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1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจกำร จัดกิจกรรม ตำมมำตรกำรผ่อนปรน
ในแอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรก ำหนด(ไทยชนะ) 

   

1.2 ท ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดินอย่ำงน้อย 1 - 2 
เมตร ในบริเวณท่ีมีที่นั่งหรือมีกำรต่อคิว เช่น จุดรอเข้ำห้องน้ ำ 
รอรับบริกำร พื้นที่นั่งส่วนกลำง    

   

1.3 จัดให้มีจุดบริกำรสบู่ล้ำงมือ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ำยำฆ่ำ
เชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ ในปริมำณท่ีเพียงพอต่อ
จ ำนวนผู้มำใช้บริกำร เช่น ห้องสุขำ ห้องอำบน้ ำ และห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้ำ   

   

1.4 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่ำงกำยทุกวัน
ก่อนใช้งำน 

   

1.5 จัดให้มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ บริเวณสโมสร คลับเฮ้ำส์ 
กรณีใช้เครื่องปรับอำกำศ อำจพิจำรณำ ให้มีช่องทำงระบำย
อำกำศ หรือใช้พัดลมระบำยอำกำศ เพ่ือกำรหมุนเวียนอำกำศท่ี
เพียงพอ รวมถึง ภำยในห้องสุขำ รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ ห้อง
อำบน้ ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และท้ังนี้ให้งดบริกำรใน          
ส่วนกำรอบตัว อบไอน้ ำ   

   

1.6 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอำกำรอำกำรไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็น
หวัด ส ำหรับพนักงำนและผู้ใช้บริกำรทุกคน ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน
และใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำ 

   
 
 
 

สระว่ายน ้าสาธารณะ (กลางแจ้งและในร่ม): เพ่ือการออกก าลังกายและการฝึกซ้อมของนักกีฬา ทั้งในสถานที่ออก

ก าลังกาย สนามกีฬา โรงแรม สโมสร  คลับเฮาส์ ส่วนกลางของหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม และอ่ืนๆ ยกเว้น สระว่าย

น้ าในสวนสนุก สวนน้ า และโรงเรียน ที่มีการควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด จากผู้ประกอบการ หรือพนักงานดูแล

ความปลอดภัยสระว่ายน้ า 
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1.7 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำก

ผ้ำ หรือ Face Shield ให้พนักงำนและผู้มำใช้บริกำรทุกคน  
เพ่ือใช้ในกำรออกก ำลังกำยและในกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำ ทั้งใน
สถำนที่ออกก ำลังกำย สนำมกีฬำ โรงแรม สโมสร  คลับเฮำส์ 
ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนและคอนโดมิเนียม และอ่ืนๆ เว้น สระว่ำย
น้ ำในสวนสนุก สวนน้ ำ และโรงเรียน ที่ มีกำรควบคุม ก ำกับ 
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด จำกผู้ประกอบกำร หรือพนักงำนดูแลควำม
ปลอดภัยสระว่ำยน้ ำ  
- เพ่ือให้ ผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคที่
ก ำหนด  ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรตำมขนำดพ้ืนที่ของสระ
ว่ำยน้ ำ โดยคิดเกณฑ์ 150 ตำรำงเมตร ต่อ ผู้ใช้บริกำร 1 คน 
รวมทั้งให้ว่ำยน้ ำโดยไม่เป็นกำรรวมกลุ่ม   พิจำรณำติดตั้ง
อุปกรณ์กั้นเลนว่ำยน้ ำ มีควำมกว้ำงอย่ำงน้อย 7 ฟุต   จ ำกัด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน ต่อคน    
- ต้องควบคุมคุณภำพของน้ ำในสระว่ำยน้ ำให้มีควำมเป็นกรด-
ด่ำง และมีคลอรีนตกค้ำงให้ได้ตำมมำตรฐำน เพ่ือลดกำรแพร่
เชื้อโรคได้    
- งดเว้นกำรให้บริกำรอบตัว อบไอน้ ำ หรือกำรรวมกลุ่มในห้อง
ปิด/ที่อับอำกำศ   
- ห้ำมบ้วนน้ ำและทิ้งสำรคัดหลั่งขณะอยู่ในสระว่ำยน้ ำ ให้บ้วน
ในรำงน้ ำบริเวณรอบขอบสระว่ำยน้ ำที่มีกำรไหลเวียนของ น้ ำ 
และมีกำรฆ่ำเชื้อโรคในรำงน้ ำ ได้ตำมมำตรกำรป้องกันควบคุม
โรค                 
- เพ่ิมเติมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมที่
ทำงรำชกำรก ำหนด  

   

1.8 จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในกำรบันทึกภำพกำรให้บริกำรและ
ใช้บริกำร บริเวณต่ำงๆ รอบสถำนบริกำร เพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรและพนักงำน 
หรือมีระบบแจ้ง เตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำร  สำมำรถจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ใช้บริกำรได้ทันที 
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2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย    
2.1.1 จัดให้มีกำรตรวจคัดกรองอำกำรไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด 

ส ำหรับพนักงำนและผู้ใช้บริกำร ทุกคนก่อนเข้ำสระว่ำยน้ ำ พร้อม
ติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน อำจเพ่ิมเติมระบบ Check-
in และ Check-out ด้วยแอปพลิเคชัน ตำมขีดควำมสำมำรถ ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบ ระยะเวลำเข้ำใช้บริกำรได้ ทั้งนี้พนักงำน และ
ผู้ใช้บริกำรควรมีอุณหภูมิร่ำงกำยไม่เกิน 37.3 องศำเซลเซียส 
และไม่มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ไอ หอบเหนื่อย เป็น
หวัด น้ ำมูกไหล และให้มีแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมในกำรดูแล 
หรือส่งต่อผู้ที่มีอำกำรป่วยไปสถำนพยำบำล   

   

2.1.2 กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำ 37.3 องศำเซลเซียส 
แนะน ำให้นั่งพัก 15 นำที และวัด อุณหภูมิร่ำงกำยซ้ ำ หำกยังมี
อุณหภูมิร่ำงกำยสูงและหรือมีอำกำรผิดปกติทำงระบบทำงเดิน 
หำยใจ ให้แจ้งผ่ำนแอปพลิเคชันที่ก ำหนด และควรมีห้องแยก 
(Isolation area) พร้อมรำยงำน ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ 
กรณีพบผู้มีประวัติเสี่ยงเข้ำได้กับผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค 
โควิด-19  

   

2.1.3 รำยงำนให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ กรณีพบพนักงำนและ
ผู้ใช้บริกำรที่มีอำกำรป่วย หรือ อุณหภูมิร่ำงกำยสูงเกิน 37.3 
องศำเซลเซียส และมีประวัติเสี่ยงเข้ำได้กับผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์ 
สอบสวนโรคโควิด-19 

   

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค    
2.2.1 ควบคุมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรตำมขนำดพ้ืนที่ของสระว่ำยน้ ำ โดยคิด

เกณฑ์ 150 ตำรำงเมตร ต่อ ผู้ใช้บริกำร 1 คน รวมทั้งให้ว่ำย
น้ ำโดยไม่เป็นกำรรวมกลุ่ม     

   

2.2.2 จัดให้มีกำรตรวจตรำ ดูแลควำมปลอดภัย ควบคุม ก ำกับกำร
ให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้ เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุม
หลักอย่ำงเคร่งครัด เน้นให้ควำมสะดวกและค ำแนะน ำกับ 
ผู้ใช้บริกำรและพนักงำน และเน้นลดกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก 

   

2.2.3 ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน ขณะอยู่ในสระว่ำยน้ ำ อย่ำงน้อย 2 
เมตร พิจำรณำติดตั้งอุปกรณ์ กั้นเลนว่ำยน้ ำมีควำมกว้ำงอย่ำง
น้อย 7 ฟุต หรือให้ค ำแนะน ำผู้ใช้บริกำรให้ว่ำยน้ ำตำมเลนว่ำย 
บนพื้นสระว่ำยน้ ำ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำง
กัน ให้มีควำมกว้ำงของเลน ว่ำยน้ ำอย่ำงน้อย 7 ฟุต โดยให้
ผู้ใช้บริกำรว่ำยน้ ำตำมเลนที่ก ำหนด ไม่เกิน 1 คนต่อเลน 
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2.2.4 ควบคุมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในสระว่ำยน้ ำ ให้มีควำมเป็นกรด-

ด่ำง ระดับคลอรีนตกค้ำง หรือ ตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืนให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคของสระว่ำยน้ ำในทุกระบบเป็น 
ประจ ำทุกวัน 

   

2.2.5 จัดให้มีพนักงำนดูแลควำมปลอดภัยสระว่ำยน้ ำปฏิบัติงำนขณะที่
มีกำรใช้บริกำร เพ่ือให้  ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำร เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรลดกำรพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ำยน้ ำ  เลี่ยงกำรบ้วนน้ ำ
และทิ้งสำรคัดหลั่งในสระว่ำยน้ ำ  ทั้งนี้อำจให้มีกำรบ้วนน้ ำและ
ทิ้งสำรคัดหลั่งลงในรำงระบำยน้ ำรอบขอบสระที่มีกำรไหลวน
ของน้ ำน ำไปสู่กำรบ ำบัดฆ่ำเชื้อต่อไป 

   

2.2.6 พิจำรณำจัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำกำรให้บริกำร ด้วยระบบจองคิว
ล่วงหน้ำออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ เพ่ือลดควำมแออัด รวมทั้ง
จ ำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน    

   

2.2.7 กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ในสโมสร หรือคลับเฮ้ำส์ 
บริเวณสระว่ำยน้ ำให้ปฏิบัติตำม มำตรกำรควบคุมหลักและ
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกิจกำรย่อย ในกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรด ำเนินชีวิต  

   

2.2.8 จัดให้มีกำรช ำระเงินค่ำบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์(e-payment) 
หรือ QR code ผ่ำนแอปพลิเคชัน หำกช ำระด้วยเงินสด ต้องไม่
สัมผัสมือโดยตรง เช่น กำรมีถำดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงำนรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลำ และต้องมีกำรล้ำง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง 

   

2.2.9 พนักงำนทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย
ระหว่ำงให้บริกำร โดยเฉพำะ พนักงำนที่อยู่ประจ ำเคำน์เตอร์
ต่ำงๆ เช่น ประชำสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอ่ืนๆ  ที่
ให้บริกำรใกล้ชิดผู้ ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำ และ Face Shield หรือ พิจำรณำให้มี Counter 
Shield สวมถุงมือ และมีถำดรับช ำระเงิน รวมทั้งไม่ตะโกน เปิด
หรือ จับหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ล้ำงมือบ่อยครั้ง และ
ไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริกำร โดยรักษำระยะห่ำงระหว่ำงผู้ใช้บริกำร 
อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร และยืนห่ำงจำกพนักงำนคนอ่ืนอย่ำง
น้อย 1 - 2 เมตร และพิจำรณำเปลี่ยนหน้ำกำกอนำมัย และถุง
มือหลังพักกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวัน 

   

2.2.10 พิจำรณำงดให้บริกำร กรณีพบผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกัน ควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำ หรือมีอำกำรป่วย  จำกกำรคัดกรองก่อนเข้ำใช้
บริกำร 

   



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
2.2.11 จัดให้มีกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

แนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสุข ผ่ำน
สื่อประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ เสียง 
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทั้งมีกำรอบรมพนักงำน เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรและพนักงำนปฏิบัติ ตำมอย่ำงเคร่งครัด   

   

2.3 มาตรการท้าความสะอาด      
2.3.1 พนักงำนท ำควำมสะอำด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรำยส่วน

บุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 
Face Shield และถุงมือ   

   

2.3.2 จัดท ำทะเบียนก ำกับกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ส่วนกลำง หรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน 

   

2.3.3 ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัส สถำนที่ และอุปกรณ์ ด้วยน้ ำยำท ำ
ควำมสะอำด เช่น แอลกอฮอล์ 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(น้ ำยำฟอกขำว) 0.1%  
- บริเวณที่นั่งและรำวจับ หรือพ้ืนที่สัมผัส บ่อยๆ ก่อนเริ่ม

รอบกำรให้บริกำรเสมอ  
- บริเวณรำวบันไดทำงขึ้น-ลงสระน้ ำ อย่ำงน้อยชั่วโมงละ 1 

ครั้ง  
- บริเวณตู้ล็อคเกอร์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ อย่ำงน้อยก่อน -

หลัง เปลี่ยนกะกำรท ำงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด  
- และมีกำรจัดท ำทะเบียนก ำกับ   

   

2.3.4 เตรียมและท ำควำมสะอำดห้องสุขำ ห้องอำบน้ ำ ทุกครั้งหลังใช้ 
ด้วยน้ ำผสมคลอรีน ให้มีควำมเข้มข้นระดับสำรคลอรีนตกค้ำง
อย่ำงน้อย 1 ppm เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค   

   

2.3.5 จัดจุดวำงถังขยะชนิดมีฝำปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่ำงๆ โดย
แยกขยะหน้ำกำกอนำมัยจำกขยะ ทั่วไป และมัดปำกถุงให้แน่น
ก่อนส่งก ำจัดตำมหลักสุขำภิบำล 

   

สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน   
 ไม่ผ่ำน   

ตรวจประเมิน เมื่อ วันที่..........เดือน....................... พ.ศ............. 
 
นัดติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (....................................................... .) 
       ต ำแหน่ง............................................................. 



หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางสาววิไลวรรณ สาสังข์  โทร. ๐98-2640568 
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดย

ต้องใช้แอลกอฮอล์ 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 ำหรับพื้นผิวทั่วไปใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น 

๐.๐๕% หรือเท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  
๓.๓ สำรเคมีส ำหรับพื้นผิวที่มีน้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ สำรคัดหลั่งของผู้รับบริกำร/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขำโถ

ส้วมใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๕%) รำดทิ้งไว้อย่ำง
น้อย ๑๕ นำท ี

๓.๔ ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำรวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ ำโดยกำรรำดน้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) 
(ควำมเข้มข้น ๐.๕%) ทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำทีแล้วล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือ
น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำตำมปกติ 


