แบบประเมินตนเอง Thai Stop Covid 2 Plus
สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภท ร้านสัก เจาะผิวหนัง
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้งสถานประกอบการ
 สถานประกอบการตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์
 สถานประกอบการตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์
1.2 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................
1.3 ชื่อผู้ประกอบการ.............................................................................
1.4 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เลขที่.............. ตรอก/ซอย................................. หมู่ที่................. ถนน............................................
ตาบล........................... อาเภอ........................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์.................
1.5 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) .............................................................................................
1.6 ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต......................................................................................
1.7 เบอร์โทรศัพท์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล).......................................................
1.8 อีเมล์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล)……...............................................................
2. เกณฑ์การประเมิน
ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

1. ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัสร่วม ด้วยน้ายาทาความสะอาด และ
อาจฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาท์เตอร์ ด้ามจับหรือ
ลูกบิดประตู และทาความสะอาดห้องส้วมทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ
2. ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละราย
เช่น เก้าอี้สัก เตียงสัก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก เจาะผิวหนัง
3. เข็มสัก เข็มเจาะ มีดโกน ของมีคม ถุงมือ ภาชนะใส่สี ที่ใช้สาหรับให้บริการ
มีการใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
4. มีการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ผ้ายางปูเตียง ผ้ายางคลุมเก้าอี้สัก ทุก
ครั้ง หลังให้บริการในแต่ละราย
5. จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้งาน
6. มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะมูลฝอยปนเปื้อนเลือด
หรือสารคัดหลั่ง ให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง
7. ห้ามพนักงานหรือผู้ให้บริการในร้านรวมกลุ่มขณะพัก และรับประทาน
อาหารร่วมกัน
8. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ
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9. มีการแนะนาให้ผู้ใช้บริการชาระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทน
การชาระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
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1

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ไม่ได้
ให้บริการ

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

10. จัดพื้นทีใ่ ห้บริการสัก เจาะผิวหนังแยกเป็นสัดส่วน และจัดให้มีพื้นที่รองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
11. จัดให้มีระบบนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า และงดนั่งรอรับบริการภายในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
12. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดชาระ
ค่าบริการ และเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ หรือเตียงสัก อย่างน้อย 2 เมตร
หรือมีฉากกั้น
13. กรณีให้บริการสัก เจาะผิวหนังเกิน 2 ชั่วโมงต่อราย ให้หยุดพักทุก 2 ชั่วโมง
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที และเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท
1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ
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14. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย
30 นาที และควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
รวมทั้งทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคาแนะนาผู้ผลิต
สาหรับห้องส้วมควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ
ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
2. COVID Free Personnel (มาตรการสาหรับพนักงาน)
15. กรณีที่เป็นร้านที่อยู่ในในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์
หรือสถานที่มีระบบปรับอากาศ พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
ที่ราชการกาหนด หรือมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ
ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน
16. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกคนด้วยแอพพลิเคชัน
ไทยเซฟไทยหรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
17. มีการกากับ ติดตามพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA
(เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
3. COVID Free Customer (มาตรการสาหรับผู้ใช้บริการ)

1

0

1

0

1

0

1

0

18. มีการควบคุมกากับให้ผู้ใช้บริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วยแอพ
พลิเคชันไทยเซฟไทย หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
19. มีการกากับ ติดตามให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA
(เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ไม่ได้
ให้บริการ

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง

1

1

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
20. ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกาหนด
กาหนด หรือผลการตรวจ ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
หรือ 3 วัน

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ

1

0

การให้คะแน น: “ผ่าน” คือ 20 คะแนน
หมายเหตุ :
หมายถึง ไม่ต้องมีตัวเลือกที่ 3 “ไม่ได้ให้บริการ”
ติดต่อสอบถามแบบประเมิน :
น.ส.อินทิรา สุภาเพ็ชร์ โทร 02 590 4399 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.ศรัญญา กาจายกลาง โทร 02 590 4397 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.เกศกนก หอดขุนทด โทร 02 590 4397 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ไม่ได้
ให้บริการ

