แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
กรมอนามัย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ใหเปดดําเนินการอบตัว
อบสมุนไพรหรืออบไอน้ําแบบรวม และการนวดบริเวณใบหนา ยกเวน ในสวนของสถานประกอบกิจการอาบ
อบ นวด ยังไมอนุญาตใหเปดดําเนินการ การใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจกอใหเกิดการ
แพรกระจายของเชื้อโรคได ทั้งจากการสัมผัสระหวางบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณตางๆ กําหนดให
ตองลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจาของสถานประกอบกิจการ พนักงานหรือผูใหบริการ และผูรับบริการ ดังนี้
๑. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับผูประกอบการ
1) ใหมีระบบการคัดกรองพนักงานและผูใชบริการ หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดใหบริการ และแนะนําไปพบ
แพทย
2) ใหพนักงานและผูใชบริการ ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใชบริการ และจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับพนักงาน เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน
3) จั ด ให มี ที่ ล า งมื อ พร อมสบู หรื อ เจลแอลกอฮอล ไ ว บ ริ ก ารในบริ เ วณต างๆ เช น หน า ประตู ร า น
จุดนั่งพักรอ พื้นที่ใหบริการ เปนตน และจัดอีกสวนหนึ่งเฉพาะสําหรับพนักงาน อยางเพียงพอ
4) จํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด และจํากัดระยะเวลาการใชบริการไมเกิน ๒ ชั่วโมง ใหมีการ
ลงทะเบียนเพื่อจองคิว รวมทั้งลดการสัมผัส เชน จายเงินแบบออนไลน
5) การจัดพื้นที่ และการจัดระยะหางที่เหมาะสม
- การจัดพื้นที่แยกเปนสัดสวน และจัดระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ เมตร เชน ระยะหาง
ระหวางที่นั่งซักประวัติ ที่นั่งรอ หรือยืนตอคิว โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน
- การจัดหองใหบริการนวด 1 คนตอหอง กรณีที่เปนหองรวม เตียงนวดหรือเบาะนวด ใหเวน
ระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร และตองมีมานกั้นเปนสัดสวน หองรวมออนเซ็น อบตัวอบสมุนไพร อบไอน้ํา ให
เวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย 2 เมตร และจัดสถานที่สําหรับเก็บผา และอุปกรณของผูรับบริการให
มิดชิดเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค
6) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- พื้ น ที่ โ ดยรอบ พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส อุ ป กรณ เครื่ อ งใช ด ว ยน้ํ า ยาทํ า ความสะอาดและอาจฆ า เชื้ อ
เนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกัน เชน เคานเตอร จุดนั่งพักรอ ดามจับประตู ราวบันได เปนตน ดวยแอลกอฮอล 70 %
หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.1%
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- บริเวณและภายในหองสวม อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด
มากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิด
ประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม ทั้งนี้
ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
7) ใหทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการ ดังนี้
- อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการ อยางถูกสุขลักษณะหลังใหบริการ
ทุกครั้ง ด วยน้ํ า ยาทํ าความสะอาด และอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรค เชน แอลกอฮอล 70% หรื อ
โซเดียมไฮโปรคลอไรท ๐.1% หรือตูอบสเตอรไรล
- เปลี่ยนเสื้อผา ผาปูเตียง ปลอกหมอน ผาขนหนู ภายหลังใหบริการแตละราย และใชเสร็จแลวให
ทําความสะอาดทุกครั้ง
8) ตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอออนเซ็นใหมีปริมาณคลอรีนตามเกณฑมาตรฐานการฆาเชื้อโรคของบอ
ออนเซ็นในทุกระบบ และแสดงใหผูใชบริการทราบ
9) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในสถานที่อยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัด
อยางถูกตอง
๑0) จัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารและ
หองสุขา และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
๑1) ชี้ แจงให ผู ใช บ ริ การ ทราบขั้ น ตอนวิธีป ฏิบัติในการเขาใชบ ริการสถานที่ และใหคําแนะนําสื่อ
ประชาสัมพันธการปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับพนักงานและผูใชบริการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
๒. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับพนักงานหรือผูใหบริการ
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน
แจงหัวหนางานและพบแพทยทันที
2) สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา และสวมแผนใสครอบหนา (Face Shield) สําหรับผูใหบริการ
ที่อาจตองใกลชิดกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ รวมทั้งสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดทุกครั้งที่ใหบริการ
๓) หมั่นลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล บอย ๆ และหลังการสัมผัสสัตว หยิบจับสิ่งของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
๔) ขณะปฏิบัติงานตองเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
๕) การเก็บผาปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผาใชแลว ผาขนหนู ใหมวนออกหางจากตนเอง และไมควร
สะบัดผา เพราะจะทําใหเกิดการฟุงกระจาย
๖) งดหรือเลี่ยงการพูดคุยเกินความจําเปนขณะใหบริการ และหามรับประทานอาหารในพื้นที่ใหบริการ
๗) สังเกตอาการทางสุขภาพของผูรับบริการ และตรวจสอบหรือสังเกตบาดแผลตามรางกายหรือผิวหนัง
ของผูรับบริการ หากพบวามีบาดแผลควรงดใหบริการ
๘) พนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ตองปองกันตนเอง โดยสวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน ใชอุปกรณที่มีดามยาวเก็บขยะ ใสภาชนะเก็บรวบรวมและ
นําไปกําจัดอยางเหมาะสมกับของเสียแตละประเภท หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไม
จําเปน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จใน
แตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
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๓. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับผูใชบริการ
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีอาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดเขาใชบริการ
และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขาใชบริการ
3) เวนระยะนั่ง ยืนระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
4) ลางมือดวยสบูและน้ําหรือเจลแอลกอฮอล กอนเขาและออกจากสถานที่หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยน
เสื้อผาและอาบน้ําทันที
5) กรณีเปนกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ผูปวยโรคเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยง
ชวงเวลาที่มีคนจํานวนมาก
6) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานบริการอยางเครงครัด
15 มิถุนายน 2563
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เอกสารแนบทาย
สถานประกอบกิจการสปา หมายถึง สถานที่ใหบริการเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสรางสุขภาพโดยวิธีการ
บําบัดดวยน้ํา และการนวดรางกายเปนหลัก ประกอบกับการใหบริการอื่นอีกอยางนอยสามอยางรวมดวย ดังนี้
(๑) การขัดผิวกาย
(๒) การขัดผิวหนา
(๓) การใชผาหมรอน
(๔) การทําความสะอาดผิวกาย
(๕) การทําความสะอาดผิวหนา
(๖) การทําสมาธิ
(๗) การนวดหนา
(๘) การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(๙) การบํารุงผิวกาย
(๑๐) การบํารุงผิวหนา
(๑๑) การประคบดวยความเย็น
(๑๒) การประคบดวยหินรอน
(๑๓) การปรับสภาพผิวหนา
(๑๔) การแปรงผิว
(๑๕) การพอกผิวกาย
(๑๖) การพอกผิวหนา
(๑๗) การพันตัว
(๑๘) การพันรอน
(๑๙) การอบซาวนา
(๒๐) การอบไอน้ํา
(๒๑) การอาบดวยทรายรอน
(๒๒) ชิบอล
(๒๓) ไทเก็ก
(๒๔) ไทชิ
(๒๕) พิลาทิส
(๒๖) ฟตบอล
(๒๗) โยคะ
(๒๘) ฤาษีดัดตน
(๒๙) แอโรบิก
สถานประกอบกิ จ การสปา และนวดเพื่อสุขภาพ ในที่นี้ ไมร วมถึงการดําเนิน การในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ที่เปนการใหบริการในสถานอาบน้ํา นวด
หรืออบตัว ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
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