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แบบประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุม 

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…..................................................................................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่…................. ถนน………………….………..………ต าบล/แขวง….................…อ าเภอ/เขต…….....................…….
จังหวัด……............................................................................. รหัสไปรษณีย์........................................................................ 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ……….....……………………............……………..…………โทรศัพทม์ือถอื……………………………………………….. 
ประเภทกิจการ           สปา            นวดเพ่ือสุขภาพ        นวดเพ่ือเสริมความงาม                                                                        
แบบประเมินนี้สถานประกอบการต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ครบทุกข้อเพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดสถานประกอบการ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. ด้านผู้ประกอบการ 
1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัด

อุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือแบบอินฟาเรด  
   

1.2 ก าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงาน
ทุกคนในบริเวณท่ีเหมาะสม ก่อนเข้าสถานประกอบการ 

   

1.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพ่ือให้ผู้มารับบริการและพนักงาน    
1.4 จัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% (น้ าหรือเจล) พร้อมใช้ 

ส าหรับล้างมือเพ่ือให้ผู้มารับบริการและพนักงาน 
   

1.5 จัดพ้ืนที่ต้อนรับผู้รับบริการให้เหมาะสม โดยให้มีระยะห่าง 1 เมตร
ระหว่างลูกค้าแต่ละท่าน เพ่ือความปลอดภัยและมกีารซักประวัติ โดย
แยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

   

1.6 ห้องให้บรกิารนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง     
1.7 กรณีที่เป็นห้องรวม เตียงนวด หรือเบาะนวด ให้เว้นระยะห่างอย่าง

น้อย 1 เมตร และต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน 
   

1.8 เก้าอ้ีนวด ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร    
1.9 จัดสถานที่ส าหรับเก็บผ้า และอุปกรณ์ของผู้รับบริการให้มิดชิด  

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ 
   

1.10 จัดให้มีบริการช าระเงินที่ปลอดภัย เพ่ือลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส 
ระหว่างพนักงานของสถานประกอบการกับผู้รับบริการ หรือ 
Payment online  

   

๒. ด้านผู้รับบริการ 
2.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ    
2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ     
2.3 ล้างมือก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการด้วยน้ าสบู่ หรือแอลกอฮอล์  

หรือแอลกอฮอล์เจล 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

2.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

   

๓. ดา้นผู้ด าเนินการ (กิจการสปา) / พนักงานต้อนรับ (กิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงาม) 
3.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกราย    
3.2 สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองผู้รับบริการทุกราย

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
   

3.3 การต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ และพนักงาน
ด้วยกันอย่างน้อย 1 เมตร 

   

3.4 ควบคุมการท าความสะอาดอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ หลังให้บริการ 

   

3.5 คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน 

   

๔. ด้านผู้ให้บริการ 
4.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใหบ้ริการ และสวมกระจังหน้า 

(Face shield) หรือแว่น 
   

4.2 หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการและรีบไปพบแพทย์ 

   

4.3 ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อด้วยการสังเกตอาการทางสุขภาพ 
ของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ  

   

4.4 ล้างมือก่อนและหลังการให้บริการดว้ยน้ าสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
ล้างมือ โดยให้ผู้รับบริการมองเห็นด้วยทุกครั้ง 

   

4.5 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ช้อน ผ้าเช็ดมือ 
ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

   

๕. ด้านพนักงานท าความสะอาด 
5.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไดแ้ก่     

5.1.1 หมวกคลุมผม     
5.1.2 หน้ากากอนามัย     
5.1.3 ถุงมือ     

   5.1.4  กระจังหน้า (Face shield) หรือแว่น    
5.2 ท าความสะอาดบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู 

เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท างานทุก 2 ชั่วโมง 

   

5.3 ท าความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน้ าทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ     
5.4 กรณีห้องสุขารวมต้องท าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง    
5.5 การจัดการขยะให้ เก็บขยะปิ ดปากถุ งโดยการม้ วนออกห่ าง         

จากตัว ให้มัดปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ 
   

5.6 การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้ม้วน
ออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย 
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5.7 ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูเตยีง ปลอกหมอน หลังให้บริการ 1 คนต่อครั้ง    
5.8 ใช้สารท าความสะอาด ดังนี้    

    5.8.1 น้ ายาฟอกขาวสามารถใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวได้ 
โดยผสมในอัตราส่วน ดังนี้ 
           - พ้ืนผิวทั่วไป เช่น พ้ืนที่เตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น               
ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% 
หรือเท่ากับ 500 ppm) 
 - พ้ืนผิวห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ หรือพ้ืนผิวที่มีน้ ามูก 
น้ าลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 9 ส่วน 
(ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 

   

   5.8.2 ส าหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ ใช้แอลกอฮอล์ 70% ท าความ
สะอาด 

   

   5.8.3 วัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน 
ผ้าปูที่นอนควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ าที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง ผงซักฟอก 1 ส่วน 
กับน้ า 99 ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ 

   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประเมินตนเองในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ ..................................................................... 
       (....................................................................) 

วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ.............. 
 
 


