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๑. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค    
๑.๑ ลงทะเบียนเพ่ือเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน

ในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมติดประกาศที่สนามเด็กเล่น 
แนะน าให้ผู้ปกครองที่มีสมาร์ทโฟนสแกน ลงทะเบียนเข้า-ออก  

   

1.2 กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน ส าหรับการใช้ แอปพลิเคชัน
ไทยชนะ ต้องจัดให้มีแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้ผู้ปกครองและ
เด็กบันทึกเม่ือมาใช้บริการ เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบ
ผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการใสนามเด็กเล่น 

   

1.3 ก าหนดให้มีช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียว มีเครื่องหมายบอก
ทางเข้า-ออก ชัดเจน  

   

1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือน  ายาฆ่าเชื อโรค ในบริเวณพื นที่ ก่อนเข้า-ออกสนามเด็ก
เล่น 

   

1.5 มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ผู้ใช้บริการทุก
คน ก่อนเข้าในสนามเด็กเล่น 

   

1.6 ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร 
และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นในสนามเด็กเล่น 

   

1.7 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย และได้รับการท าความสะอาดฆ่าเชื อทุกครั งหลัง
การเล่นทุกวัน  

   

1.8 จัดท าป้ายค าแนะน า ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการสนามเด็กเล่น 
ปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค 

   

1.9 ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้าสนาม
เด็กเล่น กรณี เด็กเล่นให้ถอดหน้ากากอนามัย เน้นการเว้น
ระยะห่างขณะเล่นในสนามประมาณ 2 เมตร 

   

 



 
 

ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

2. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย และติดตามผู้สัมผัส    

2.1.1 จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด   
ส าหรับเด็กและผู้ปกครองทุกคนก่อนเข้าสนามเด็กเล่น ทั งนี 
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
แนวทางที่ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือ พร้อม
รายงานให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบทราบรายละเอียดตาม
ค าแนะน าส่วนภาคผนวก 

   

2.1.2 พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มี
อาการป่วย ผู้ใช้บริการ หรืออาจใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”ใน
การบันทึกข้อมูลและรายงานเพ่ือเป็นมาตรการในการควบคุม
พนักงานและผู้ใช้บริการ 

   

2.1.3 จัดให้มีผู้ดูแล ควบคุมก ากับการใช้สนามเด็กเล่น เพ่ือควบคุม
จ านวนและปริมาณผู้มาใช้บริการ ให้เป็นตามแนวทางควบคุม
โรค 

   

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค    
2.2.1 พิจารณาเวลาเปิดและปิดการเข้า-ออก และจ ากัดระยะเวลาใช้

สนาม ติดประกาศชัดเจน 
   

2.2.2 ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการ 
ท ากิจกรรมให้สั นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 

   

2.2.3 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน  ายาฆ่าเชื อ
โรค ก่อน-หลังเล่น 

   

2.2.4 พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ ก าหนดได้ เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการ คัดกรองก่อน
เข้าใช้บริการ 

   

2.2.5 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง เรื่องมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค และความรู้ในการสังเกตอาการป่วยของ
ตนเอง 
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2.3 มาตรการท าความสะอาด       
2.3.1 พนักงานท าความสะอาด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้า ถุงมือและชุดที่เหมาะสม ขณะท าความสะอาด ใช้ที่คีบขยะ 
และรวมขยะที่จุดรวม   

   

2.3.2 ให้ท าความสะอาด เครื่องเล่นเด็ก ด้วยน  ายาท าความสะอาด
บ่อยๆ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 
0.1% หรือน  ายาฆ่าเชื อที่มีส่วนผสมของคลอรีน พร้อมจัดให้มี
ถังขยะใส่ถุงรองรับ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

   

 
 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่ำน    
 ไม่ผ่ำน   

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

นัดติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป วันที่............................เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับกำรตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต ำแหน่ง............................................................. 
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม นางสาวศิริขวัญ  แซ่เฮ่า  โทร. 0867394070 
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 ำควำมสะอำดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือ
น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำตำมปกติ  


