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มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting)

สําหรับกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

การสัมมนา “เปดอยางไรใหรอด” สมาคมธุรกจิเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไทย (Thai Alcohol Beverage Association : TABBA) วันท่ี 22 ธันวาคม 2564

โดย นางสาวอนิทิรา สุภาเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย  1
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กิจกรรมและระดับความเสี่ยง สําหรับกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

• Activities กิจกรรมภายในสถานบริการมีความเส่ียงสูง

• Workers แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาว

• Building  อาคารปด พื้นที่จํากัด คับแคบ มืดทึบ แสงสวางไมเพียงพอ

• Device มีการใชอุปกรณรวมกัน เชน ไมโครโฟน เคร่ืองดนตรี 

• Density กลุมคนหนาแนน แออัด 

• Ventilation พื้นที่ปด อากาศไมถายเท การระบายอากาศไมดี

• Long stay อยูในสถานที่เปนระยะเวลานาน หลายชั่วโมง

• Behavior ด่ืมกินขาดสติ  ด่ืมแกวเดียวกัน สูบบุหร่ีมวนเดียวกัน สัมผัสใกลชิด

พูดคุย ตะโกน รองเพลงรวมกัน

• การรวมกลุมกินด่ืม สังสรรค ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

• พนักงานดูแลปรนนิบัติสัมผัสใกลชิดกับลูกคา

• รองเพลง เลนดนตรี เลนคอนเสิรต นักรองนักดนตรีนั่งกับลูกคา

• บริการหองคาราโอเกะ หอง VIP พนักงานนั่งรองเพลงรวมกับลูกคา ใหบริการใกลชิด

• มีการเตนทั้งบนเวทีและบริเวณโตะอาหาร

• สถานเตนรําอาจมีคูเตนรําหรือรําวงรวมกัน ใกลชิดกัน

• สถานบริการปดหลังเที่ยงคืน ระยะเวลาสัมผัสใกลชิดกันนาน 

Activities

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

 สถานเตนรํา รําวง

 สถานที่มีการจําหนายสุรา นํ้าชา และมีผูปรนนิบัติลูกคา

 สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบดังนี้

 มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และยินยอมให

นักรอง นักแสดง หรือพนักงานน่ังกับลูกคา

 จัดอุปกรณการรองเพลงใหแกลูกคา โดยมีผูบริการรองเพลงกับลูกคา หรือ

ยินยอมใหพนักงานน่ังกับลูกคา

 มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการเตนบนเวทีหรือบริเวณโตะ

 สถานที่ที่มีอาหาร สุรา เคร่ืองด่ืมจําหนาย โดยมีการแสดงดนตรหีรือการแสดง

อื่นใดเพื่อการบันเทิง ปดทําการหลัง 24.00 น.

ลักษณะของสถานบันเทิง ผับ บาร

Regulator
• กระทรวงมหาดไทย

- พ.ร.บ.สถานบรกิารฯ

- พ.ร.บ.อาคารฯ

- พ.ร.บ.การพนันฯ

• กระทรวงแรงงาน
- พ.ร.ก.การบริหารจัดการทํางานของคนตางดาวฯ

- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย

• กระทรวงสาธารณสุข

- พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ

- พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลฯ

- พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบฯ
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ยกระดับ COVID Free Personnel

o นักรอง นักดนตรี พนักงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ     

ตองไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ

o ตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนดวย Antigen test 

ทุก 3 วัน

o ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทุกวันดวย TST หรือ App. 

อ่ืน ๆ

o ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อยางเครงครัด

การยกระดับมาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) 
สําหรับสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

สถานประกอบการ ตองลงทะเบียนและทําการประเมินตนเองผานแพลตฟอรม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+)

และควบคุมกํากับใหพนักงานประเมินตนเองผาน Thai Save Thai เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

ยกระดับ COVID Free Customer

o ลูกคาตองลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการไดรับ

วัคซีนครบตามเกณฑ กอนเขาใชบริการทุกครั้ง

o มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงดวย Antigen test 

กอนเขาใชบริการทุกครั้ง

o คัดกรองความเสี่ยงกอนเขาใชบริการดวย TST หรือ 

App. อ่ืนๆ

o ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อยางเครงครัด
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Clean and Safe
o ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สําหรับ

รานอาหาร การบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล การจัดคอนเสิรตฯลฯ

o งดจัดพื้นที่เตนรําสวนกลาง งดบริการ

เคร่ืองดื่มที่มีการใชแกวเดียวกัน

o งดกจิกรรมสงเสริมการขาย และการ

ใหบริการสัมผัสใกลชิด เชน พนักงานน่ัง

ดริ้งค เอนเตอรเทน พนักงานเชียรเบียร 

การใหบริการนวดสัมผัสในหองนํ้า เปนตน

o เนนทําความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัส

หองสวมทุก 1-2 ชั่วโมง ทําความสะอาด

อุปกรณที่สัมผัสรวมกัน เชน ไมโครโฟน

Distancing
o จัดระยะหางระหวางโตะอยางนอย 1 เมตร 

กรณีเลนดนตรีเปนวง มีระยะหางระหวาง

เวทีกับโตะอาหาร อยางนอย 5 เมตร

o มีพื้นที่ใหบริการ 1 คนตอ 4 ตร.ม. และติด

ปายแสดงจํานวนผูใชบริการใหเห็นชัดเจน

o จํากัดจํานวนผูใชบริการ ดังนี้

(1) พื้นที่/อาคารปด และมีระบบปรับอากาศ 

จํากัดจํานวนผูใชบริการไมเกินรอยละ 50

(2) พื้นที่เปดโลง อากาศถายเท จํากัด

จํานวนผูใชบริการไมเกินรอยละ 75

o จัดพื้นที่สําหรับสูบบุหร่ีดานนอกอาคาร

Ventilation
o มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ 

กรณีเปนอาคารปด มีระบบปรับ

อากาศ ควรเปดพัดลมระบายอากาศ

ตลอดเวลา

o เปดประตู หนาตาง หรือเปดพัดลม

ระบายอากาศ เปนเวลา 2 ชั่วโมง 

กอนและหลังใหบริการ

o หองสวมใหเปดพัดลมระบายอากาศ

ตลอดเวลา

o อาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มตาม

ความเหมาะสม

การยกระดับมาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) 
สําหรับสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ (ตอ)

ยกระดับ COVID Free Environment
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สถานประกอบการ การประเมินตนเอง รับใบประกาศรับรองตนเอง (COVID Free Setting)
: E – Certification ติดในสถานที่ที่เห็นเดนชัด

(ติดไดหลายจุด) เพ่ือประชาชนตรวจสอบผาน QR Code

ประชาชนตรวจสอบมาตรการ 

และรองเรียนผาน QR Code 

และท่ีออกโดยเจาพนักงาน

ขอมูลสถานประกอบการ/
กิจการ/กิจกรรม

จังหวัด อปท.

กลไกระดับจังหวัด 
ภาพจังหวัด  : สุมประเมิน

อปท. : ตรวจประเมินออกใบรับรอง

COVID Free Setting Sticker

ประเมินทุก 14 วัน

สะทอน
เพ่ือปรับปรุง

Monitor & Evaluation

คสจ+ศปก.จ.

ศูนยอนามัย

สมาคม/
ชมรม/สภา

หนวยงานรัฐ กลไก
สวนกลาง

สุมประเมิน 
ตรวจสอบและ 

Feedback พื้นท่ี

จัดระบบใหผูรับบริการตรวจสอบรอยละ 5 หรืออยางนอย 5 คนตอวัน

กลไกการยกระดับสถานประกอบการ
ผานระบบ TSC และ CFS
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 เขา Web/Web APP ลงทะเบยีนในระบบ

 ศกึษาแนวปฏบิัตติามมาตรการ

 ประเมนิตนเองระบบ

1. ข้ันพ้ืนฐานผาน TSC

2. ข้ันมาตรฐาน

COVID Free Setting

เจาพนักงาน ตรวจสอบมาตรการของ

สถานประกอบการจากระบบตามพ้ืนท่ีจังหวัด

และออกใบรับรอง (COVID Free Setting Sticker)



2. มีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กทม. และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุมกํากับตามกฎหมาย

เชน มหาดไทย กรุงเทพมหานคร ตํารวจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงงาน สาธารณสุข  เปนตน โดยทําหนาท่ี

ตรวจประเมินหรือสุมตรวจเฝาระวังการปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุข COVID Free Setting และกํากับดูแล

ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

การกํากับดูแล (Regulation)

1. สถานประกอบการ ตองมีผูรับผิดชอบควบคุมกํากับ ใหมีการปฏิบัติตามมาตรการเขมงวดดานสาธารณสุข

ท้ังในสวนของ Personnel & Customer และมาตรการทางกฎหมายโดยเครงครัด โดยควบคุมมิใหมีกิจกรรมท่ีเปน

การกระทําท่ีผิดกฎหมาย เชน การลักลอบเขาเมืองแรงงานตางดาว ยาเสพติด การพนัน การคามนุษย ขายบริการ
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จํานวน สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ ที่เขาประเมิน TSC2+
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/dashboard_tsc2/index.php?place_name=&setting=7&province=&aumphur=&tambon=&area=
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กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

Thank you
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