ามกลุ่ม
- มีระยะห่างระหว่างเวทีกับผู้มาใช้บริการ

7) ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมอื่นที่ใช้เสียงดัง (นอกจากการแสดงบนเวที) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมี
ความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ
8) ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วย
แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ๐.1% โดยเน้นจุด ที่มี ผู้สัม ผัส ร่วมกั น เช่น
ราวกั้นทางเข้าออก โต๊ะ เก้าอี้นั่งพัก เครื่องดนตรี ไมโครโฟน เป็นต้น
- บริเวณและภายในห้องส้วมให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่ มความถี่ในการทำ
ความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์
(น้ำยาฟอกขาว) 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูก บิดประตู ก๊ อกน้ำอ่างล้างมื อ ที่ รองนั่ งโถส้ วม
ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
๙) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไป
กำจัดอย่างถูกต้อง
๑๐) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิดควรจัดทำระบบระบาย
อากาศหรื อ ปรั บ อากาศให้ มี อั ต ราการหมุ น เวี ย นของอากาศอย่ า งเพี ย งพอ และทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
๑๑) สำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่กำหนด
๑๒) ชี้แจงให้ผู้ใช้บ ริการ ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บ ริก ารสถานที่ และให้คำแนะนำ
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๑๓) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แอปพลิเคชันที่ท างราชการกำหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และจัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน
๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
1) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน แจ้งหัวหน้า
งานและพบแพทย์ทันที
2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) สำหรับผู้
ให้บริการที่อาจต้องใกล้ชิดกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
3) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือจุด
ที่มีการสัมผัสร่วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
4) ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
5) หลีก เลี่ยงการใช้ภาชนะ อุ ป กรณ์ ร่วมกั น ทั้ งเครื่องใช้ส่วนตัว อุป กรณ์ รับ ประทานอาห ารและ
เครื่องดื่ม
6) พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้อุปกรณ์ที่ มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและ
นำไปกำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท หลีกเลี่ยงการใช้มือสัม ผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
ในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ
1) สังเกตอาการตนเองสม่ ำเสมอ หากมี อาการไข้ ไอ จาม มี น้ำมู ก หรือเหนื่อยหอบ ให้ งดเข้าใช้
บริการ และพบแพทย์ทันที
2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
๓) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
๔) ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำหรือ เจลแอลกอฮอล์ ก่ อนเข้าและออกจากสถานที่ห รือหลังจากหยิบจับ
สิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เมื่อกลับถึงบ้าน
ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
๕) ไม่ใช้ภาชนะ อุป กรณ์ และสิ่งของร่วมกั บผู้อื่น เช่น แก้ว น้ำ ช้อน เป็นต้น และไม่ ใช้มื อหยิบ จับ
อาหารและน้ำแข็งโดยตรง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
๖) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานบริการหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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