
การด าเนนิงานตามมาตรการ
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ป้องกนัโคโรนา่ไวรสั ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ )

ของสถานประกอบการในจงัหวดัล าพนู

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู

ศรสีงัวาลย์ ศรทีรายค า
นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการ 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั  สสจ.ล าพนู



กระทรวงสาธารณสขุ  โดยกรมอนามยั  
ไดจ้ดัท าค าแนะน าการปฏบิตัดิา้นสขุอนามยัส าหรบัผูป้ระกอบการ
และพืน้ทีส่าธารณะ

เพือ่ป้องกนัและลดการแพรก่ระจายของเชือ้ 
โคโรนา่ไวรสั ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ )

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู  
รว่มกบัศนูย ์อนามยัที ่๑   และเจา้หนา้ที ่ฯ  ในพืน้ที ่ 

ท าการสุม่ตวัอยา่งเพือ่ลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูการด าเนนิงาน
ตามมาตรการดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

Rapid Survey   เมือ่ ๒๗-๒๘ พค.๒๕๖๓





ภตัตาคาร 
สวนอาหาร   
ศนูยอ์าหาร 
โรงอาหาร

รา้นคา้ปลกี /
คา้สง่ หรอืตลาด
คา้สง่ขนาดใหญ่

หา้งสรรพสนิคา้  
ศนูยก์ารคา้  
คอมมนูติ ี้ มอลล์

สถานทีอ่อกก าลงั
กาย  ฟิตเนส
ทีไ่มไ่ดต้ ัง้อยูใ่น
หา้งสรรพสนิคา้  
ศนูยก์ารคา้

- มว่นใจป๋ลาจุม่
- ศนูยอ์าหาร
แจม่ฟ้า มอลล์
- ศนูยอ์าหาร
ตลาดล าพนู
จตจุกัร
- รา้นดาวคะนอง
- ครวัคณุกุง้

- รา้นจรูภีณัฑ์
- ดาราคอสเมตกิ
- รา้น Cosmate
- รา้นยา
เทอดศกัดิ์
- หา้งแมคโค
- แอมเวย์
- แจม่ฟ้า 
เชฟมารท์
- สขุสถาน

- แจม่ฟ้าชอ้ปป้ิง
มอลล์
- แจม่ฟ้าพลาซา่
- บิก้ซลี าพนู

-อลัฟ่าฟิตเนส
-ศนูยฟิ์ตเนส
เทศบาลเมอืง
ล าพนู

ผอ่นปรนระยะ ที ่๒



ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู, 

ศนูยอ์นามยัที ่1 จงัหวดัเชยีงใหม่

ปลดัเทศบาล - จนท.เทศบาลต าบล - เจา้หนา้ที่
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ,จนท.รพ.สต.

, เจา้หนา้ทีต่ ารวจ ก านนั  ผูใ้หญบ่า้น ผูน้ าชุมชน, 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ทกุภาคสว่น รว่มดว้ยชว่ยกนั

ลงพืน้ทีส่ ารวจ Rapid Survey ดา้นสขุภาพ

อนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบักจิการที่
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดด าเนนิการตามมาตรการ

ผอ่นปรน เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสั
โคโรนา 2019 (Covid



ผอ่นปรน ระยะ ๒



ผอ่นปรน ระยะ ๒



การด าเนนิงานตามมาตรการ
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ป้องกนัโคโรนา่ไวรสั ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ )

ของสถานประกอบการในจงัหวดัล าพนู

Rapid Survey   การผอ่นปรนระยะ ๔ 
เมือ่ ๒๕ มยิ. ๒๕๖๓



โรงแรมทีม่ ี
หอ้งประชุม
สมัมนา

ตลาด 
ตลาดนัด

สวนอาหาร
ภตัตคาร

สถานที่ดแูล
ผู้สูงอายุ/เดก็

สถานขีนสง่

- เดอะแก
รนดจ์ามจรุ ี
รสีอรท์
- ล าพนูวลิ
- เฮอืนดา
หลา
- เวยีงศริ ิ

-ตลาด
จตจุกัร
-ตลาดเย็น
เทศบาล
เมอืง

-Think box

- ป่าซาง
คอ้ฟฟ่ี
- ครวัป่า
ซาง

- อรกมล
- อุน่ไอรกั
- สพุตัตรา
-บา้น
ประกาย
พรรณ

- สถานี
ขนสง่ล าพนู

ผอ่นปรนระยะ ๔ (เร ิม่ ๑๕ มยิ. ๖๓)



ผอ่นปรน ระยะ ๔



ผอ่นปรน ระยะ ๔



การประเมนิสถานประกอบกจิการ

มาตรการหลกั
-การท าความสะอาดพืน้ทีโ่ดยรอบ  ผวิสมัผสั
-การท าความสะอาดหอ้งน า้ หอ้งอาบน า้
-การจดัใหม้ถีงัขยะทีม่ฝีาปิด  การเก็บรวบรวมขยะสง่ไปก าจดั
-ก ากบัพนกังานท าความสะอาด สวมหนา้กากอนามยั  ถงุมอื 

ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัขณะปฎบิตังิาน
-พนกังาน/ผูด้แูลผูส้งูอาย/ุเด็ก  ผูป้กครอง ญาต ิสวมหนา้กาก 

อนามยัตลอดเวลา
-จดัใหม้จีดุบรกิารลา้งมอืดว้ยสบู ่/หรอืแอลกอฮอลเ์เจลไวบ้รกิาร
-การเวน้ระยะหา่ง อยา่งนอ้ย ๑ เมตร  ก าหนดจดุยนืหรอืน ัง่
-คมุจ านวนไมใ่หแ้ออดั 
-การจดัเก็บอปุกรณ์ เป็นสดัสว่น มดิชดิ ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้โรค
-การลงทะเบยีน และยนืยนัการปฏบิตัติามมาตรการ

-ทางแอปพลเิคช ัน่ “ไทยชนะ”
-ทางแพลตฟอรม์ Thai stop COVID กรมอนามยั

-การควบคมุทางเขา้ ออก



มาตรการเสรมิ

- การคดักรองไข้
-การจดัใหม้กีารระบายอากาศในอาคารทีด่ ีการหมนุเวยีน
ของอากาศ การท าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศ

-การจดัใหม้รีะบบควิ  การเวน้ระยะหา่งระหวา่งโตะ๊อาหาร  
การยนื การน ัง่

-การลดความแออดั ควบคมุอตัราสว่น  ก าหนดจ านวนคน/พืน้ที่
การก าหนดระยะเวลา

-จดับรกิารในลกัษณะทีล่ดการสมัผสั
อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนั 

เชน่ อาหารวา่งแบบกลอ่ง 



**  สถานประกอบการสว่นใหญ ่ มกีารด าเนนิการตามมาตรการ
**  มเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  รพ. /รพ.สต. / สสอ. และเทศบาล ใน
พืน้ที ่ตรวจเยีย่ม และใหค้ าแนะน า 

ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอ

- ไมส่วมใสห่นา้กากตลอดเวลา  บางคนสวมไมถ่กูตอ้ง 
(สวมพบัไวใ้ตค้าง ,สวมไวใ้ตจ้มกูปิดเฉพาะปาก )

- ปญัหา เฟซซลิ ใสน่านๆ ขุน่มวั  มองไมเ่ห็น
- สถานประกอบการบางแหง่  ไมม่ที ีว่ดัอณุหภมู ิ 

ในการคดักรองผูใ้ชบ้รกิาร
- ตลาดบางแหง่ พืน้ทีจ่ ากดั  

แผงขายสนิคา้ใกลช้ดิกนั 
แนะน าปรบัปรงุแกไ้ข 

- รา้นอาหารบางแหง่  
ถงัขยะไมม่ฝีาปิด




