แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับสถานประกอบกิจการสัก เจาะผิวหนัง
กระทรวงสาธารณสุข
สถานประกอบกิจการสัก เจาะ ผิวหนัง เป็นกิจการที่เปิดให้บริการต่อประชาชนเพื่อสักผิวหนัง หรือเจาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โดยมีการใช้เข็มสัก เข็มเจาะ ทาให้เกิดเลือดหรือสารคัดหลั่ง และกิจกรรมดังกล่าว
อาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรคจากการสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร
โดยการสั มผั ส สิ่ งของเครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ และการใช้บ ริการในสถานที่เดียวกันเป็ นระยะเวลานาน ใกล้ ชิดกั น
ตลอดจนลั ก ษณะของอาคารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น อาคารปิ ด ที่ ใ ช้ ร ะบบปรั บ อากาศ อาจส่ ง ผลให้ มี โ อกาสในการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ดังนั้น กรมอนามัย จึงกาหนดแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับสถานประกอบกิจการสัก เจาะผิวหนัง ดังนี้
1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
1.1.1 สถานประกอบกิจการต้องประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินThai Stop COVID plus
และแสดง Certificate ในบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
1.1.2 ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัสร่วม ด้วยน้้ายาท้าความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อ
ด้ว ยน้้ ายาฆ่ าเชื้ อ โดยเน้ นจุ ดสั มผั สร่ ว ม เช่น เคาท์เ ตอร์ ด้า มจั บ หรือ ลู ก บิ ด ประตู และ
ท้าความสะอาดห้องส้วมทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ
1.1.3 ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละราย เช่น เก้าอี้ สัก
เตียงสัก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก เจาะผิวหนัง
1.1.4 เข็มสัก เข็มเจาะ มีดโกน ของมีคม ถุงมือ ภาชนะใส่สี ให้ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
1.1.5 เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้ารองเตียงสัก ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย
1.1.6 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน
1.1.7 แนะน าให้ ผู้ใช้บริการช าระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทนการชาระ
ด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
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1.1.8 มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
- มูลฝอยประเภทของมีคมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น เข็ม สัก ใบมีด ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง ทิ้งใน
ภาชนะทีป่ ิดมิดชิด ไม่แทงทะลุ และรวบรวมเพื่อส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้อง
- วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง เช่น สาลี ผ้าก๊อซ ถุงมือ ภาชนะใส่สี ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง
แยกใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น และรวบรวมเพื่อส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้อง
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส
1.2.1 พื้นที่ให้บริการสัก เจาะผิวหนัง ให้แยกเป็นสัดส่วนและจัดพื้นที่ให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการ
อย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
1.2.2 จัดให้มีระบบนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า และงดนั่งรอรับบริการภายในสถานประกอบ
กิจการ เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
1.2.3 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดชาระค่าบริการ
และเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้/เตียงให้บริการสัก อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้น
1.2.4 กรณี ใ ห้ บ ริ ก ารเกิ น 2 ชั่ ว โมงต่ อ ราย ให้ มี ก ารหยุ ด พั ก ระหว่ า งให้ บ ริ ก ารทุ ก 2 ชั่ ว โมง
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที และควรเปิด ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ
1.3.1 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอบริเวณสถานประกอบการ กรณีใช้เครื่องปรับ
อากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ก่อนและหลังเปิดบริการ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 นาที และควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ
1.3.2 จัดให้มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคาแนะนาของผู้ผลิด
1.3.3 บริเวณห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วม
ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
2. แนวปฏิบัติด้านพนักงานหรือผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
2.1 การมีภูมิคุ้มกัน หรือไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
 กรณีสถานที่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่มีระบบปรับอากาศ
1) ให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มีหลักฐานกรณีประวัติการติด
เชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ
ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยให้สถานประกอบการจัดเตรียม ATK สาหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
2) คั ด กรองความเสี่ ย งพนั ก งานทุ ก คนเป็ น ประจ าทุ ก วั น โดยการประเมิ น ตนเองผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกาหนด
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 กรณีสถานที่นอกห้างสรรพสินค้า หรือไม่มีระบบปรับอากาศ
1) แนะน าให้ พนั ก งานฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ หรือมีห ลั ก ฐานกรณีประวัติการติดเชื้ อ
มาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ
ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
2) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจาทุกวัน โดยประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น
Thai Save Thai หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกาหนด
2.2 มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHTA
2.2.1 กาหนดให้ มีผู้รับผิดชอบกากับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
2.2.2 พนักงานงดการรวมกลุ่มขณะพัก และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน
3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
3.1 ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) หรือ RT-PCR เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน
3.2 คัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ โดยประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai
หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกาหนด
3.3 จัดให้มีการกากับติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
(Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ
และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
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