
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  
(๔๓) ด้าน โรงแรม (๑๑) ห้องประชุมในโรงแรม 

 ในเขตรับผิดชอบของ ทม./ทต./อบต.) ต ำบล.......................................อ ำเภอ....................................จังหวัดกระบี่ 
 ชื่อโรงแรม.........................................ประเภท...............................  ตั้งอยู่เลขที่............หมูท่ี่.. . พิกัด....................... 
 ชื่อเจ้ำของ (นำย/นำง/นำงสำว)......................................................จ ำนวนห้องพัก...... ............................................ 
 ชื่อผู้จัดกำร (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………โทร. ...........................E-mail ………………………………………….. 
 จ ำนวนห้องประชุม...............................ห้อง     ห้องประชุมมีระบบปรับอำกำศ................................. ...............ห้อง 
 จ ำนวนพนักงำน................คน (ชำย........หญิง..........) 
 ใบอนุญำตประกอบกิจกำร........................................................................... .ออก ณ วันที่................ ..................... 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑. ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ/พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้องกับงานบรกิาร    
๑.๑ มีกำรสังเกตจำกอำกำรในเบื้องต้นและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย

พนักงำนหรือผู้ให้บริกำร หำกพบว่ำมีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่ำงกำยมำกกว่ำ 
๓๗.๕ องศำเซลเซียส หรือมีอำกำรป่วยทำงระบบหำยใจอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง เช่น ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริกำร และแนะน ำให้ไปพบแพทย์
ทันท ี

   

๑.๒ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และกิจกรรมที่อาจเกิดละออง
ฝอยฟุ้งกระจายให้ใส่แผ่นใสครอบหน้ำ (Face Shield) หรือมีที่กั้น
บริเวณเคาน์เตอร์ 

   

๑.๓ มีกำรบันทึก รำยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลำ ของ
ผู้ใช้บริกำรทุกรำย หรือมีระบบติดตำม ผู้ประกอบกำรลงทะเบียน
แพลตฟอร์ม”ไทยชนะ” QR-codeและผู้รับบริกำรลงทะเบียน check-in 
แอพพลิเคชั่น  “หมอชนะ” ทุกคน เพ่ือให้สำมำรถติดตำมตัวได้ กรณีต้อง
มีกำรสอบสวนโรค 

   

๑.๔ มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อโค
วิด ๑๙ 

   

๑.๕ จ ำกัดจ ำนวนผู้มำรับบริกำรไม่ให้หนำแน่น    
๑.๖ จัดให้มีสถานที่รอคอยให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร    
๑.๗ แจ้งผู้รับบริการการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร    
๑.๘ รักษาความสะอาดบริเวณโรงแรม และอุปกรณ์ อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง    
๑.๙ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่ใช้ร่วมกัน โดย เฉพาะบริเวณกลอนหรือ

ลูกบิดประตู ราวจับ ปุ่มกดลิฟต์ ท้าความสะอาดด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ อย่าง
น้อยทุก ๒ ชั่วโมง และตามความถ่ีของการใช้งาน  

   
 
 

 
๑.๑๐ จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับล้างมือ/อ่างล้างมือ บริเวณจุดส้าคัญ 

หรือจุดให้บริการอ่ืนๆ ภายในโรงแรม 
   

 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑.๑๑ ก่อนและหลังให้บริการควรล้างมือด้วยน้้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์     
๑.๑๒ จัดให้มีถังขยะและการคัดแยกให้เหมาะสมตามประเภทของขยะ ตาม

หลักสุขาภิบาล  
   

๑.๑๓ กรณีมีการให้บริการอาหารแก่ผู้เข้าพัก ให้ด้าเนินการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด 

   

๒. กรณีเปิดห้องประชุมในโรงแรม เปิดด าเนินการได้เฉพาะจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

   

 มาตรการควบคุมหลัก    
๒.๑ ท้าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และ

ก้าจัดขยะทุกวัน 
   

๒.๒ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้ เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม หรือให้บริการ  

   

๒.๓ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้้ายาฆ่า
เชื้อโรค 

   

๒.๔ ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน 
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร กรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอ้ี หรือยืนร่วมประชุม 

   

๒.๕ ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมประชุมมิให้แออัด พื้นที่ รอเข้างาน 
พ้ืนที่คัดกรอง ลงทะเบียน จุดประทับตราจอดรถ ประชาสัมพันธ์ 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

   

๒.๖ ให้มีการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ส่วนราชการก้าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพ้ืนที่ได้ 

   

๒.๗ ก้าหนดจ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ ตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป 
ต้องด้าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและค้าแนะน้าของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน ๒๐๐ คน 

   

๒.๘ งดให้มีการจัดงานเลี้ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งนี้
รวมถึงงดการพูดคุยเสียงดังในห้องประชุม 

 

   

 

 มาตรการเสริม    
๒.๙ มีการคัดกรอง ไข้ อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส้าหรับ

พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าอาคาร และ
ห้องประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยก
กรณีพบมีผู้ร่วมประชุมมีอาการป่วย ทั้งนี้  ให้รายงานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ กรณีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก้าหนด  

   

๒.๑๐ จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกคน หากพบ
ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังการประชุม 

   

 

 

 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๒.๑๑ งดให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหาร หรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงาน

บริการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ขณะให้บริการ และพิจารณาเพ่ิม Face Shield กรณี
บริการที่อาจเกิดการกระจาย ละอองฝอย  

   

๒.๑๒ จัดให้มีการระบายอาการที่ดีภายในอาคารและห้องประชุม รวมถึงห้อง
สุขา 

   

๒.๑๓ พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ 
เมตร 

   

๒.๑๔ จัดให้มีค้าแนะน้าผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมประชุม ตรวจตรา ควบคุม ก้ากับ
การให้บริการ และจัดการประชุม ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เป็นไป
ตามมาตรการหลักอย่างเคร่งครัด 

   

๒.๑๕ จัดให้มีระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับ
ส้าหรับการประชุมออนไลน์ 

   

๓. ผู้รับบริการ    
๓.๑ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และต้องสวม

หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ไว้ตลอดเวลา 
   

๓.๒ ผู้รับบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ หรือหลังการ
ช้าระเงิน 

   

๓.๓ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร    
๓.๔ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดต่างๆ โดยไม่จ้าเป็น และเข้ารับบริการอ่ืนๆ ของ

โรงแรมเท่าท่ีจ้าเป็นเท่านั้น  
   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน   
 ไม่ผ่ำน 

ต้องแก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับ
....................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .....................ภำยใน..........วัน 
ตรวจประเมิน เมื่อ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ............. 

 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน    ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (............................................................)        (........................................................) 

          ต ำแหน่ง............................................................. 

 

 

 



หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย ติดต่อนายบุญฤทธิ์ การุญเมธี โทร. ๐๘๙๙๖๖๑๗๑๗ 
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้ 

แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบส ำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำคนต่อไป 
๒. ผลกำรตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศำเซลเซียส และไม่มีอำกำร ระบบทำงเดินหำยใจ ไอ จำม 

หำยใจเหนื่อยหอบ 
๓. สำรเคมีส ำหรับฆ่ำเชื้อ  

๓.๑ สำรเคมีที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีมีกำรใช้งำนบ่อยหรือสัมผัสกับคน เช่น แอลกอฮอล์ ๗๐% 
๓.๒ สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวทั่วไปใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๐๕% 

หรือเท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  
๓.๓ สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวที่มีน้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ สำรคัดหลั่งของผู้รับบริกำร/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขำโถส้วมใช้

น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๕%) รำดทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำท ี
๓.๔ ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ ำโดยกำรรำดน้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) (ควำมเข้มข้น 

๐.๕%)  ทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำทีแล้วล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ
ตำมปกติ 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะด้านสุขาภิบาล 

กิจกรรม การด าเนินงาน วิธีการ 

กำรท ำควำมสะอำด
ทั่วไป 

 สำรเคมีท ำควำมสะอำด  ผงซักฟอก หรือน้ ำยำท ำควำมสะอำด หรือ แอลกอฮอล์ 
๗๐% 

  กำรท ำควำมสะอำดจุด
สัมผัสบ่อย 

 เพ่ิมควำมถี่ กำรท ำควำมสะอำดจุดเสี่ยงต่ำงๆ เช็ดท ำ
ควำมสะอำด เช่น ลูกบิดประตู รำวบันได ปุ่มกดลิฟต์ 
เคำน์เตอร์จุดบริกำร เป็นต้น 

 สิ่งของที่ ใช้งำนบ่อยๆ เช่น รีโมท สวิตซ์ไฟ แก้วน้ ำ 
โทรศัพท์ หัวเตียง และมือจับประตู จุดสัมผัสบ่อยใน
ห้องน้ ำ ห้องส้วม เป็นต้น 

กรณี พบว่ำมีผู้ติด
เชื้อยืนยันเข้ำพัก  

พนักงำนใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคลครบชุด 

 หน้ำกำกอนำมัย ใส่หมวกคลุมผม แว่นใสขนำดใหญ่ ผ้ำ
พลำสติกกันเปื้อน ถุงมือยำว รองเท้ำบู๊ท  

 สำรเคมีท ำควำมสะอำด  โซเดียมไปคลอไรท์ส ำหรับกำรฆ่ำเชื้อ  
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล กำรจัดกำรสำรคัดหลั่ง/สิ่ง

ปฏิกูล 
 ให้เทสำรคัดหลั่ง สิ่งปฏิกูล (อุจจำระ ปัสสำวะ) ลงใน

ระบบชักโครก 
 กรณีมีสำรคัดหลั่ง น้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ หก เรี่ยรำด ใน

จุดหรือบริเวณต่ำงๆ  ใช้วัสดุหรือทิชชูซับสำรคัดหลั่ง
ดังกล่ำว แล้วให้รำดโซเดียมไฮโปคลอไรท์ทิ้งไว้ ๓๐ นำที 
และท ำควำมสะอำดปกต ิ

มูลฝอย มูลฝอยทั่วไป  ขยะทั่วไปให้จัดกำรตำมปกติ คัดแยกที่แหล่งก ำเนิดตำม
ประเภท ชนิด ปกปิดให้มิดชิด และส่งไปก ำจัดตำมหลัก
สุขำภิบำล (ท้องถิ่น) 

มูลฝอยปนเปื้อน  ขยะที่มีกำรปนเปื้อน (กลุ่มสัมผัส หรือกลุ่มพบเชื้อ) ให้
ด ำเนินกำรแช่ใน สำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่เตรียมไว้ 
๓๐ นำที ก่อนน้ ำไปก ำจัดตำมหลักสุขำภิบำลต่อไป 

กำรซักล้ำง กำรซักล้ำง ผู้ขนหนู ผ้ำเช็ด
มือ เช็ดหน้ำ เช็ดเท้ำ ปลอก
หมอน ผ้ำปูที่นอน ผ้ำห่ม 
เป็นต้น 

 กรณีปกติของใช้ส่วนตัวภำยในห้องพัก ให้น ำกลับมำซัก
ทั้งหมด แม้นไม่มีกำรใช้ก็ตำม 

 กรณีปนเปื้อนสำรคัดหลั่ง ให้น ำไปแช่สำรโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ ๓๐ นำที ก่อนซักปกติ 

 ควรมีกำรแยกซักผ้ำปกติ และผ้ำปนเปื้อนออกจำกกัน 

 หำกไม่สำมำรถแยกได้ ให้ด ำเนินกำรซักผ้ำปกติก่อนซัก
ผ้ำปนเปื้อน  

 วิธีซัก ซักด้วยผงซักฟอก  หรือซักน้ ำร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐-
๙๐ องศำเซลเซียส อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือร่วมกัน  

 


