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1. ผู้ประกอบการ    

๑.1 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    
๑.๑.1 ลงทะเบยีนเพ่ือเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการ

ก าหนด “ไทยชนะ” 
   

1.1.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค 

 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย Face Shield  
ถุงมือ ให้กับพนักงานทุกคนและ เด็กทุกคน 

 จัดให้มีน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์เจล อย่าง
น้อย 70%  ให้เพียงพอ 

 จัดให้มีน้ ายาท าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก  ไฮเตอร์  แอลกอฮอล์ 
70% ให้เพียงพอ น้ ายาล้างห้องน้ า 

 จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และคู่มือการปฐมพยาบาลให้เพียงพอ 
พร้อมใช้ 

   

๑.1.3 การจัดเตรียมสถานที่เข้าออกสถานดูแลเด็ก  
 ก าหนดให้มีช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียว มีเครื่องหมายบอก

ทางเข้า-ออก ชัดเจน 
 พ้ืนที่ให้บริการแยกออกจากส่วนปฏิบัติงานของพนักงาน  
 มีการท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพ้ืนที่รอคิว ที่นั่ง 

หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
 รักษาระยะห่างบุคคล 1 เมตร ระหว่างผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บริเวณ

เคาว์เตอรใ์ห้บริการ ห้องสุขา อย่างเพียงพอ 

    

 
๑.1.4 

จัดพื้นที่ต้อนรับผู้รับบริการให้เหมาะสม  
จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ ทั้งกรณีที่มีการใช้
แอปพลิเคชั่นลงทะเบียน และผู้ใช้บริการที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 

   

๑.1.5 ก าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ ผู้รับบริการและพนักงานทุก
คน ก่อนเข้าสถานประกอบการ 

   

๑.1.6 เก้าอ้ีพักคอย จัดให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร อยู่ในบริเวณท่ีมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

   

๑.1.7 จัดให้มีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร และจัดให้มีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานที่ 
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๑.1.8 จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพัก ด้านนอกอาคารหรือ
บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แทนการใช้ห้องปรับอากาศ และไม่
อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณของที่พัก 

   

๑.1.9 การเข้าเยี่ยมของญาติ และผู้มาติดต่อ ก าหนดเวลาและจ ากัดจ านวนคน
ในการเข้าเยี่ยมเด็กได้ครั้งละ 1 คน/ครั้ง และไม่เกิน 30 นาที เพื่อลด
การแพร่กระจายเชื้อ 

   

๑.1.10 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก หากจ าเป็น
ให้จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง น้อย 2 เมตร เพ่ือลดการ
แพร่กระจายเชื้อ 

   

๑.1.11 จัดให้มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณี
ส่งต่อ ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล และผู้ดูแลทุก
ครั้ง 

   

๑.1.12 ก าหนดจุดรับของจากญาติ และผู้ที่มาติดต่อ โดยให้มีการเช็ดท าความ
สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนท าการแจกจ่าย หรือจัดเก็บ 

   

1.2 การจัดเตรียมบุคลากร    

1.2.1 ให้ข้อมูลความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคกับ เด็ก รวมทั้ ง พนักงานในสถานดูแล เช่น 
โปสเตอร์ป้ายประกาศ แนะน าให้ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย 

   

1.2.2 พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรอง ก่อนการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง 

   

1.2.3 ให้พนักงานทุกคน ใส่หน้ากากอนามัย และ/หรือกระจังหน้า (Face 
shield) หรือแว่นตา  

   

1.2.4 ทุกคนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และบุคคลที่ไม่เกีย่วข้องไม่ควร
ใกล้ชิดกับเด็ก โดยไม่จ าเป็น  

   

2. ผู้ด าเนินการสถานประกอบการดูแลเด็ก    
2.1 สอบถำมบันทึกข้อมูลสุขภำพพ้ืนฐำน คัดกรองเด็กทุกรำย และจัดท ำ

ทะเบียนประวัติ  เพ่ื อจัดบริกำรที่  เหมำะสมแก่ เด็กทุกคน หำก
ผู้รับบริกำรมีอำกำรไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มี
น้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะน ำให้รีบไปพบแพทย ์

   

2.2 ให้ความรู้ และชี้แจงเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ให้
พนักงาน ญาติและผู้รับบริการทราบ จัดเป็นระเบียบปฏิบัติ และระเบียบ
ข้อบังคับ 

   

2.3 ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ
ดูแลเด็ก ให้ได้มาตรฐานถูก สุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย 

   

2.4 คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน 

   

2.5 จัดแยกส ารับอาหารของเด็ก และพนักงานเฉพาะบุคคล หรือจัดให้
อุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร ส่วนตัว และทานอาหารที่อุ่นร้อน 

   

2.6 จัดเตรียมห้องแยกส าหรับเด็ก  หลังกลับจากโรงพยาบาล หรือเด็กที่ต้อง
ติดตามสังเกตอาการ ให้พนักงานติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด 
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2.7 ให้ผู้ดูแลเด็ก ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนและหลังสัมผัสดูแลเด็ก 
ด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก 
ปาก นอกจากนี้ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อน
ให้ เพียงพอ หากมีอาการป่วย ให้หยุดงาน และรีบไปโรงพยาบาล ที่อยู่
ใกล้เคียง พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้รับบริการให้เจ้าหน้าที่
ทราบเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

   

2.8 หากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า
สถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ปิด
สถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมท าความ
สะอาดสถานที ่และด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

   

3. การปฏิบัติตัวของผู้ดูแลเด็ก    
3.1 ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

และสวมกระจังหน้า (Face shield) หรือแว่น ทุกครั้งที่สัมผัสเด็ก 
   

3.2 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลเด็ก ด้วยน้ า
และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 
นอกจากนี้ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ หากมีอาการป่วย ให้หยุดงาน และรีบไปโรงพยาบาล ที่อยู่
ใกล้เคียง พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับ ผู้ รับบริ การให้
เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

   

3.3 หากผู้ดูแลมีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 
หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการ และรีบไป พบแพทย์ 

   

3.4 สังเกตอาการทางสุขภาพของเด็ก หากพบอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น 
มีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 
หรือเหนื่อยหอบ ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย และแจ้งผู้ด าเนินการ
ทราบ 

   

3.5 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ช้อน ผ้าเช็ดมือ 
ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

   

3.6 
 

ส าหรับผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล หรือออกนอกสถานดูแลเด็ก ก่อน
เข้าไปบริเวณที่มีการให้บริการ ต้องอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า
ใหม่ทันที (โดยไม่เข้าไปในบริเวณท่ีพักเด็กก่อนการ อาบน้ าโดยเด็ดขาด 

   

4 การปฏิบัติตัวของเด็กในสถานประกอบการ    

4.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการท ากิจกรรมหรืออยู่ใกล้ชิด
บุคคลอ่ืนที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือ กรณีเดินทางออกนอกสถาน
ดูแลเด็ก 

   

4.2 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพต่าง ๆ 
ทุกวันและมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล 

   

4.3 ล้างมือเป็นประจ าด้วยน้ าสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล    

4.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

   

4.5 หลีกเลี่ยงการพบปะคนอ่ืน ๆ หรือไปในสถานที่ท่ีมีกลุ่มคนรวมตัวกัน    
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4.6 หำกมีอำกำรผิดปกติในร่ำงกำย เช่น มีไข้  (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ
เซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน้ ำมูก หรือเหนื่อย หอบ ให้แจ้งผู้ดูแลให้ทรำบ 

   

4.7 หากมีความจ าเป็นต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ญาติหรือ
เจ้าหน้าที่ไปรับยาแทน 

   

5. การรับเด็กรายใหม่    
5.1 หากเด็กถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้องมีใบรับรองแพทย์  หรือผลการ

ตรวจโควิด -19 และกรณีท่ีมาจากบ้าน ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 
   

5.2 จัดพ้ืนที่ส าหรับผู้รับบริการรายใหม่ ให้มีระยะห่าง 1 เมตร เพ่ือความ
ปลอดภัย ในการซักประวัติ การเจ็บป่วย การเดินทางไปต่างประเทศ 
และประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ 

   

5.3 ให้ญาติและเด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอด 14 วัน    
5.4 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วย   

แอลกอฮอลล์เจล 70 % ทุกคน เพ่ือ ช่วยลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล 

   

5.5 ให้ความรู้และอธิบายให้ผู้รับบริการรายใหม่และญาติทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 

   

5.6 แยกห้องส าหรับเด็กรายใหม่หลังกลับจากโรงพยาบาล ติดตามอาการ
อย่างใกล้ชิด 

   

5.7 อาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กรายใหม่ทันทีท่ีตรวจ
ประเมินทางร่างกายเรียบร้อยแล้วและใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าพัก  

   

5.8 จัดทีมพนักงานส าหรับดูแลเด็กรายใหม่ และใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ขณะดูแล 14 วัน 

   

5.9 หลังครบก าหนดการติดตาม 14 วัน ถ้าอาการทั่วไปปกติดีให้สามารถ
ย้ายเข้าห้องพักในพื้นที่ปกติได้ 

   

6. ปฏิบัติตัวของผู้มาติดต่อ และผู้เข้าเยี่ยม     
6.1 หากมีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า 

ให้งดการเข้ามาในสถานประกอบการโดย เด็ดขาด 

   

6.2 หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 
หรอืเหนื่อยหอบให้งดเยี่ยมเด็ก โดยเด็ดขาด 

   

6.3 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลเด็ก ด้วยน้ า
และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 
ของตนเอง 

   

6.4 เข้าเยี่ยมเฉพาะญาติของเด็ก งดการท ากิจกรรม งดการกอด หอม และ
การสัมผัสเด็กคนอ่ืน ๆ 

   

6.5 งดการพาเด็กออกนอกสถานประกอบการ เว้นแต่พาไปพบแพทย์ตาม
แผนการรักษา 

   

7. แนวทางปฏิบัติพิเศษส าหรับการเฝ้าระวังในการดูแลเด็ก / ผู้เข้าพัก    
7.1 การสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดเพราะการติดเชื้ออาจมีอาการไม่

ชัดเจน เช่น ไม่มีไข้ แต่มีอาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร รับประทาน
อาหารไม่ได้ ให้รีบปรึกษาแพทย์ 
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7.2 การป้องกันการติดเชื้อภายในสถานดูแลโดยการใช้ อุปกรณ์ ภาชนะ 
อาหาร ส่วนตัวของแต่ละคน ล้างมือด้วย สบู่บ่อย ๆ เว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน 1 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการพูดคุยสื่อสาร 

   

7.3 การจัดเตรียมสถานที่และแผนในการรองรับ กรณีเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส เมื่อเกิดการติดเชื้อดังนี้ 

   

7.3.1 รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และส่งต่อผู้ติด
เชื้อไปโรงพยาบาล โดยประสานงานกับ 1669 

   

7.3.2 เฝ้าระวังสังเกตอาการและตรวจอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพของ
เด็กและผู้ดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงสัมผัส ผู้ติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

   

7.3.3 ส่งต่อเข้ารับการรักษา เมื่อสงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยประสานงาน กับ 1669 

   

7.3.4 แยกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อ โดยประสานงานกับ ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) เพ่ือส่งตัวไปยังสถานที่กักตัว 14 วัน หรือ กักตัวในสถาน
ดูแลในห้องแยก 

   

8 การท าความสะอาดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ    

8.1 การปฏิบัติตัวของพนักงานท าความสะอาด    
8.1.1 พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ 

หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือ และสวมกระจังหน้า (Face 
shield) หรือแว่นตา เป็นต้น 

   

8.1.2 ท าความสะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูก
สุขลักษณะทุกครั้งหลังให้บริการ เช่น แก้วน้ า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู 
ปลอกหมอน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ไม่ควรใช้ซ้ า 
โดยใช้สาร ท าความสะอาดตามรายละเอียดข้อ 8.2   

   

8.1.3 ท าความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่าน รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัส
ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับ บริการ ราวบันได อ่างล้างมือ 
ห้องน้ า โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการ ท างาน ด้วยสารท าความสะอาดตามรายละเอียดข้อ 8.2 ทุก 2 
ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการไม่ แนะน าให้พ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจาก
การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย หากท าได้ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่มี
การ ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองจะก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแก่ผู้ท า
ความสะอาด 

   

8.1.4 การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้ม้วนออก
ห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย ซัก
ล้างท าความสะอาดหรืออุปกรณ์หรือสิ่งของภายในสถานประกอบการ 
อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ผ้าม่าน ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง 
เสื้อผ้า เป็นต้น โดยใช้สารท าความ สะอาดตามรายละเอียดข้อ 8.2 
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8.1.5 ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่เหมาะสม เช่น ผ้า
หรือกระดาษช าระที่ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลายของ
ผู้รับบริการเป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิดหรือทิ้งใน
ถังขยะ ติดเชื้อ และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของ
เชื้อโรค 

   

8.1.6 ท าความสะอาดห้องสุขาส าหรับญาติหรือบุคคลภายนอกทุกครั้งหลังมี
การใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้อง ท าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง 

   

8.1.7 ควรแยกห้องน้ าส าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในอย่างชัดเจน    
8.2 การท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ    

 8.2.1) น้ ายาฟอกขาวสามารถใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวได้ โดย
ผสมในอัตราส่วนดังนี้ 
 พ้ืนผิวทั่วไป เช่น พ้ืนที่เตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น ใช้น้ ายา

ฟอกขาว เจือจาง 1 ส่วนในน้ า99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือ
เท่ากับ 500 ppm) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 

 พ้ืนผิวที่มีน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง เช่น ห้องสุขา โถส้วม 
อ่างล้างมือ ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า9 ส่วน (ความ
เข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาท ี

   

 8.2.2) ส าหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ท าความสะอาด ได้  

   

 8.2.3) วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้าของผู้รับบริการ 
ผ้าปูที่นอน ให้ท าความสะอาดโดยใช้น้ าที่ อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา
เซลเซียส  หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง ผงซักฟอก 1 ส่วน กับน้ า 
99 ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ 

   

 8.2.4 )เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ใช้ ในการดูแล ให้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ 

   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน   
 ไม่ผ่ำน   
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หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางศิริขวัญ  แซ่เฮ่า  โทร. 0810844958 

๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้แอลกอฮอล์ 
๗๐% ชุบส ำลี เช็ดทุกครั้งก่อนและหลังกำรใช้ 

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 ห้องสุขำโถส้วมใช้น้ 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 ำตำมปกติ 


