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๑. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    

๑.๑ ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน
ในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้
ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานที่ได้ 

   

1.2 จัด ให้มี แบบลงทะเบียนก่อนเข้ า -ออกจากสถานที่  กรณี
ผู้ ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน ส าหรับการใช้  แอปพลิ เคชัน
ลงทะเบียน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้
สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที ่

   

1.3 จ ากัดทางเข้า-ออก เพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดคัดกรอง
อาการป่วยก่อนเข้าใช้บริการ 

   

1.4 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด 
ส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
ใช้บริการใน ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต 

   

1.5 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนที่ บริการต่างๆ รวมทั้งห้อง
สุขา ห้องอาบน้ า ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

   

1.6 ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร 
และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นน้ า 

   

1.7 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย และได้รับการท าความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลัง
ให้บริการ 
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1.8 การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริมส าหรับกิจการจ าหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหารของ
หน่วยงาน ในอาคารส านักงาน ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ 

   

1.9 จัดท าป้ายค าแนะน า สัญลักษณ์ เตือน เพ่ือให้ผู้บริการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต ปลอดภัยและ
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค 

   

1.10 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย/
หน้ากากผ้า ให้พนักงานทุกคน 

   

1.11 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการช าระ
เงิน จุดบริการพนักงานต้อนรับ  

   

1.12 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพการให้
และใช้บริการ รวมทั้งการตักเตือน หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

   

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย และติดตามผู้สัมผัส    

2.1.1 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด
ส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ทั้งนี้พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนควรมีอุณหภูมิ
ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” 
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนดให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือ แนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการ
ป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก 
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบรายละเอียดตาม
ค าแนะน าส่วนภาคผนวก 

   

2.1.2 พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มี
อาการป่วย ส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ หรืออาจใช้แอป
พลิเคชัน “ไทยชนะ”ในการบันทึกข้อมูลและรายงานเพ่ือเป็น
มาตรการในการควบคุมพนักงานและผู้ใช้บริการ 

   

2.1.3 ให้มีพนักงานแนะน าการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”หรือบันทึก
การลงทะเบียน เพ่ือการรายงานกรณีพบผู้ที่มีอาการป่วย และ
ประวัติเสี่ยงเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รวมถึง และ
สนับสนุนการติดตามผู้สัมผัสในกรณีสอบสวนโรค จากบันทึก
ลงทะเบียนของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลจากแอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ” 
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2.2 มาตรการในการป้องกันโรค    

2.2.1 พิจารณาเวลาเปิดและปิดการให้บริการ และจ ากัดระยะเวลาใช้
บริการให้เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาการใช้บริการแยกเป็นราย
กลุ่มเสี่ยง โดยก าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อที่มีโอกาสป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี   

   

2.2.2 ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการ
ท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

   

2.2.3 ร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือลดเวลาในการให้บริการ ลดความแออัด 
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส ระหว่างกัน เช่น จัดให้มีการเหลื่อม
เวลาการให้บริการ จองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ ควบคุมเวลาในการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

   

2.2.4 พนักงานบริการทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
รวมทั้งไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
และไม่ควรสัมผัสผู้ ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่าง 
ผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมทั้งการส่งอุปกรณ์
ระหว่างพนักงานบริการและ ผู้ ใช้บริการ และยืนห่างจาก
พนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

   

2.2.5 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่
เสมอ 

   

2.2.6 ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน และลดการใช้
เสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้ง
ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยควบคุม ก ากับการให้บริการและ
การใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่าง
เคร่งครัด 

   

2.2.7 พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ ก าหนดได้ เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการ คัดกรองก่อน
เข้าใช้บริการ 
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2.2.8 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริการ 
และอบรมพนักงาน เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
ความรู้ในการสังเกตอาการป่วยของตนเอง 

   

2.2.9 ควรลดการใช้ เงินสด และเปิดให้มีการรับช า ระเงินผ่ าน             
e-payment หากมีการช าระเงินด้วย เงินสด ต้องไม่สัมผัสมือ
โดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือต้องพ่น
แอลกอฮอล์ ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง โดยที่พนักงาน
รับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง 

   

2.2.10 หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสวนน้ า เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูล
บ่งชี้ว่า ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ตอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้

เจ้าของสถานที่ปิดสถานที่ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พร้อมทั้งท าความสะอาดสถานที่ และด าเนินการตาม
ประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข 

   

2.3 มาตรการท าความสะอาด       

2.3.1 พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า ถุงมือและชุดที่เหมาะสม ขณะท าความสะอาด ใช้ที่คีบขยะ 
และรวมขยะที่จุดรวม   

   

2.3.2 ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่และพ้ืนที่จุดสัมผัส
ร่วม เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ราวจับ ราวบันได เป็นต้น 
รวมทั้งเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา พ้ืนผิวสัมผัส ของ
สถานที่ รวมทั้งเครื่องเล่นออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความ
สะอาดบ่อยๆ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอ
ไรท์ 0.1% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือนึ่ง 
หรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ อย่างน้อย 70 องศา
เซลเซียส ก่อนและหลังการใช้ งานอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีถัง
ขยะใส่ถุงรองรับ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

   

2.3.3 ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้
สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ โถ ปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู 
ก๊อกน้ า ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายา 
ฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างด้วยน้ าให้
สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ 

   



 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน     
 ไม่ผ่ำน 

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

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต ำแหน่ง............................................................. 
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นายวรรณพจน์  เสริมสิน  โทร. 06 4362 9829 
๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยอำจเป็นแบบดิจิตอลส ำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดย

ต้องใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% ชุบส ำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำคนต่อไป 
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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 

 


