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มาตรการ

กลไกท างานรว่ม
•ภาครฐั
•ภาคเอกชน

• เป้าหมาย/แผนงานรว่ม
• มาตรการ/มาตรฐาน
• ระบบก ากบัตดิตาม

เฝ้าระวงัปจัจยัเสีย่ง
- พฤตกิรรม ปชช.
- สถานประกอบการ
- การเกดิโรครายใหม่

ศกึษาและบรหิารจดัการ
ประเมนิผลกระทบทาง
สขุภาพ
- ทกุกลุม่วัย

ตอบโตก้รณีพบผูป่้วยรายแรก

หลงัมาตรการผอ่นปรน

Investigate/Response/KM

ขบัเคลือ่นรปูแบบระบบสง่เสรมิสขุภาพ

และอนามยัส ิง่แวดลอ้มในฐานวถิชีวีติใหม่

- LCA

- PP New Normal Service



ระบบ Thai Stop COVID คือ อะไร ?
คือ ระบบงานที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ ด้านความสะอาด ปลอดภัย การป้องกันโรค COVID-19  ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานที่และสถานบริการสาธารณะ และประชาชนพร้อมทั้ง 
สามารถประเมินการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
แพร่ระบาดของ COVID-19

สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ ได้รับความรู้และป้องกัน COVID-19           
ได้อย่างเหมาะสม
การประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19 เพื่อ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการระบาด COVID-19

สถานประกอบการ/สถานทีส่าธารณะจะได้รบัประกาศนียบัตรออนไลน์ 
เพื่อรับรองมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ

สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการ/
มาตรฐานที่ก าหนดให้มีความปลอดภัยจาก COVID-19



2.2 ระบบ Thai Stop COVID (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19 ภายใต้โครงการ Clean Together 
คนไทยรวมพลังป้องกันโรค ของกรมอนามัย
รับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการได้ทันที โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
สนับสนุนรัฐบาลในการน าเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลสถานที่ สาธารณะ และ
สนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ ให้มีเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาด COVID-19
เป็นแหล่งความรู้ส าหรับประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ
โปสเตอร์อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต อบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุภาพและการปฏิบิตที่
เหมาะสมช่วงที่มีการแพร่ระบาด COVID-19
สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ ได้รับการปักหมุดพิกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ในแผนที่ 
Thai Stop COVID ให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการอย่างมั่นใจ ในความสะอาดปลอดภัยป้องกัน
โรค COVID-19
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Thai Stop COVID



กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั กรมควบคมุโรค

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

มาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ มาตรการ/แนวปฏบิตัดิา้นสาธารณสขุ

มาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

เป้าหมาย  
สรา้งความมั่นใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วดว้ยมาตรการดา้นความปลอดภัยและสขุลักษณะทีด่ใีนแหลง่ทอ่งเทีย่ว

สถานประกอบกจิการ 10 ประเภท ใหเ้กดิการยกระดับมาตรฐานอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และสรา้งวถิชีวีติใหม ่(New 
Normal)



การพัฒนา
มาตรฐาน

ดา้นวชิาการ

การพัฒนาแหลง่
ทอ่งเทีย่ว

การพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

สรา้งความเชือ่มัน่
ดา้นความ
ปลอดภัย

การสง่เสรมิตลาด
การทอ่งเทีย่ว

1. มาตรฐานสว้ม (HAS)
2. Clean Food Good Taste
3. อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health)

1. เชือ่มโยงเสน้ทางทอ่งเทีย่ว
2. การสรา้งความปลอดภัยในสนามบนิ
3. เสน้ทางเดนิทาง/ยานพาหนะ

1. จัดแพ็คเก็จทัวรล์ดราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่ว
2. MOU สมาคม/ผูป้ระกอบการ/ภาคเีครอืขา่ย
3. กระตุน้การทอ่งเทีย่วและการสรา้งความยั่งยนื

กลยทุธก์ารด าเนนิงาน SHA

1. พัฒนาสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญในจังหวัด
2. พัฒนาพืน้ทีส่าธารณะ เชน่ ชายหาด สวนสาธารณะ
3. สรา้งจังหวดัตน้แบบเพือ่การทอ่งเทีย่ว

1. รับรองมาตรฐานความสะอาดใน Setting ตา่ง ๆ
2. ความปลอดภัยในเสน้ทางการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
3. ความเชือ่มั่นของบรษัิทน าเทีย่ว/ทัวร์



การยกระดบัการทอ่งเทีย่วดว้ยศกัยภาพความม ัน่คงดา้นสขุภาพ 
ทอ่งเทีย่วปลอดภยั มสีขุอนามยัทีด่ ีภายใต ้3C (Care Clean Clear)

จังหวัดทีเ่ป็นพืน้ทีน่ า
รอ่ง จ.ภเูก็ต 
(ปีงบประมาณ 63)           

ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานภายใต ้

3C

วเิคราะหเ์สน้ทาง
การทอ่งเทีย่ว/

กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

การประเมนิ/       
รับรองมาตรฐาน

การ
ประชาสมัพันธ/์  
การสง่เสรมิตลาด     
การทอ่งเทีย่ว

ขับเคลือ่น        
ระดับประเทศ

1. เครือ่งบนิ 
2. สนามบนิ
3. รถ/เรอืน าเทีย่ว
4. โรงแรม
5. รา้นอาหาร/สตรี
ทฟู้ด             
6. แหลง่ทอ่งเทีย่ว/ 
ชายหาด
7. โรงพยาบาล

1. การแถลงขา่วเปิดตวั
โครงการทอ่งเทีย่ว
ปลอดภัย มสีขุอนามยัทีด่ ี
ภายใต ้3C 
2. ประชมุขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงาน/
ผูป้ระกอบการ/ภาคี
เครอืขา่ย
3. การประชาสมัพันธใ์ห ้
เกดิจังหวัดตน้แบบ
4. การมอบป้าย
สญัลกัษณ์

1. ถอดบทเรยีนพืน้ทีน่ า
รอ่ง วเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีล
ตอ่การทอ่งเทีย่ว
2. จัดท าขอ้เสนอเชงิ
นโยบายฯ
3. ขบัเคลือ่นใน 76 
จังหวัด โดยผลกัดนัใหเ้กดิ
ตน้แบบในทกุจังหวัด

Care : 
- GREEN & CLEAN Hospital

Clean : 
- Clean Food Good Taste
- Street Food Good Health
- สว้มสาธารณะไดม้าตรฐาน
HAS

Clear : 
- ระบบระบายอากาศทีด่ี

จังหวัดทีส่นใจ 
ทีม่ศีกัยภาพ   

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ มีความ
เชื่อมั่นต่อศักยภาพความ
มั่นคงด้านสุขภาพในการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย



1

ควรพจิารณา

เปิดหรอืไม่

✓ โรงเรยีนพรอ้มทีจ่ะคุม้ครองเด็ก

และบคุลากรทีม่คีวามเสีย่งสงู

ตอ่การเจ็บป่วยทีร่นุแรง

✓ สามารถคดักรองนักเรยีนและ

บคุลากร

มขีอ้แนะน าดา้นสขุภาพและ
ความปลอดภยั

2

✓ สง่เสรมิสขุอนามยัทีด่ ีเชน่ สวม
หนา้กาก ลา้งมอื

✓ การท าความสะอาดฆา่เชือ้โรค 
และ การระบายอากาศ

✓ สง่เสรมิระยะหา่ง/จ ากดัการ
รวมกลุม่

✓ ฝึกอบรมบคุลากรดา้นสขุอนามยั
ความสะอาดและปลอดภัย

มรีะบบก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ

3

✓ มรีะบบคดักรองนร./บคุลากรทกุวัน
✓ สง่เสรมิใหท้กุคนทีป่่วยอยูบ่า้น
✓ มแีผนดแูลเมือ่นร./บคุลากรเจ็บป่วย
✓ สือ่สาร ก ากบัตดิตามรว่มกบัหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ เพือ่เปิดเผย/ปรับปรงุนโยบาย/
ขัน้ตอนการจัดการ

✓ ตรวจสอบการขาดเรยีน/ขาดงานของ
บคุลากร มแีนวทางปฏบิตัทิีย่ดืหยุ่น

✓ พรอ้มทีจ่ะปรกึษากบัเจา้หนา้ที ่สธ.ใน
พืน้ทีห่ากมกีรณีพบผูต้ดิเชือ้เพิม่

เปิด
และใหม้รีะบบ
ก ากบัตดิตาม
ตรวจสอบ

ทีม่า :
cdc.gov/coronavirus

SCHOOLS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
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