
เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  (ฉบับ ๑) 
(๑๒.๒) ด้าน ร้านท าเล็บ (ส าหรับผู้ให้บริการ) 

วัตถุประสงค์: แบบสอบถามรายวันส าหรับผู้ให้บริการในร้านท าเล็บนี้ เพ่ือคัดกรองให้เกิดความปลอดภัยใน
การให้บริการและผู้เกี่ยวข้อง แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นเท่านั้น  

ชื่อ-สกุลผู้ให้บริการ.............................................................................................................อายุ........................ป ี 
วันเดือนปีเกิด....................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................... ................ 
โรคประจ าตัว/การแพ้ยา หรือแพ้อาหาร/การตั้งครรภ์........................................................................ ................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้........................................................................................................................ ............................. 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน (ใช่) และ (ไม่ใช่) หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ รายละเอียดข้อมูล/ประวัติอาการ และอาการการแสดง ใช่ ไม่ใช่ 
1. มาตรการการคัดกรองลูกค้า 
   โดยการโทรศัพท์สอบถามก่อนลูกค้าเดินทางมาร้านท าเล็บ ควรยกเลิกผู้ป่วยต่อไปนี้ 
 -มีไข้ต่ า (≥37.5 °C)   
 -มีอาการหวัด (ไอ, มีน้ ามูกหนาวสั่น, หายใจหอบเหนื่อย)    
 -ใกล้ชิดกบัผู้ป่วยโควิดหรือเดินทางไปสถานที่เสี่ยง   
2. มาตรการก่อนลูกค้าเข้ามาร้านท าเล็บ  
 -ให้ติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด ณ บริเวณท่ีเห็นได้ชัด   
 -มีจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าก่อนหรือใกล้ประตูทางเข้า   
 -มีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว   
 -วัดอุณหภูมิและห้ามบุคคลที่มีอุณหภูมิ ≥37.5 °C เข้าร้านท าเล็บ    
 - ให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากาก   
 -ให้ลูกค้าท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยสบู่และน้ า   
 -ให้ลูกค้าเปลี่ยนรองเท้าสะอาดหรือคลุมรองเท้า   
 -จ ากัดจ านวนของลูกค้า (ไม่ควรมีเพ่ือนหรือผู้ติดตามมาด้วย)   
3. มาตรการการจัดการภายในร้านท าเล็บ  
      3.1 มาตรการด้านสถานที่ 
 -จัดเก็บชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อลูกค้าท่ีมารับบริการได้ 
  

 -มีฉากใสกั้นระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ณ จุดให้บริการ   
 -ที่นั่งภายในให้จัดนั่งเดี่ยวและห่างกัน 1-2 เมตร   
 -น าสิ่งที่อาจปนเปื้อนเชื้อออกหรือท าความสะอาดบ่อยๆ เช่น หนังสืออ่านเล่น 

หนังสือพิมพ์ ของตกแต่ง แจกัน ตุ๊กตา รูปปั้น 
  

 -ท าความสะอาดเก้าอ้ี เตียง โต๊ะ เคาน์เตอร์ระหว่างการเปลี่ยนลูกค้าคนใหม่   
 -ท าความสะอาดมือจับประตูบ่อยๆ   



    
 

ล าดับ รายละเอียดข้อมูล/ประวัติอาการ และอาการการแสดง ใช่ ไม่ใช่ 
3.2 วิธีการช าระค่าบริการ 
 มีวิธีการช าระค่าบริการที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสเหรียญและธนบัตรให้ได้มากท่ีสุด   
3.3 การดูแลท าความสะอาดสถานที่ 
 -คลุมเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอ้ี ด้วยผ้าหรือพลาสติกที่เปลี่ยนได้ (กรณีพลาสติกเช็ด

ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังท าเล็บเสร็จ หรือถ้าเป็นผ้าคลุมให้เปลี่ยนทุกครั้ง
หลังท าเล็บเสร็จ) 

  

 -มีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว   
 -มีการท าความสะอาดด้วยน้ ายาที่ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ 

 * น้ ายาฟอกขาวสามารถใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวได้ โดยผสมใน
อัตราส่วนดังนี้  
 -พ้ืนผิวทั่วไป เช่น พ้ืนที่เตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น ใช้น้ ายาฟอกขาว 
เจือจาง 1 ส่วนในน้ า 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) 
หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
-พ้ืนผิวที่มีน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง เช่น ห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ 
ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้
อย่างน้อย 15 นาท ี
-ส าหรับพ้ืนผิวที่ เป็นโลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจน     
เปอรอ์อกไซด์ 0.5% ท าความสะอาดได้ 
- วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้าของลูกค้า ผ้าส าหรับเช็ดมือ
เช็ดเท้าให้ลูกค้า ให้ท าความสะอาดโดยใช้น้ าที่ อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา
เซลเซียส  หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง ผงซักฟอก 1 ส่วน กับน้ า 99 ส่วน 
แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ 

  

4. มาตรการด้านผู้ให้บริการ 
 -ควรงดเดินทางต่างประเทศ   
 -ผู้เดินทางไปต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน   
 -วัดอุณหภูมิวันละ 2 รอบหากอยู่ท างานเกินวันละ 6 ชั่วโมง   
 -สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา   
 -ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ า   
5. มาตรการเรื่องการป้องกันขณะให้บริการท าเล็บ 
 -คลุมเครื่องมือ เก้าอ้ีและโต๊ะด้วยผ้าหรือพลาสติกที่เปลี่ยนได้ และต้องท าความ

สะอาดหรือเปลี่ยนทุกครั้งหลังเปลี่ยนลูกค้า 
  

 



ล าดับ รายละเอียดข้อมูล/ประวัติอาการ และอาการการแสดง ใช่ ไม่ใช่ 
 สวมชุดหรือเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่  

-ถุงมือ  
-สวมแว่นตา 
-สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
-สวมกระจังหน้า (Face shields) 

  

 -ให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยในร้านท าเล็บตลอดเวลา   
6. มาตรการการทิ้งขยะ 
 -ถอดและเครื่องมือป้องกันทุกอย่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย   
 -คัดแยกและทิ้งอุปกรณ์และขยะทางชีวภาพตามข้อบังคับของกรมอนามัย   
7. มาตรการเรื่องห้องน้ า 
 - ท าความสะอาดก๊อกน้ า ชักโครก และฝารองทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้   
 -มีถังขยะเพ่ือเก็บแยกขยะในห้องน้ าและท าการผูกปิดปากถุงให้แน่น   
 
สรุปผลการประเมิน    
 ผ่าน      
 ไม่ผ่าน   

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

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับการตรวจประเมิน  ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจประเมิน 
      (....................................................)   (........................................................) 
       ต าแหน่ง............................................................. 
 


