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มาตรการสำหรับการกลับมาเป/ดธุรกิจ 

ในสถานการณ9การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหมS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานประเมินผลกระทบและความเสี่ยงในการระบาดตามมาตรการเร<งด<วนใน

การป=องกันวิกฤตการณAจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม< 
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หลักการพิจารณาการผ,อนปรนมาตรการในแต,ละกลุ,มกิจการ ของจังหวัดเชียงใหม, 

1. ความชัดเจนของมาตรการป5องกันการระบาดและการกำกับติดตาม ประกอบด)วย 3 ประเด็นหลัก โดย

พิจารณาจากแนวทางดำเนินการเร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ กรม

ควบคุมโรค ดังตLอไปน้ี 

1) ด)านกายภาพ/ วิศวกรรม 

• การทำความสะอาด 

• การจัดจุดล)างมือด)วยน้ำสบูL หรือ แอลกอลฮอลเจล 

• การจัดระบบระบายอากาศให)มีการไหวเวียนของอากาศท่ีดี 

2) ด)านการจัดการระบบ 

• การจำกัดความหนาแนLน 

• ระบบนัด/online 

• การลงทะเบียนและคัดกรองพนักงาน 

• การลงทะเบียนและคัดกรองผู)รับบริการ 

• รักษาระยะหLาง 

• ประชาสัมพันธ̂ให)ความรู) 

3) ด)านการป_องกันตนเอง 

• ฉากก้ัน และอุปกรณ̂ป_องกันตนเองท่ีเหมาะสม อาทิ หน)ากากอนามัย กระจังหน)า ถุงมือ 

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม จะพิจารณาจาก 

1) สัดสLวนโครงสร)างเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมL 

2) การคำนวณคะแนนจากมูลคLาทางการค)าของสถานประกอบการ 

คะแนน สัดสCวนโครงสรEางเศรษฐกิจ มูลคCาทางการคEา (ลEานบาท/ปI) 

10 ภาคบริการ >20,000 

9 ภาคอุตสาหกรรม 10,000 – 20,000 

8 ภาคการเกษตร 5,000 – 10,000 

7 ภาคการศึกษา 1,000 - 5,000 

6 ภาคการกีฬาและสันทนาการ 500 – 1,000 

5 อ่ืนๆ <500 
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ผลการวิเคราะห@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภายหลังการปรับมาตรการใน 2 กลุLมแรก (สีเขียว และสีเหลือง) ทำให) กิจการท่ีมีมาตรการท่ีมี

แนวทางและการกำกับชัดเจนสามารถดำเนินการตCอในระยะแรก มีท้ังส้ิน 10 กิจการ ประกอบไปด)วย  

1. ร)านอาหาร 

2. ห)างสรรพสินค)า ห)างร)าน 

3. สถานศึกษา/ สถาบันกวดวิชา 

4. ตลาด 

5. ร)านตัดผม/ เสริมสวย 

6. คลินิกทันตกรรม 

7. โรงภาพยนตร̂ 

8. ร)านนวด สปา 

9. คลินิกเสริมความงาม 

10. สนามกอล̂ฟ 

ในกลุLมกิจการน้ี จะมีการดำเนินการวางแนวทางในการกำกับติดตาม รวมถึงหนLวยงานท่ีจะทำ

หน)าท่ีกำกับติดตามตLอ เชLน องค̂กรปกครองสLวนท)องถ่ิน เครือขLายสาธารณสุข เปrนต)น 
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มาตรการท่ีจะตEองดำเนินการวางมาตรการและการกำกับติดตามตCอ ซ่ึงจะพิจารณาในระยะถัดไป ได)แกL 

1. สวนสาธารณะ 

2. สนามกีฬา 

3. Fitness center 

4. สระวLายน้ำ 

5. ถนนคนเดิน 

6. ร)านคาราโอเกะ 

7. ลานสเก็ต 

8. สนามชนไกL/สนามม)า 

9. สนามยิงปxน 

10. สถานบันเทิง 

11. สนามมวย 

12. ศูนย̂พระเคร่ือง 

13. บLอตกปลา/บLอตกกุ)ง 

14. เคร่ืองเลLน 

15. กิจการอาบน้ำ 
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มาตรการสำหรับรDานอาหาร 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จัดโตyะท่ีน่ังรับประทานอาหารโดยเว)นระยะหLางระหวLางลูกค)าให)หLางกันอยLางน)อย 

1-2 เมตร (ตามแผนผังท่ีกำหนด) 

- จัดฉากก้ันบนโตyะอาหารระหวLางลูกค)าสำหรับร)านอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีจำกัดล 

- มีการทำความสะอาดทุกคร้ังหลังลูกค)าใช)บริการ 

- ทำความสะอาดจุดท่ีมีการสัมผัสด)วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆLาเช้ือ 2-3 คร้ัง

ตLอวัน 

- จัดให)มีระบบระบายอากาศท่ีดี  

- มีป_ายประชาสัมพันธ̂นะนำการปฏิบัติตัวเพ่ือป_องกันโรคโควิด-19 

- มีอLางล)างมือด)วยน้ำสบูL หรือ แอลกอฮอล̂ 

- จำกัดทางเข)าออกของร)าน และต้ังจุดคัดกรอง 

- มาตรการอ่ืน ๆ ตามกรมอนามัย เชLน ภาชนะสะอาด การจัดวางช)อนส)อม ต้ังสูง

อยLางน)อย 60 ซม. การคัดแยกขยะ 

การจัดระบบ - มีการคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค)าทุกคน 

- จัดให)ลูกค)าล)างมือด)วยน้ำและสบูL หรือเจลแอลกอฮอล̂ กLอนเข)าร)าน 

- จำกัดจำนวนลูกค)าให)ไมLเกินท่ีกำหนดไว) 

- หลีกเล่ียงการใช)เมนูรายการอาหาร หรือหากจำเปrนให)ทำความสะอาดเมนู

รายการอาหารอยLางสม่ำเสมอ 2-3 คร้ังตLอวัน สนับสนุนการทำป_ายเมนูติดผนัง 

- สLงเสริมการให)บริการอาหารจานเดียว 

- สLงเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment 

- จัดแยกพ้ืนท่ีสำหรับลูกค)าท่ีมารอส่ังอาหารให)มีระยะหLางอยLางน)อย 1 เมตร 

- จัดการบันทึกข)อมูลลูกค)า หรือ ติดต้ังกล)องวงจรป�ด หรือ ถLายภาพ 

- เพ่ิมระบบการส่ังซ้ือผLานระบบออนไลน̂ 

การป_องกันสLวน

บุคคล 

- พนักงานและลูกค)าทุกคนต)องสวมหน)ากากอนามัย 

- ให)พนังงานเว)นระยะหLาง 1-2 เมตร และงดการรวมกลุLมพนักงาน 

- พนักงานทุกคนสวมหน)ากากอนามัย และผู)ท่ีมีโอกาสสัมผัสใกล)ชิดกับลูกค)า เชLน 

พนักงานแคชเชียร̂ พนักงานเสิร̂ฟอาหาร ให)ใสL face shield  

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในจุดเส่ียง อาทิ แมLบ)าน พนักงานทำความสะอาด ให)สวม

ถุงมือ รองเท)าป�ดมิดชิด หน)ากาก ผ)ากันเปx�อน 
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ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

- จัดเตรียมสบูLเหลว และเจลล)างมือแอลกอฮอล̂ให)เพียงพอ และกระตุ)นการล)างมือ

อยLางสม่ำเสมอ 

- การเฝ_าระวังพนักงานป�วย เชLน หากพบพนักงานท่ีอยูLในแผนกเดียวกัน/ร)าน

เดียวกัน ท่ีมีอาการป�วยด)วยอาการติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คน 

ให)มีการรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การกำกับติดตาม - กำกับติดตามโดยเจ)าหน)าท่ีองค̂กรปกครองสLวนท)องถ่ิน  

- ประเมินโดยลูกค)า 

- สุLมตรวจโดยเจ)าหน)าท่ีสาธารณสุข 
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มาตรการสำหรับหDางสรรพสินคDา หDางรDาน 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จำกัดประตูทางเข)าเพ่ือให)สามารถคัดกรองพนักงานและลูกค)าได)อยLางท่ัวถึง 

- จัดให)มีพรมน้ำยาฆLาเช้ือบริการทุกประตูทางเข)า 

- จัดให)มีกระบัง (shield) เพ่ือป_องกันฝอยละอองให)กับพนักงานท่ีอยูLท่ี counter 

ตLาง ๆ เชLน จุดประชาสัมพันธ̂ จุดเก็บเงิน 

- ให)กำหนดปริมาณคนในร)านให)เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของร)าน (ไมLเกิน 25 คนตLอ 100 

ตร.ม.)  

- หากเปrนร)านท่ีมีท่ีน่ังให)น่ังหLางกันไมLต่ำกวLา 1 เมตร 

- หากเปrนสถานท่ีท่ีมีการยืนรอ เชLน หน)าร)านค)า ในลิฟท̂ หรือบันไดเล่ือน ให)ทำ

สัญลักษณ̂ไว)ท่ีเพ่ือให)ผู)เข)ารับบริการรักษาระยะหLางได)ไมLต่ำกวLา 1 เมตร 

การจัดระบบ - การลงทะเบียนเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน  

- มีการคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค)าทุกคน 100% 

- บริการจุดจำหนLายหน)ากากให)กับลูกค)าเพ่ือให)สวมใสLทุกคน 

- จัดให)มีการทำความสะอาดพ้ืนท่ีสLวนกลางและจุดท่ีมีการสัมผัสด)วยน้ำยาฆLาเช้ือทุก 

30 นาที 

- เช็ดทำความสะอาดผิวสัมผัสในลิฟท̂ทุก 30 นาที 

- สLงเสริมการใช) caseless payment 

- หลีกเล่ียงการวางอุปกรณ̂ ภาชนะ หรือตัวอยLางสินค)าท่ีไมLจำเปrน หากจำเปrนต)องมี

วัสดุหLอหุ)มให)สะอาดและทำความสะอาดอยLางสม่ำเสมอ 

- การเฝ_าระวังพนักงานป�วย เชLน หากพบพนักงานท่ีอยูLในแผนกเดียวกัน/ร)าน

เดียวกัน ท่ีมีอาการป�วยด)วยอาการติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันต้ังแตL 5 คนข้ึน

ไป และรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- พนักงานและลูกค)าทุกคนต)องสวมหน)ากากอนามัย 

- พนักงานท่ีมีโอกาสสัมผัสใกล)ชิดกับลูกค)า เชLน พนักงานแคชเชียร̂ พนักงานเสิร̂ฟ

อาหาร ให)ใสLหน)ากากอนามัยและ face shield 

- จัดเตรียมสบูLเหลว และเจลล)างมือแอลกอฮอล̂ให)เพียงพอ และกระตุ)นการล)างมือ

อยLางสม่ำเสมอ 

การกำกับติดตาม - Duty manager 

- ลูกค)า Feedback ผLานทาง QR code, FB และ Line@ ของศูนย̂การค)าฯ 
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มาตรการสำหรับสถานศึกษา สถานบันกวดวิชา 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จัดให)ห)องเรียนและสำนักงานให)มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม  

- กรณีมีเคร่ืองปรับอากาศ ให)มีการดูแลทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอยLาง

สม่ำเสมอ  

- ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร̂ ห)องเรียน Drama บัลเลต̂ ห)องสอบ

ภาคทฤษฎี ห)องฝ�กปฏิบัติ กำหนดสัดสLวนระยะหLางตามมาตรการ physical 

distancing 1 คนตLอ 1.5 ตารางเมตร 

- จัดสถานท่ีให)มีท่ีน่ังหรือยืนให)หLางกันประมาณ 2 เมตร 

- อุปกรณ̂ฝ�กปฏิบัติ 1 คน ตLอ 1 ชุด ไมLใช)รLวมกัน  

- จัดมีพ้ืนท่ีรับประทานอาหารในลักษณะ 1 คนตLอ 1 ชุด และมีระยะหLางไมLน)อยกวLา 

1.5 เมตร 

- มีการทำความสะอาดอุปกรณ̂ท่ีมีการสัมผัส สถานท่ีสาธารณะ ห)องน้ำ ด)วยน้ำยาฆLา

เช้ือเปrนประจำทุกวัน วันละ 2 - 3 คร้ัง   

- จัดพ้ืนท่ีพักคอยสำหรับบุคคลภายนอก(ลดการแออัดภายในโรงเรียน)  มีระยะหLาง

กันประมาณ 2 เมตร 

- จัดห)องพยาบาล เจ)าหน)าท่ี/ผู)รับผิดชอบประจำห)องพยาบาล สัมภาษณ̂ประวัติ

ความเส่ียง ตามแนวทางเฝ_าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขทุกราย 

- จัดให)มีท่ีล)างมือในลักษณะการลดการสัมผัสอุปกรณ̂ พร)อมด)วยสบูL เจลล)างมือ 

หรือสเปรย̂แอลกอฮอล̂ ให)เพียงพอ 

การจัดระบบ - มีแบบฟอร̂มลงทะเบียนสำหรับครู บุคลากร ผู)ปกครอง นักเรียน บุคคลภายนอก

ท่ีมาติดตLอโรงเรียนมาปฏิบัติงาน/ติดตLองาน เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน และข)อมูล

ความเส่ียงของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- มีระบบการลงทะเบียน ONLINE และนัดลLวงหน)า และต)องคำนึงถึงปริมาณจำนวน

ผู)ปกครอง นักเรียน หรือบุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอใช)บริการต)องไมLแออัดและ

สัมพันธ̂กับการจัดเตรียมสถานท่ี 

- มีระบบการตรวจสอบประวัติการเดินทางของครู บุคลากร ผู)ปกครอง นักเรียน 

บุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอโรงเรียน ท้ังน้ี กรณีรับนักเรียนสมัครเข)าเรียนรายใหมL 

หรือบุคลากรประสงค̂จะทำงานท่ีโรงเรียน โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกหลักฐาน

ใบรับรองแพทย̂หากจำเปrน 
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ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

- มีระบบการคัดกรองครู บุคลากร ผู)ปกครอง นักเรียน บุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอ

โรงเรียนโดยการวัดอุณหภูมิ สอบถามอาการป�วย สวมหน)ากากอนามัย และเจล 

ล)างมือทุกคน 

- มีแนวทางการตรวจสอบข)อมูลจำนวนผู)มาปฏิบัติงาน หรือรLวมกิจกรรม หรือติดตLอ

โรงเรียน โดยจะต)องลดความแออัดและสัมพันธ̂กับพ้ืนท่ีบริการท่ีโรงเรียนจัดเตรียม 

- กำหนดเวลาเข)าและออกสำหรับบุคลากรมาปฏิบัติงานแตLละฝ�าย/แผนกของ

โรงเรียน เพ่ือให)มีระยะหLางท่ีเหมาะสมตามขนาดของพ้ืนท่ี/ห)องปฏิบัติงาน 1 คน

ตLอ 2 ตารางเมตร 

- มีระบบการจัดท่ีน่ังสำหรับผู)ปกครอง นักเรียน บุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอโรงเรียน 

มีการเว)นระยะหLางท่ีเหมาะสมตามขนาดของพ้ืนท่ี/ห)องปฏิบัติงาน 1 คนตLอ 2 

ตารางเมตร 

- มีการตรวจสอบข)อมูลนักเรียนท่ีต)องการเข)าสอบภาคปฏิบัติ รLวมกิจกรรมท่ีขอผLอน

ปรน กรณีอยูLในชLวงระยะเวลากักกันท่ีราชการกำหนด จะต)องแยกการทำกิจกรรม

เปrนการเฉพาะไมLปะปนกับนักเรียนคนอ่ืน และหรือให)มาสอบภายหลัง 

- มีระบบทำความเข)าใจ สร)างความตระหนัก กระตุ)นเตือน ให)ล)างมืออยLางสม่ำเสมอ

หลังทำกิจกรรมตLางๆ  

- หากมีการรวมกลุLม เชLน การขายหนังสือ ให)จัดให)มีการลงทะเบียนออนไลน̂และลด

ความแออัดของสถานท่ีน้ัน ๆ 

- หลีกเล่ียงหรือลดความแออัดของกิจกรรมของนักเรียนท่ีเปrนการฝ�กปฏิบัติท่ีมีความ

เส่ียงตLอการติดตLอของโรคทางเดินหายใจ 

- จัดให)มีการเรียนออนไลน̂สำหรับนักเรียนท่ีมีอาการป�วย 

- ระบบการเฝ_าระวังนักเรียนป�วย เชLน หากพบเด็กนักเรียนท่ีมีอาการป�วยด)วยอาการ

ติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คนในห)องเดียวกัน ให)มีการรายงานไปท่ี

ห)องพยาบาลและรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- ครู บุคลากร ผู)ปกครอง นักเรียน บุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอโรงเรียนต)องจัดเตรียม

และสวมหน)ากากอนามัย (MASK) ให)ถูกต)อง 

- ครู บุคลากร ผู)ปกครอง นักเรียน บุคคลภายนอกท่ีมาติดตLอโรงเรียน ล)างมือด)วย

สบูL เจลล)างมือ หรือสเปร̂แอลกอฮอร̂อยLางสม่ำเสมอหลังทำกิจกรรมตLางๆ 

การกำกับติดตาม - ผู)บริหารโรงเรียนกำกับ ตรวจสอบ กำชับผู)รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเครLงครัด 
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มาตรการสำหรบัตลาด 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- มีระบบการระบายอากาศและถLายเทอากาศท่ีเหมาะสม และทำความสะอาดระบบ

อยLางสม่ำเสมอ 

- ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอยLางสม่ำเสมอ เชLน พ้ืนตลาด แผงขาย 

เปrนต)น 

- ทำความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใช) เชLน โตyะอาหาร อุปกรณ̂ท่ีใช)ในการปรุง ประกอบ

อาหาร อุปกรณ̂ท่ีใช)ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ̂ทำความสะอาดอ่ืน 

ด)วยน้ำยาทำความสะอาดอยLางสม่ำเสมอ 

- ทำความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปx�อนหรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสบLอย ๆ ซ่ึง

อาจเปrนแหลLงท่ีมีการแพรLกระจายเช้ือโรค เชLน โถส)วม ท่ีกดชักโครกหรือโถ

ป สสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองน่ัง ฝาป�ดชักโครก กyอกน้ำ

และอLางล)างมือ ด)วยน้ำยาทำความสะอาดอยLางสม่ำเสมอ 

- จำกัดทางเข)าออกตลาดทางเดียว ต้ังจุดคัดกรองผู)ป�วย เชLน วัดอุณหภูมิรLางกาย  

- บริการเจลล)างมือ หรือจุดล)างมือด)วยน้ำและสบูLอยLางเพียงพอ 

การจัดระบบ - ให)ทุกคนท่ีมาตลาดสวมหน)ากากอนามัยทุกคนและให)ผLานการคัดกรองกLอนเข)า

ตลาด 

- มีการคัดกรองและเฝ_าระวัง หากผู)จำหนLายในตลาดมีอาการเจ็บป�วย เชLน มีไข) ไอ 

จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหน่ือย ให)หยุด เพ่ือเข)ารับการรักษาตัวในสถานบริการ

สาธารณสุข 

- ผู)มาใช)บริการท่ีตลาดต)องเว)นระยะหLางทางสังคมโดยยืนหLางกันหรือต้ังแผงจำหนLาย

หLางกัน อยLางน)อย 2 เมตร 

- ให)ความรู)และกระตุ)นเตือนผู)จำหนLายในตลาดต)องมีอุปกรณ̂ในการป_องกันตนเอง 

เชLน ถุงมือยาง และล)างมือด)วยน้ำสบูLบLอยๆ 

- จัดทำทะเบียนผู)จำหนLายในตลาด รวมถึงลงบันทึกวันเวลาในการค)าขาย 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- ผู)มาใช)บริการท่ีตลาดต)องสวมหน)ากากอนามัยทุกคร้ัง 

- ผู)จำหนLายในตลาดต)องสวมหน)ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะท่ีอยูLในตลาด 

การกำกับติดตาม - เจ)าของตลาดในประเมินตนเองมาตรการป_องกันความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 

- กำนัน ผู)ใหญLบ)าน และประธาน อสม. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป_องกันและ

ลดความเส่ียงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- อปท. ให)คำแนะนำและตรวจสอบ 
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มาตรการสำหรบัรDานตัดผม รDานเสริมสวย 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จัดเก)าอ้ีน่ังทำผมหLางกันอยLางน)อย 2 เมตร 

- จำกัดเก)าอ้ีน่ังรอ 

- จัดร)านให)มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

- จัดเตรียมสบูLเหลว และเจลล)างมือแอลกอฮอล̂ให)เพียงพอ และกระตุ)นการล)างมือ

กLอนใช)บริการ 

การจัดระบบ - ใช)ระบบนัดลูกค)าเพ่ือป_องกันความแออัดของร)าน 

- ทำทะเบียนลูกค)าท่ีใช)บริการพร)อมเบอร̂โทรศัพท̂ 

- กำหนดบริการท่ีจะให)ไมLเกิน 1 ช่ัวโมงตLอลูกค)า 1 ราย 

- ทำทะเบียนชLางหรือพนักงานท่ีมาทำงานแตLละกะ 

- สLงเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment 

- คัดกรองประวัติไข)และอาการทางเดินหายใจแกLชLาง พนักงานและลูกค)ากLอนการ

บริการ 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- ชLางและพนักงานทุกคนต)องสวมหน)ากากอนามัย กระบังหน)า และถุงมือขณะ

ให)บริการทุกคร้ัง 

- กำหนดให)ชLางและพนักงานล)างมือทุกคร้ังกLอนและหลังให)บริการลูกค)าแตLละราย 

- ให)ลูกค)าใสLหน)ากากอนามัยขณะรับบริการทุกคน 

- กำหนดให)อุปกรณ̂ท่ีใช)บริการลูกค)าใช)คนตLอคน ไมLใช)ปนกัน เชLน ผ)าขนหนู 

การกำกับติดตาม - การสุLมตรวจโดยสมาคมชLางผมภาคเหนือ การเฝ_าระวังและการติดตามอาการ

เจ็บป�วยของชLาง 
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มาตรการสำหรบัคลินิกทันตกรรม 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จัดระบบอากาศท่ีหมุนเวียนในคลินิกให)เพียงพอ โดยการติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 

- การดูแลส่ิงแวดล)อมความสะอาด ภายในสถานพยาบาล โดยจัดให)มีการทำความ

สะอาดพ้ืนท่ีสLวนกลางและจุดท่ีมีการสัมผัสด)วยน้ำยาฆLาเช้ือทุก 2-4 ช่ัวโมง เชLน 

โตyะ เก)าอ้ี เคาน̂เตอร̂ ถาดวางเคร่ืองมือ เปrนต)น 

- จัดท่ีน่ังรอไมLหนาแนLนและมีระยะหLางท่ีมากพออยLางน)อย 1-2 เมตร  

- มีสบูLและอLางล)างมือ หรือ แอลกอฮฺอล̂ 70-80% 

การจัดระบบ - แนวทางการนัดหมาย ตามหลัก physical distancing โดย รวมถึงให)ผู)ท่ีเข)ามารับ

บริการสวมใสLมาสก̂หรือหน)ากากอนามัยตลอดเวลา 

- ลงทะเบียนและคัดกรองผู)ป�วย รวมถึงบุคลากร เพ่ือให)สอดคล)องกับเกณฑ̂การ

สอบสวนโรค กรมอนามัย และผู)ป�วยท่ีสงสัยหรือยืนยันวLาติดเช้ือโรค COVID-19 ไมL

ควรให)การรักษา หากมีความจำเปrนให)สLงตLอเพ่ือการดูแลท่ีเหมาะสมใน

สถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพท้ังด)านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ̂ เคร่ืองมือและสถานท่ี 

- มาตรการควบคุมการติดเช้ือในทุกหัตถการของการรักษาทางทันตกรรมตามหลัก 

standard precautions ประกอบด)วย 

- สLงเสริมสุขอนามัยในบุคลากร เชLน การล)างมือ 

- การดูแลและจัดการกับขยะ 

- ระบบการเฝ_าระวังในบุคลากร เชLน หากพบบุคลากรป�วยด)วยอาการติดเช้ือทางเดิน

หายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คน ให)มีการรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- การสวมเคร่ืองป_องกันตนเองสLวนบุคคล (PPE) อยLางเหมาะสมตามแนวทางการ

ป_องกันของกรมการแพทย̂ 

การกำกับติดตาม - ตรวจประเมินโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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มาตรการสำหรบัโรงภาพยนต@ 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- มีบริการ เจลล)างมือ ในจุดท่ีลูกค)าสะดวก และ ทุกจุดสัมผัส 

- ตีเส)นทำจุดสัญลักษณ̂ท่ีพ้ืน ในการรอคิว โดนเว)นระยะหLางตLอคิว 1 เมตร 

- กำหนดระยะหLางของท่ีน่ังในโรงภาพยนตร̂ โดยจัดล็อคท่ีน่ัง 2 ท่ีเว)น 2 ท่ี และสลับ

ฟ นปลาในแตLละแถว 

- การดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร̂ ให)มีการถLายเทระบายอากาศอยูL

เสมอ  

- การทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสตLางๆ ท่ีมีการสัมผัสบLอยๆ ด)วยน้ำยาฆLาเช้ือโรค

ท่ีสามารถฆLาเช้ือ  COVID-19 ได) ท่ีราวบันไดเล่ือน มือจับประตูโรงภาพยนตร̂ เก)าอ้ี 

ท่ีวางแก)วน้ำ โดยเฉพาะท่ีท)าวแขน เปล่ียนผ)ารองศีรษะท่ีเก)าอ้ีทุกรอบ 

การจัดระบบ - เน)นให)ลูกค)าทำรายการด)วยตนเองและซ้ือผLาน Online/ Kiosk และลดการใช)บัตร 

ให)เปrน virtual card 

- จัดโปรโมช่ันผLาน online รLวมกับ marketing 

- ทำความสะอาดในจุดตLางๆ ในพ้ืนท่ีทุก 1 ช่ัวโมง ด)วยน้ำยาฆLาเช้ือ 

- เช็ดหน)าจอ Kiosk, CNG ท่ีลูกค)าสัมผัส รวมถึงจุดสัมผัสตLางๆ โดยการเช็ดทำความ

สะอาดด)วยน้ำยาฆLาเช้ือทุก 30 นาที 

- พนักงานประจำจุดขายบัตร ให)ลูกค)ากดเจลแอลกอฮอล̂ ท้ังกLอนและหลังทำ

รายการท่ีจุดจำหนLายบัตร 

- กำหนดจุดการเข)าใช)บริการห)องน้ำ เว)นระยะหLาง 1 เมตร ต้ังแตLด)านนอก  

- ถังขยะ ต)องมีขยะไมLเกิน 30% ของถัง 

- ต้ังป_าย ขอความรLวมมือให)ลูกค)าสวม Mask  

- ติดป_ายส่ือสารประชาสัมพันธ̂การใช)ห)องน้ำ บริเวณหน)าห)องน้ำชาย, หญิง และห)อง

ชักโครก 

- แมLบ)านต)องทำความสะอาดพ้ืนท่ีภายในห)องน้ำ 100% หลังป�ดให)บริการ 

- กำหนดรอบของการเข)าใช)งานห)องพัก Staff รอบละไมLเกิน 4 คน / รอบ 

- ส่ือสารตามชLองทางตLางๆ วLามี มาตรการการควบคุมการแพรLระบาด และการทำ

ความสะอาดอยLางสม่ำเสมอ 

- ใช)ถาดรับเงิน , ถาดเงินทอนและใบเสร็จ เพ่ือลดการสัมผัสจากลูกค)า 

- พนักงานทุกคนต)องถูกตรวจวัดอุณหภูมิกLอนเร่ิมงาน กรณีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน  

37.5  °C (ตรวจวัด 2-3 คร้ัง) หรือมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ จะแจ)ง
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ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

พนักงานไมLต)องปฏิบัติงาน และให)พนักงานไปพบแพทย̂ท่ีโรงพยาบาล เพ่ือตรวจ

อาการ 

- ให)พนักงานล)างมือด)วยน้ำยาฆLาเช้ือ ทุกคร้ังกLอนเข)าพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ระบบการเฝ_าระวังในบุคลากร เชLน หากพบบุคลากรป�วยด)วยอาการติดเช้ือทางเดิน

หายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คน ให)มีการรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- พนักงานแตLงกายเรียบร)อย ตลอดเวลาการทำงาน รวมถึง ใสL Face Shield / 

Mask  (พนักงานท่ีให)บริการ สัมผัสกับมือลูกค)าและสัมผัสอาหาร ขนมขบเค้ียว 

เคร่ืองด่ืม ต)องใสLถุงมือ) 

การกำกับติดตาม - ผู)จัดการประจำวันรายงานตLอผู)จัดการโรงภาพยนตร̂ 
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มาตรการสำหรบัรDานนวด สปา 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- บริเวณต)อนรับจัดท่ีน่ังโดยเว)นระยะหLางระหวLางเก)าอ้ีน่ังของลูกค)าให)น่ังหLางกัน

อยLางน)อย 1-2 เมตร 

- บริเวณห)องนวดเว)นระยะหLางระหวLางเตียงเบาะ หรือเก)าอ้ีอยLางน)อย 1-2 เมตร 

หรือห)องเด่ียว 

- จัดให)มีระบบระบายอากาศท่ีดี เพ่ิมการไหลเวียนอากาศในสถานประกอบการ 

- ทำความสะอาด สถานท่ี เช็ดถูพ้ืนอุปกรณ̂ เคร่ืองใช)ท่ีมีการใช)งานจำนวนมากเชLน 

ลูกบิดประตู  ราวบันได เก)าอ้ีนวด เบาะนวด พ้ืนผิวห)องอบไอน้ำ ห)องซาวนLา อLาง

น้ำวน เคาน̂เตอร̂ อLางล)างมือ อLางล)างหน)า เปrนต)น ด)วยน้ำยาฆLาเช้ืออยLางน)อยวัน

ละหน่ึงถึงสองคร้ังหรือทุกคร้ังท่ีมีผู)ใช)บริการ 

- ซักล)างทำความสะอาดหรือเปล่ียนอุปกรณ̂หรือส่ิงของท่ีใช)บริการอยLางถูก

สุขลักษณะทุกคร้ังหลังใช)บริการตLอคนตLอคร้ัง เชLน ผ)าขนหนูปลอกหมอน ผ)าปูเตียง 

เส้ือผ)า เปrนต)น 

- จัดอLางล)างมือพร)อมสบูL หรือเจลล)างมือแอลกอฮอล̂ และสLงเสริมให)ใช)ระบบจLาย

อัตโนมัติ ประจำจุดท่ีใช)รLวมกันเชLน บริเวณเคาน̂เตอร̂รับบริการ ห)องน้ำ ห)อง

เปล่ียนเส้ือผ)า 

- มีจุดคัดกรองสำหรับการตรวจวัดไข) การสอบถามข)อมูลสุขภาพโดยกำหนด

ทางเข)าออกทางเดียว 

การจัดระบบ - กำหนดให)บริการห)องอบไอน้ำ อบซาวนLา อLางน้ำวน ต)องใช)ได)เพียงคร้ังละ 1 คน 

แล)วทำความสะอาดทันที หากไมLสามารถปฏิบัติได)ให)งดการให)บริการอบไอน้ำ  

ซาวนLา อLางน้ำวน อLางแชLตัว  

- จัดระบบการนัดหมายลLวงหน)า ไมLมีการน่ังรอ 

- ดูแล คัดกรอง และวัดไข) ผู)ให)บริการ พนักงาน เวลาเข)างาน ทุกวัน หากไมLผLานการ

คัดกรองให)หยุดปฏิบัติงานทันที 

- จัดระบบการคัดกรอง และวัดไข) ผู)รับบริการ พนักงาน 

- จัดทำระบบการบันทึกข)อมูลผู)รับบริการทุกราย 

- จัดระบบการปฏิเสธ การให)บริการ ในกรณีผู)รับบริการไมLให)ความรLวมมือในการคัด

กรอง และปฏิบัติตามข)อกำหนด หรือเม่ือพบวLามีอาการผิดปกติ 

- มีระบบให)ความรู) เพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับป จจัยเส่ียงในการเกิดโรคเช้ือไวรัสโค

โรนาและการป_องกัน  



 
มาตรการสำหรับการกลับมาเป.ดธุรกิจใหม5 ในจังหวัดเชยีงใหม5 | ฉบับท่ี 1 วันท่ี 29 เมษายน 2563 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

- จัดระบบการเหล่ีอมเวลาในการทำงาน เพ่ือลดความหนาแนLน  

- สLงเสริมให)มีการชำระเงินออนไลน̂ 

- จัดให)มีทรัพยากรและสภาพแวดล)อมในสถานประกอบการท่ีสนับสนุนให)เกิด

สุขอนามัยท่ีดี เชLน หน)ากากอนามัย สบูLล)างมือ,กระดาษชำระ, ถังขยะท่ีไมLต)อง

สัมผัส, แอลกอฮอล̂ 70%, น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ 

- ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ̂ป_องกันสLวนบุคคล จัดเก็บและท้ิงอยLางเหมาะสม 

- เล่ียงการใกล)ชิดโดยให)พนักงานเว)นระยะหLาง Social Distancing และงดการ

รวมกลุLมของพนักงาน เชLน แยกการรับรับประทาน 

- ดูแลสุขอนามัยสLวนบุคคลโดยพนักงานต)องล)างมือด)วยน้ำสบูLหรือใช)เจลแอลกอฮอล̂ 

ด)วยวิธีล)างมือ 7 ข้ันตอนอยLางสม่ำเสมอ กLอนและหลังสัมผัสลูกค)า, กLอนและหลัง

ถอดอุปกรณ̂ป_องกันสLวนบุคคล, กLอนและหลังสัมผัสจุดเส่ียงท่ีมีผู)ใช)งานรLวมกัน เชLน 

ราวบันใด ลูกบิดประตู   

- ดูแลสุขภาพตนเองอ่ืนๆ เชLน ไมLใช)ของใช)สLวนตัวรLวมกับผู)อ่ืน ไมLสัมผัสตา จมูก ปาก 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- มีหน)าตLาง/ฉากก้ันการส่ือสารระหวLางพนักงานต)อนรับ และผู)รับบริการ 

- จัดการขยะติดเช้ือ ส่ิงปฏิกูลและน้ำเสียท่ีเหมาะสม ระมัดระวังการเก็บขยะ เชLน ผ)า

หรือกระดาษชำระท่ีผLานการใช)แล)วและปนเปx�อนน้ำมูกน้ำลายของผู)รับบริการเปrน

ต)นกLอนท้ิงขยะติดเช้ือควรใสLถุงป�ดให)มิดชิดหรือท้ิงในถังขยะติดเช้ือและล)างมือทำ

ความสะอาดเพ่ือป_องกันการตกค)างของเช้ือโรค 

- ผู)ให)บริการ  ขณะปฏิบัติงาน  สวมหน)ากากอนามัย หรือหน)าผ)าและ Face Shield 

ทุกคร้ัง 

- ลูกค)า สวมหน)ากากอนามัย ตลอดเวลา 

การกำกับติดตาม - ผู)จัดการ หัวหน)าแผนก เจ)าของกิจการ กำกับดูแล การนำมาตรการไปใช) อยLาง

เครLงครัด 

- มีการประเมินผลมาตรการเปrนระยะ ๆ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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มาตรการสำหรบัคลินิกเสริมความงาม 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- จัดให)มีบริเวณเพ่ือรองรับผู)ป�วยแยกกับผู)ป�วยท่ัวไป  

- จัดระบบอากาศท่ีหมุนเวียนในคลินิกให)เพียงพอ โดยการติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 

- การดูแลส่ิงแวดล)อมความสะอาด ภายในสถานพยาบาล โดยจัดให)มีการทำความ

สะอาดพ้ืนท่ีสLวนกลาง ห)องตรวจ ห)องหัตถการ ห)องทรีทเมนท̂ ห)องผLาตัดเล็กและ

จุดท่ีมีการสัมผัสเชLน โตyะ เก)าอ้ี เคาน̂เตอร̂ ถาดวางเคร่ืองมือ เปrนต)น ด)วยน้ำยาฆLา

เช้ือ เชLน แอลกอฮอล̂70%, ทุก 2-4 ช่ัวโมง 

- จัดท่ีน่ังรอไมLหนาแนLนและมีระยะหLางท่ีมากพออยLางน)อย 1-2 เมตร 

- มีสบูLและอLางล)างมือ หรือ แอลกอฮฺอล̂ 70-80% 

การจัดระบบ - แนวทางการนัดหมาย ตามหลัก physical distancing  

- ควรมีการลงทะเบียนนัดหมายลLวงหน)า เพ่ือลดความหนาแนLนของผู)ป�วย รวมถึงให)

ผู)ท่ีเข)ามารับบริการสวมใสLมาสก̂หรือหน)ากากอนามัยตลอดเวลา 

- ลงทะเบียนและคัดกรองผู)ป�วย รวมถึงบุคลากร เพ่ือให)สอดคล)องกับเกณฑ̂การ

สอบสวนโรค กรมอนามัย และผู)ป�วยท่ีสงสัยหรือยืนยันวLาติดเช้ือโรค COVID-19 ไมL

ควรให)การรักษา หากมีความจำเปrนให)สLงตLอเพ่ือการดูแลท่ีเหมาะสมใน

สถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพท้ังด)านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ̂ เคร่ืองมือและสถานท่ี 

- มาตรการควบคุมการติดเช้ือในทุกหัตถการของการรักษาตามหลัก standard 

precautions ประกอบด)วย สLงเสริมสุขอนามัยในบุคลากร เชLน การล)างมือ 

- การดูแลและจัดการขยะติดเช้ือ 

- มีระบบการเฝ_าระวังในบุคลากร เชLน หากพบบุคลากรป�วยด)วยอาการติดเช้ือ

ทางเดินหายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คน ให)มีการรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- การสวมเคร่ืองป_องกันตนเองสLวนบุคคล (PPE) อยLางเหมาะสมตามแนวทางการ

ป_องกันของกรมการแพทย̂ 

การกำกับติดตาม - ตรวจประเมินโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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มาตรการสำหรบัสนามกอล@ฟ 

เพ่ือการรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมC 

ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

ด)านส่ิงแวดล)อม/

กายภาพ 

- รักษาระยะหLางบุคคล   2-3 เมตร โดยมีการจัดการยืนหLางกันอยLางน)อย 2-3 เมตร 

และจัดข้ึน T OFF ทีละคน 

- จัดจุดหลังมือด)วยน้ำ, สบูLหรือเจล ดังน้ี 

- สนามฝ�กซ)อม 1 จุด 

- จุดลงถุง 1 จุด  

- แคชเชียร̂ 1 จุด  

- Starter 1 จุด 

- ฝ�ายรถกอล̂ฟทำความสะอาดรถกอล̂ฟ ด)วยน้ำยาฆLาเช้ือทุกคร้ัง ท้ังกLอนและ

หลังจากท่ีรถกอล̂ฟใช)งานเสร็จ 

- การรักษาความสะอาดรถกอล̂ฟกLอนใช)บริการแคดด้ีให)เช็ดทำความสะอาด ด)วย

น้ำยาฆLาเช้ือ บริเวณจุดสัมผัสตLางๆ เชLน พวงมาลัย, ชLองใสLของ, คอนโซน, เบาะท่ี

น่ัง, หลังคาด)านใน เปrนต)น 

- สนามฝ�กซ)อมจัดชLองเว)นชLองและเดินออกทางเดียว 

- ภายหลังจากการฝ�กซ)อมหรือการให)บริการให)ทุกสนามทำความสะอาดทุกคร้ัง 

การจัดระบบ - ระบบจองเวลาออกรอบ ให)ใช)การจองทางโทรศัพท̂เปrนหลัก หากจองในลักษณะตัว

ตLอตัว ให)เจ)าหน)าท่ีปฏิบัติตามมาตรการป_องกันอยLางเครLงครัด 

- งดการรวมกลุLมของพนักงานและแคดด้ี 

- จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิท้ังนักกอล̂ฟ แคดด้ีและพนักงาน (อุณหภูมิต)องต่ำกวLา 

37.5 องศาเซลเซียล)  และแสดงเคร่ืองหมายอยLางชัดเจน ดังน้ี 

- สนามฝ�กซ)อม 1 จุด 

- ห)องแคชเชียร̂ 1 จุด 

- จุดลงถุงแคดด้ี 1 จุด (สำหรับแคดด้ี) 

- การลงทะเบียนสำหรับนักกอล̂ฟ  

- การลงทะเบียนสำหรับพนักงานและแคดด้ี  

- งดให)บริการลyอคเกอร̂ และห)องอาบน้ำ 

- การให)ข)อมูลประชาสัมพันธ̂ โดยจัดทำบอร̂ดให)ความรู)อยLางน)อย 1 จุด 

การป_องกันและ

ติดตาม 

- จัดทำฉากก้ันสำหรับจุดท่ีต)องพบเจอนักกอล̂ฟ  

- บริเวณแคชเชียร̂โปรชอป 1 จุด 

- สตาร̂เตอร̂เพ่ือรับคูปอง 1 จุด 
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ประเด็นสำคัญ มาตรการ 

- แคชเชียร̂ซุ)มน้ำ ตามจำนวนซุ)ม ซุ)มละ 1 จุด 

- นักกอล̂ฟทุกคนต)องสวมหน)ากากอนามัยขณะมาใช)บริการของสนาม  

- กรณีนักกอล̂ฟชาวตLางชาติต)องมีหลักฐานการตรวจสอบการพำนักในประเทศไทย 

อยLางน)อย 15 วัน  

- แคดด้ี แคชเชียร̂ สตาร̂ทเตอร̂ พนักงานห)องเชLาอุปกรณ̂ ให)ใสL Face Shield และ

ถุงมือยาง 

- แคดด้ีทุกคนต)องสวมหมวก และพกเจลล)างมือแบบพกพา 

- แคดด้ีทุกคนต)องทำความสะอาดรLางกาย ล)างมือ หลังจากออกรอบเสร็จ 

- แคดด้ีในระหวLางท่ีรอนักกอล̂ฟ ให)น่ังรักษาระยะหLางระหวLางบุคคล 2 เมตร 

- มีระบบการเฝ_าระวังในบุคลากร เชLน หากพบบุคลากรป�วยด)วยอาการติดเช้ือ

ทางเดินหายใจเฉียบพลันต้ังแตL 3 คน ให)มีการรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

การกำกับติดตาม - ทุกสนามออกระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานของแคดด้ี 

- มีระบบควบคุมทางการส่ือสารและมีหัวหน)าพร)อมเจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินความพึงพอใจและข)อเสนอแนะของนักกอล̂ฟ ในมาตรการป_องกัน

ของสนาม โดยมีกลLองรับความคิดเห็นและตรวจสอบทุกวันหลังจากป�ดให)การ

บริการแตLละวัน 

 

 


