
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  
(๑๕.) ด้าน แหล่งเรียนรู้ 

( สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์) 
 ในเขตรับผิดชอบของ ทบม./ทบต./อบต.) ต ำบล.......................................อ ำเภอ...........................................กระบี่ 
 ชื่อสถำนที่..................................................ประเภท ................................  ตั้งอยู่เลขท่ี. ...........หมู่ที่... พิกัด........................ 

 ชื่อสกุลหัวหน้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................... 

 จ ำนวน จนท..ทั้งหมด.......................คน... (ชำย........หญิง..........)มือถือ...............................E-Mail.......................................... 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่    

๑.1 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์    
1.1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันที่ทาง

ราชการก าหนด (ไทยชนะ) 
   

๑.๑.2 จัดให้มีทางเข้า-ออก ทางเดียว กรณีใช้ร่วมกันให้แบ่งให้ชัดเจน พิจารณาจุดจอดรถรับ-
ส่งผู้รับบริการให้ชัดเจน ปลอดภัย 

   

๑.1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ อาการไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด บริเวณทางเข้า 
ส าหรับ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ 

   

1.1.4 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า   
จุดจ าหน่ายบัตร ส่วนให้บริการ ห้องประชุม ห้องสุขา และสามารถให้บริการได้อย่าง
เพียงพอ 

   

๑.1.5 ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาใช้
บริการ 

   

๑.1.6 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน    จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่  
กรณีผู้ใช้บริการมีสมาร์ทโฟน       ใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

   

๑.1.7 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมี
การต่อคิว เช่น จุดจ าหน่ายบัตร จุดรอเข้าห้องน  า จุดช าระเงิน จุดบริการสั่งอาหาร 
รวมทั ง จัดให้มีระยะห่างระหว่าง โต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการ
เดิน อย่างน้อย ๑ เมตร  

   

๑.1.8 จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศท่ี
เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภายใน และบริเวณห้องสุขา 

   

1.1.9 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้
พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ 

   

1.1.10 งดการบริการน าชม การจัดบรรยาย และสัมมนา ฯลฯ ภายในแหล่งเรียนรู้    
1.1.11 ให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาให้ไม่มีความแออัด ส าหรับผู้เข้าใช้บริการที่มา

เป็นหมู่คณะ อาจจัดเป็นรอบเข้าชมหรือใช้บริการ โดยแบ่งให้เข้าใช้บริการ ไม่เกินกลุ่ม
ละ ๑๐ คน 

   

1.1.12 อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ รวมทั งระบบเทคโนโลยีรองรับ
ส าหรับการใช้บริการออนไลน์ 

   



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.1.13 อาจพิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณ
ต่างๆ รอบสถานที่  เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่  หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการ ได้ทันที 

   

1.1.14 พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุม
ผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield รองเท้าบู๊ธ และถุงมือ พร้อมล้างมือ
ทุกครั งหลังปฎิบัติงาน หรือควรอาบน  า สระผมเมื่อเสร็จภารกิจ   

   
 
 

 
1.1.15 ให้ท าความสะอาดพื นผิวสัมผัสของสถานที่และพื นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ถาดใส่เงินทอน  

ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได จุดบริการ จุดจ าหน่ายบัตร บริเวณอ่าน
หนังสือ ชั นวางหนังสือ ด้วยน  ายาท าความสะอาด  

   

1.1.16 ให้ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน  า เป็นต้น ด้วยน  ายาท าความสะอาด  

   

1.1.17 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิด เพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆโดยแยกขยะหน้ากาก
อนามัย จากขยะทั่วไป และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

   

1.2 การจัดเตรียมบุคลากรในหน่วยงาน    
1.2.1 เตรียมความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื อ

โรคกับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ  โปสเตอร์ป้ายประกาศ 
แนะน าให้ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย 

   

1.2.2 บุคลากรตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรอง ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั ง    
1.2.3 บุคลากรทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้รักษา

ระยะห่าง ระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร 
   

 
 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน   
 ไม่ผ่ำน   

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

นัดติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 

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



 
 
 

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม     - นายวรวิทย์  แหลมสัก  โทร. ๐๘1- 7886454 

                                                - น.ส.เกศสุดา  เกษีสม   โทร. 087 - 2044948  
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้แอลกอฮอล์ 

๗๐% ชุบส ำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำคนต่อไป 

๒. ผลกำรตรวจวัด ไม่มีไข้ คือ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศำเซลเซียส และไม่มีอำกำร ระบบทำงเดินหำยใจ ไอ จำม หำยใจ
เหนื่อยหอบ 

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% หรือ
เท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  

๓.๓ สำรเคมีส ำหรับพื้นผิวที่มีน้ ำมูก น้ ำลำย เสมหะ สำรคัดหลั่งของผู้รับบริกำร/ผู้ป่วย เช่น ห้องสุขำ โถส้วม ใช้น้ ำยำฟอก
ขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๕%) รำดทิ้งไว้อย่ำงน้อย ๑๕ นำที 

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

  


