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1 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจกำร จัดกิจกรรม ตำมมำตรกำรผ่อนปรนใน
แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรก ำหนด(ไทยชนะ) 

   

1.2 จ ำกัดทำงเข้ำ-ออก เพียงช่องทำงเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัด
กรองอำกำรไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส ำหรับพนักงำนและ
ผู้ใช้บริกำรทุกคน ก่อนเข้ำปฏิบัติงำนและใช้บริกำรในสถำนออก
ก ำลังกำยฟิตเนส 

   

1.3 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้ำ-ออกจำกสถำนที่ กรณีผู้ใช้บริกำร
ไม่มีสมำร์ทโฟนส ำหรับกำรใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรติดตำมกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มำใช้บริกำร
ในสถำนที  

   

1.4 จัดให้มีจุดบริกำรสบู่ล้ำงมือ แอลกอฮอล์เจล 70 %หรือน้ ำยำฆ่ำ
เชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ ได้แก่ ห้องสุขำ ห้องอำบน้ ำ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ในปริมำณที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 

   

1.5  ท ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่ำงของจุดบริกำรอย่ำงน้อย 1 เมตร ใน
บริเวณท่ีมีที่นั่งหรือมีกำร ต่อคิว เช่น จุดรอเข้ำห้องน้ ำ จุดช ำระ
เงิน รอรับบริกำร จุดบริกำรพนักงำนต้อนรับ พ้ืนที่นั่งส่วนกลำง 
รวมทั้งเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดิน และให้เว้นระยะนั่งหรือยืน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องออกก ำลัง กำย/อุปกรณ์ อย่ำงน้อย      
1 - 2 เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงออกก ำลังกำย  

   

1.6  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่ำงๆให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงปลอดภัย 

   

1.7  จัดท ำป้ำยค ำแนะน ำ สัญลักษณ์เตือน เพ่ือให้ผู้บริกำรและ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ออกก ำลังกำยอย่ำงปลอดภัยและสอดคล้องกับ
มำตรกำรป้องกันโรค  
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1.8  จัดให้มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอำกำศ 

อำจพิจำรณำให้มีช่องทำงระบำยอำกำศ หรือใช้พัดลมระบำย
อำกำศ เพ่ือกำรหมุนเวียนอำกำศที่เพียงพอ โดยระบำยอำกำศ
หรือปรับอำกำศให้มีอัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศอย่ำงน้อย 
10 เท่ำต่อชั่วโมง (ACH≥ 10) รวมถึงภำยในห้องสุขำรวมทั้ง
บริเวณห้องสุขำ ห้องอำบน้ ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และทั้งนี้ให้
งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบ ไอน้ ำ ฟิตเนสในอำคำรที่มี
ลักษณะเป็นพื้นที่ปิด ให้ปรับปรุงให้มีระบบระบำยอำกำศท่ี
เพียงพอ ตำม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

   

1.9  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 
ให้พนักงำนทุกคน   

   

1.10  พิจำรณำจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในกำรบันทึกภำพกำรให้
และใช้บริกำร บริเวณต่ำงๆ รอบสถำน บริกำร เพ่ือติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรและ
พนักงำน หรือมรีะบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำรสำมำรถจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ใช้บริกำรได้ทันที  

   

2 การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย    

2.1.1 จัดให้มีกำรตรวจคัดกรองอำกำรไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด 
ส ำหรับพนักงำนและผู้ใช้บริกำรทุกคนก่อนเข้ำสถำนออกก ำลัง
กำยฟิตเนส ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่ำงกำยไม่เกิน 37.5 องศำ
เซลเซียส และไม่มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ พร้อมติด
สัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน 

   

2.1.2 ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติในกำรดูแล หรือแนวทำงกำรส่งต่อผู้ที่
มีอำกำรป่วย หรือพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมนิยำมผู้สงสัย
ติดเชื้อที่มีอำกำร รวมทั้งพิจำรณำให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก 

   

2.1.3 กรณีพบพนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรที่มีไข้ ไอ น้ ำมูก เจ็บ คอ 
ไม่ได้กลิ่น หำยใจเร็ว หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก หรือมี
อุณหภูมิกำยตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยง
เข้ำได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรค ให้รำยงำนให้หน่วยงำนที่
รับผิดชอบทรำบ (รำยละเอียดตำมค ำแนะน ำส่วนภำคผนวก) 
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2.1.4 จัดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำ-ออกจำกสถำนที่ และเพ่ิมเติม

มำตรกำรใช้แอปพลิเคชันทำง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด ซึ่งสำมำรถตรวจสอบระยะเวลำเข้ำใช้บริกำรได้ 
หรือ ใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรติดตำมกรณี พบผู้ป่วยและผู้สัมผัส
ที่มำใช้บริกำรในสถำนที่ 

   

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค    
2.2.1 จ ำกัดระยะเวลำกำรเข้ำใช้บริกำรให้เหมำะสม พิจำรณำกำรเปิด-

ปิดกำรให้บริกำรตำมระยะเวลำ ที่เหมำะสม ทั้งนี้ ให้พิจำรณำ
กำรใช้บริกำรแยกเป็นรำยกลุ่มเสี่ยง โดยก ำหนดช่วงเวลำเป็นกำร 
เฉพำะส ำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อที่มีโอกำสป่วยรุนแรง ได้แก่ 
ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อ ได้แก่ เด็กอำยุน้อยกว่ำ 
15 ปี  

   

2.2.2 พิจำรณำจัดให้มีกำรเหลื่อมเวลำกำรให้บริกำร ด้วยระบบคิวจอง
เวลำในกำรใช้สนำม เพ่ือลด ควำมแออัด รวมทั้งลดเวลำในกำรให้
สั้นลงเท่ำที่จ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัส ระหว่ำง
กัน   

   

2.2.3 กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริมส ำหรับ กิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือ
เครื่องดื่มในภัตตำคำร สวนอำหำร โรงอำหำร ศูนย์อำหำรของ 
หน่วยงำนในอำคำรส ำนักงำน ซึ่งไม่รวมสถำนบริกำร ผับ บำร์  
คำรำโอเกะ 

   

2.2.4 กรณีสถำนออกก ำลังกำย (ฟิตเนส) เปิดเฉพำะส่วนฟรีเวท ใช้
บริกำรเป็นรำยบุคคล และไม่มีกำร ออกก ำลังกำยแบบรวมกลุ่ม 
โดยก ำหนดอัตรำส่วนจ ำนวนผู้ใช้บริกำรต่อพ้ืนที่ใช้งำน และให้มี 
พ้ืนที่ส ำหรับฟรีเวทเวยดัมบ์ เบล และบำร์เบล ไม่น้อยกว่ำ        
๕ ตำรำงเมตรต่อผู้ใช้บริกำร 1 คน และจ ำกัดระยะเวลำกำรใช้
บริกำรไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 

   

2.2.5 งดกำรให้บริกำรอบตัว อบไอน้ ำ หรือท ำกิจกรรมในห้องปิดซึ่งมี
กำรรวมกลุ่มคน 

   

2.2.6 พนักงำนบริกำรทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย 
รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับ หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 
และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริกำร โดยรักษำระยะห่ำงระหว่ำง 
ผู้ใช้บริกำร อย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร รวมทั้งกำรส่งอุปกรณ์กีฬำ
ระหว่ำงพนักงำนบริกำรและ ผู้ใช้บริกำร และยืนห่ำงจำก
พนักงำนคนอ่ืนอย่ำงน้อย 1 - 2 เมตร 
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2.2.7 ให้ล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 

อยู่เสมอ 
   

2.2.8 ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลำในกำร
ท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่จ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำร
ติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน 

   

2.2.9 ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน กำรละเล่น กำร
แสดง และลดกำรใช้เสียงดัง พร้อม ทั้งให้มีกำรตรวจตรำ 
ควบคุม ก ำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำม
มำตรกำร ควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด 

   

2.2.10 พนักงำนท ำควำมสะอำด ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำ ถุงมือและชุดที่เหมำะสม ใช้ ที่คีบขยะ และรวม
ขยะที่จุดรวม 

   

2.2.11 สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงำนและผู้ใช้บริกำร 
และอบรมพนักงำนเรื่องมำตรกำร และควำมรู้ในกำรสังเกต
ตนเอง 

   

2.2.12 ควรลดกำรใช้เงินสด และเปิดให้มีกำรรับช ำระเงินผ่ำน          
e-payment หำกมีกำรช ำระเงินด้วยเงิน สด ต้องไม่สัมผัสมือ
โดยตรง เช่น กำรมีถำดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือต้องพ่น
แอลกอฮอล์ใน กำรทอนเงินให้ผู้ใช้บริกำรทุกครั้ง โดยที่
พนักงำนรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลำ และต้องมี กำร
ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง  

   

2.3 มาตรการท าความสะอาด    
2.3.1 ท ำควำมสะอำดห้องอำบน้ ำ ห้องสุขำ โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้

สัมผัสมำก เช่น ที่จับสำยช ำระ โถ ปัสสำวะ ลูกบิด กลอน
ประตู ก๊อกน้ ำ ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ ำยำท ำควำมสะอำด 
หรือน้ ำยำฟอก ขำว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้ำง
ด้วยน้ ำให้สะอำด อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง 

   

2.3.2 ให้ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่และพ้ืนที่จุดสัมผัส
ร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ รำวจับ รำวบันได 
เป็นต้น รวมทั้งเช็ดท ำควำมสะอำดเครื่องเล่น อุปกรณ์กีฬำ 
ดัมบ์เบล บำร์เบล พ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ รวมทั้งเครื่องเล่น
ออกก ำลังกำย ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด เช่น แอลกอฮอล์ 
70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1% หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่
มีส่วนผสมของ คลอรีน หรือนึ่งหรือต้มหรืออบด้วยควำมร้อน
ที่อุณหภูมิ อย่ำงน้อย 70°C ก่อนและหลังกำรใช้ งำนอยู่เสมอ 
พร้อมจัดให้มีถังขยะใส่ถุงรองรับ และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุก
วัน  

   



 
ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

2.3.3 จัดบริกำรอ่ำงล้ำงมือพร้อมสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลไม่ต่ ำกว่ำ 
70% ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือ 

   

2.3.4 หำกพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนในสถำนออกก ำลังกำยฟิตเนส เป็น
ผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่ำ สถำนที่อำจเป็นจุดแพร่เชื้อ
ได้ ให้เจ้ำของกิจกำรหรือสนำมกีฬำปิดสถำนที่ตำมค ำสั่งของ
เจ้ำ พนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท ำควำมสะอำด
สถำนที่ และด ำเนินกำรตำมประกำศของกรมควบคุมโรค  

   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน   
 ไม่ผ่ำน   

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

นัดติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต ำแหน่ง............................................................. 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางรัชนีเพ็ญ พูนสุขประเสริฐ  โทร. ๐๘2 425 8686  
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 ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอก
หรือน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำตำมปกติ 

  


