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1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนใน    
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด (ไทยชนะ) 

   

1.2 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มี
สมาร์ทโฟน ส าหรับการใช้ แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพ่ือประโยชน์ต่อ
การติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการใน สถานที่ 

   

1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ก่อน
เข้าปฏิบัติงานและใช้บริการ ในสถานที่ 

   

1.4 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน  ายาฆ่า
เชื อโรค โดยเฉพาะบริเวณ เคาน์เตอร์ ส่วนให้บริการ ห้องสุขา และ
สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

   

1.5 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานที่ รวมถึงพื นที่ส าหรับ
เยี่ยมญาติด้านนอกอาคาร กรณี ใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพ่ือการ หมุนเวียน
อากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา 

   

1.6 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield  ถุงมือ    
ให้พนักงานทุกคน   

   

1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา 

   

1.8 ก าหนดให้มีจุดรับของจากญาติ และผู้ที่มาติดต่อ โดยให้มีการเช็ด        
ท าความสะอาดด้วยน  ายาฆ่าเชื อ ก่อนท าการแจกจ่าย หรือจัดเก็บ 

   
 
 

1.9 อาจพิจารณาก าหนดให้มีช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดยให้มี
ระยะห่าง 1 เมตร ระหว่าง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

   

1.10 ให้ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการและพื นที่รอคิว ที่นั่ง หรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

   

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย    

2.1.1 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ
พนักงาน ผู้ใช้บริการ และญาติ ทุกคน ก่อนเข้าสถานที่ ทั งนี  ควรมี
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” 

   

2.1.2 
 

จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า – ออกจากสถานที่ และเพ่ิมเติมมาตรการ
ใช้แอปพลิเคชันทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด ซึ่ง
สามารถตรวจสอบระยะเวลาเข้าใช้บริการได้ หรือใช้ มาตรการควบคุม 
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 ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตาม
กรณีพบ ผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

   

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค    
2.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

และให้รักษาระยะห่าง ระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้น 
กรณีการพลิกตัว การเคลื่อนย้าย หรือท าหัตการ 

   

2.2.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนควรล้างมือด้วยสบู่และน  าสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์
เจล ทั งก่อน ระหว่าง และ หลังให้บริการทุกครั ง 

   

2.2.3 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก หากจ าเป็น
ให้จัดระยะห่างระหว่าง บุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 

   

2.2.4 จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน า
แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชา 
สัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั งมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ญาติและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

   

2.3 มาตรการท าความสะอาด    
2.3.1 พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield 
และถุงมือ 

   

2.3.2 วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื อ เช่น เสื อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น  าที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส หรือแช่ผ้าในผงซักฟอก  แล้วแช่ทิ งไว้ เป็นเวลา 30 
นาที ก่อนซักปกติ 

   

2.3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ด าเนินการฆ่าเชื อให้ถูกต้องตาม
หลักการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื อ 

   

2.3.4 ให้ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่และพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่
จับหรือลูกบิดประตู รำวจับ รำวบันได จุดบริกำร ด้วยน้ ำยำท ำควำม
สะอำด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือ
น้ ำยำฆ่ำเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน อย่ำงน้อยทุก 1 ชั่วโมง 

   

2.3.5 ให้ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น อ่าง
ล้างมือ ที่จับสายช าระ  โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน  า เป็นต้น 
ด้วยน้ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้าง
ด้วยน้ าให้สะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

   

2.3.6 จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยก
ขยะหน้ากากอนามัยจากขยะ ทั่วไป และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก าจัด
ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

   

3. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ    
3.1 การลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ    
3.2 ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่

เข้าร่วมการท ากิจกรรมหรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นที่อยู่ในสถาน 
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3.3 ให้ล้างมือดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน  ายาฆ่าเชื อโรคอยู่เสมอ      

3.4 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่สถานที่   
ก าหนด อย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื อ 

   

3.5 ควรพูดคุยเท่าท่ีจ าเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิด
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ในสถานที่ และเลี่ยงไอ จาม 
ใกล้ผู้อ่ืน 

   

3.6 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์
ของจังหวัด  

   

 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน     
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หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางจินดามัย  สังข์สัพพันธ์  โทร. 0815353262 
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 ำหรับพ้ืนผิวทั่วไปใช้น้ ำยำฟอกขำว (ไฮเตอร์) เจือจำง ๑ ส่วนในน้ ำ ๙๙ ส่วน (ควำมเข้มข้น ๐.๐๕% หรือ
เท่ำกับ ๕๐๐ ppm)  

๓.๓ สำรเคมีส ำหรับพ้ืนผิวที่มีน้ 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 


