
 

 
 

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงมหรสพ  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
โรงมหรสพ เป็นอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ         

การแสดงรื่นเริงอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โรงมหรสพจึงเป็นสถานท่ีท่ีมี
คนจำนวนมากอยู ่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงควรมีมาตรการดูแล           
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ 
ส่ิงของ หรือเครื่องใช้ท่ีมีการใช้ร่วมกันของผู้เข้าชมและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

1. คำแนะนำสำหรับเจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ 
1.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด 

ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค  
 - จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบระบาย

อากาศอย่างสม่ำเสมอ 
  - เพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความสะอาดและฆ่าเช้ือของห้องจัดแสดงมหรสะ โดยทุกรอบหลัง

เสร็จสิ้นการแสดงต้องจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น   
เบาะท่ีนั่งและท่ีพักแขน เป็นต้น และในแต่ละวันก่อนเปิดให้บริการต้องมีการทำความสะอาด ดูดฝุ่น และฆ่าเช้ือ 
รวมถึงซักทำความสะอาดพรหม เบาะท่ีนั่งทุกเดือน 

  - ทำความสะอาดพื้นท่ีอื่นๆ ส่ิงอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดท่ีมีการใช้งานร่วมกัน 
ซึ่งอาจเป็นแหล่งท่ีมีการแพร่กระจายเช้ือโรค โดยเฉพาะบริเวณจุดจำหน่ายต๋ัว ราวจับหรือราวบันได พื้นท่ีนั่งรอ 
ปุ่มกดลิฟต์ ส้วม เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ท้ังนี้ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเช้ือ 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฆ่าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น โดยให้ใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น 

  - ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตผู้มีอาการทางเดินหายใจ ไอ จาม หรือ         
มีน้ำมูก เพื่อให้คำแนะนำแยกตัวจากผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงจัดให้มีมาตรการตรวจสอบความ
สะอาดของโรงมหรสพ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบท่ีชัดเจน มีระบบรายงานและปิดแสดงให้ผู้เข้า
ชมทราบ  

1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  
- จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นเสี่ยงหรือพื้นที่มี

การใช้งานร่วมกัน เช่น จุดจำหน่ายต๋ัว จุดตรวจสอบต๋ัว ทางเข้าโรงมหรสพ ห้องส้วม หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น 
- จัดให้มอีุปกรณ์และน้ำยาในการทำความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดูดฝุ่น ผ้าหรือไม้

ถูพื้นสำหรับเช็ดทำความสะอาด เหล็กคีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ถุงเก็บรวบรวมขยะ น้ำยาทำความสะอาด
และสารฆ่าเชื้อโรค รวมถึงดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่าง
เพียงพอ 

 
 



 
 

1.3 กรณมีีร้านอาหารหรือมีการจำหน่ายอาหาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
โดยเฉพาะจุดเส่ียงหลักได้แก่ บริเวณปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ผู้สัมผัสอาหารและผู้รับบริการ  

- ผู้สัมผัสอาหารมีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย
ขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือทุกครั้งท่ีสัมผัสอุปกรณ์ ส่ิงของ เครื่องใช้ท่ีมีผู้สัมผัส
จำนวนมาก 
 - ทำความสะอาดจุดเส่ียง เช่น โต๊ะบริการอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดและสารฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและ
ฆ่าเช้ือทุกครั้ง 
 - จัดบริการอาหารโดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค เช่น ปกปิดอาหารด้วยภาชนะ
ท่ีสะอาด  

1.4 การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 - เจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ ควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์

ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าชม
มหรสพ เช่น การแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเช้ือ COVID–19 การล้างมือท่ีถูก
วิธี การใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
 
2. คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงมหรสพ 

2.1 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี ่ยงต่อการได้รับเชื ้อโรค เช่น พนักงานตรวจตั๋ว พนักงานขายต๋ัว 
พนักงานจำหน่ายอาหาร พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากอนามัย 
ทำความสะอาดมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา 
ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  

2.2 เพื่อป้องกันเชื้อโรคในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ที่อาจปนเปื้อนมากับกระดาษเช็ดปาก กระดาษ
ชำระ ให้พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บขยะมูลฝอยใช้หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งภายหลังปฏิบัติงาน  

2.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน 
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที  
 
3. คำแนะนำสำหรับผู้เข้าชมมหรสพ 
    3.1 หากสงสัยว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนท่ีไปพื้นท่ีเส่ียง (ติดตามจากเว็บไซน์กรมควบคุมโรค) ควรงดการเข้าชมมหรสพ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 
    3.2 ระหว่างชมมหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลายของผู้อื่น 
และไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์      
ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเส่ียงท่ีมีการใช้งานร่วมกัน 
    3.3 หลังเสร็จส้ินจากการชมมหรสพ ให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก 
หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที  
 



 
 
4. คำแนะนำกรณีมีนักแสดง นักดนตรี หรือผู้เก่ียวข้อง 
 หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติเดินทางหรือ
สัมผัสกับคนที ่ไปพื ้นที ่เสี ่ยง (ติดตามจากเว็บไซน์กรมควบคุมโรค) ควรงดการแสดง เพื ่อป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือโรค 
 
 
 
Key words:  1. เจ้าของ ผู้บริหาร ดูแลสุขลักษณะอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกให้สะอาด ไม่เป็นแหล่ง
แพร่กระจายเช้ือโรค ทำความสะอาดจุดเส่ียงสำคัญท่ีใช้งานร่วมกัน  
  2. ผู้ปฏิบัติงาน ใช้หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือให้สะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 
  3. ผู้เข้าชมมหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยง ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ หากมีไข้ ไอ จาม    
มีน้ำมูก หรือผู้อยู่ในช่วงกักกัน งดการเข้าชม  
  4. นักแสดง นักดนตรี หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อย
หอบ หรือมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนท่ีไปพื้นท่ีเส่ียง ควรงดการแสดง เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม 


