คําแนะนําดานสาธารณสุขสําหรับการเปดใหบริการสถานบริการเสริมสวยหรือแตงผม
เพื่อปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการเสริมสวย หรือ แตงผม เปนสถานที่ซึ่งใหบริการประชาชนในการตัดผม แตงผม เสริมสวย
แตงเล็บ เปนตน และเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กิจกรรมการใหบริการดังกลาว อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคไดงาย ทั้งจากการสัมผัสระหวางคนสูคน
หรือจากการปนเปอนผานของใช อุปกรณตาง ๆ คําแนะนํานี้ คํานึงถึงการลดการแพรเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
2019 ดวยการลดการสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแนน เพื่อการปองกันการติดเชื้อทั้งจากผูใหบริการ
และผูรับบริการ ในเบื้องตนขอใหจัดบริการที่จําเปนเทานั้น คือ การตัด หรือ ซอยผม สวนบริการอื่นๆ ให
พิจารณาวาไมมีความเสี่ยง โดยไมใชเวลาในการทํานานเกินไป หรือมีโอกาสอยูใกลชิดกันเกิน 1 เมตร เปน
เวลานาน จึงมีคําแนะนําสําหรับเจาของราน ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ ดังนี้
๑. คําแนะนําสําหรับเจาของราน
๑.๑ ดานการใหบริการ
1) จั ดให มีจุ ด คั ดกรองผู ใช บ ริ การและผู ป ฏิบัติ งาน ด ว ยการสั งเกตจากอาการในเบื้ องตน หรือใช
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย หากพบวามีไข หรือมีอุณหภูมิรางกายมากกวาหรือเทากับ 37.5 องศาเซลเซียส
หรือมีอาการปวยทางระบบหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยูในชวงกักกัน ตองแจงงดใหบริการ และแนะนําใหไปพบแพทยทันที
๒) เจาของรานตองมีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกคาทุกราย
ที่มาใชบริการ เพื่อใหสามารถติดตามตัวได กรณี ตองมีการสอบสวนโรค
3) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบูและน้ําสะอาด หรือเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวบริการ
ลูกคาในบริเวณตางๆ ของราน เชน หน าประตูราน โตะ โซฟา เปนตน และจั ดอีกส วนหนึ่งเฉพาะสําหรั บ
ผูปฏิบัติงานภายในราน
4) ให พ นั ก งาน ลู ก ค า และผู ม าติ ด ต อ ในร า นทุ ก คน ต อ งสวมหน า กากผ า หรื อ หน า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่ใชบริการ หรือมาติดตอรานตัดผม
๕) บริหารจัดการและดูแลลูกคาผูมารับบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ดวยการจํากัดจํานวนลูกคาที่
อยูในรานในเวลาเดียวกันไมใหหนาแนน กรณีที่มีผูมารับบริการเต็ม ไมควรใหลูกคานั่งรอในราน โดยใหมีการ
นัดลวงหนากอนมารับบริการแตละครั้ง และจํากัดเวลาใหบริการลูกคาแตละรายไมเกิน 1 ชั่วโมง เพื่อลดเวลา
รอคอยในราน ลดโอกาสการสัมผัสและความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
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๑.๒ ดานอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
๑) ทําความสะอาด ลางภาชนะอุปกรณ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใชใหสะอาด ภายหลังมีผูมาใช
บริการทุกครั้ง ดวยน้ํายาทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรค เชน แอลกอฮอล 70% หรือ
โซเดียมไฮโปรคลอไรท ๐.1% หรือ น้ํายาฆาเชื้อที่มีสวนผสมของคลอรีน นึ่งหรือตมหรืออบดวยความรอน
ที่อุณหภูมิ อยางนอย ๗๐°C
๒) เครื่ องใช เชน ผาเช็ดผม ผายางพลาสติก ผาคลุมตัว ใหใชกับผู ใชบริการตอคนเพียงครั้งเดีย ว
ไมใชซ้ํากับผูใชบริการอื่น และใชเสร็จแลวใหทําความสะอาดทุกครั้ง
3) วัสดุ อุปกรณที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผูใชบริการ เชน มีดโกน ถุงมือ ไมนํามาใชซ้ํากับ
ผูใชบริการรายอื่น และทิ้งของมีคมที่ใชแลวในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไวเปนการเฉพาะ เพื่อนําไปรวบรวม
และสงกําจัดอยางถูกตอง
๑.๓ ดานสถานที่
1) ทําความสะอาดสถานที่ภายในรานเปนประจําทุกวันกอนและหลังใหบริการ ไดแก พื้น ผนัง ประตู
และจุดอื่นๆ
๒) ทําความสะอาดสิ่งของและเครื่องใช เชน จุดชําระคาบริการ เกาอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับ
บริการ ชั้นใสวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงที่ใชรวมกัน ควรเพิ่มความถี่ทําความสะอาดอยาง
นอยทุก 2 ชั่วโมง และหลังใหบริการลูกคาแตละคน ดวยน้ํายาทําความสะอาด และสารฆาเชื้อโรค เชน
แอลกอฮอล 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.1% หรือ น้ํายาฆาเชื้อที่มีสวนผสมของคลอรีน
๓) จัดระยะหางเกาอี้ใหบริการ ใหมีระยะหางกัน ๑-2 เมตร และใหมีจํานวนเกาอี้ ที่ใหบริการไมเกิน
4 ที่นั่ง หรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในรานที่สามารถจัดระยะหางไดไมนอยกวา ๑-๒ เมตร และมีแผน
พลาสติก หรือแผนอะคริลิกใสกั้นระหวางเกาอี้ที่ใหบริการ
๔) จั ด ให มี ก ารระบายอากาศที่ ดี ภ ายในร า น และทํ าความสะอาดเครื่อ งปรั บ อากาศภายในร า น
สม่ําเสมอ
๕) จัดใหมีภาชนะรองรับขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด โดยคัดแยกขยะอันตราย เชน กระปองสเปรย
ออกจากขยะทั่วไป และแยกภาชนะสําหรับทิ้งของมีคมที่ใชแลวเปนการเฉพาะ เก็บรวบรวมโดยมัดปากถุงให
แนน และนําไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมไว เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกตอง
๖) กรณีเปนรานที่มีหองสวมใหบริการลูกคา ตองทําความสะอาดหองสวมเปนประจําทุกวันหรืออยาง
นอยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดมากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อโรค
ดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถ
สวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม
๒. คําแนะนําสําหรับผูปฏิบัติงาน
๒.1 สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข หรือมีอาการปวยทางระบบหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน
ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน และใหพบแพทยทันที
2.2 ชางตัดผม ผูปฏิบัติงาน ตองสวมใสอุปกรณเพื่อปองกันการแพรเชื้อโรค ไดแก หนากากผาหรือ
หนากากอนามัย แผนใสครอบหนา (Face Shield) ถุงมือยางขณะสระผม และใหมีผากันเปอนที่สะอาด
ทุกครั้งที่ใหบริการ และสวมหนากากตลอดเวลาที่อยูในราน
2.3 ขอความรวมมืองดการพูดคุยเกินความจําเปนกับลูกคาขณะใหบริการ
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๒.4 ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเครงครัด ลางมือดวยสบูและน้ํา
สะอาด หรือดวยแอลกอฮอลเจล กอนและหลังจากใหบริการลูกคาทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก
จมูก โดยไมจําเปน
๒.5 หากพบวาผูปฏิบัติงานในราน เปนผูป วยยืนยัน หรือมีขอมูลบงชี้วารานอาจเปนจุดแพรเชื้อได ให
เจาของรานดําเนินการตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เชน พิจารณาหยุดใหบริการ เปนเวลา
3 วัน ทําความสะอาดฆาเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
๓. คําแนะนําสําหรับลูกคาหรือผูมาใชบริการ
๓.1 ควรใชบริการเทาที่จําเปน และสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปใชบริการ ถา
หากหนากากอนามัยเปยกหรือชื้น ใหทําการเปลี่ยนทุกครั้ง
๓.2 หากพบวาตนเองมีไข และอาการทางระบบหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ จาม มีน้ํามูก หรือ
เหนื่อยหอบ ตองไมไปใชบริการและไปพบแพทยทันที หรือ กรณีกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยูในชวงกักกันหรือมี
คนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด-19 ตองไมไปใชบริการ หรือกรณีภายหลังการใชบริการในชวง ๑๔ วัน
พบวาตนเองมีอาการเขาขายสงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19 ตองแจงเจาของรานเสริมสวยหรือแตงผมที่ไปใชบริการ
ทราบทันที
๓.3 หลังจากใชบริการเสร็จ ควรลางมือดวยสบูและน้ําสะอาด หรือดวยเจลแอลกอฮอล กอนหยิบ
จับของใชสวนตัว และอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้งเมื่อกลับถึงบาน
-------------------------------------------------------ขอมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
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