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คําแนะนํานีอ้อกแบบมาเพือ่การรบัมอืในภาคธรุกจิและ

กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทําการแลว้ทัว่ทัง้รฐั 

อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่อาจนํากฎระเบยีบทีเ่ข ้

มงวดมากขึน้มาปรบัใชต้ามสภาวะทางระบาดวทิยาในท ้

องถิน่ 

ดงันัน้นายจา้งควรตรวจสอบนโยบายในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่

กีย่วขอ้งกนัการเปิดดําเนินงาน 



 

ภำพรวม 

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคําสัง่ทีก่าํหนดใหป้ระช

าชนแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บา้นเพือ่ทําลายการแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโรคโควดิ-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่ราบอย่างเต็มที ่

รายงานความเจบ็ป่วยมตีัง้แต่อาการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่าจส่งผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุ่มคน ซึง่รวมถงึผูม้ีอายุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีสุ่ดเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิต่อใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเช ือ้

แมว้่าบุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มอาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มีสรุปไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายต่อหลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหล่านีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดูแลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ 

เมือ่คําสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน 

หลกัปฏบิตัสิําคญัในการป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลใหม้ากสุดทีเ่ท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงาน (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลูกคา้/ลูกคา้ 

ใชอุ้ปกรณป้์องกนัใบหนา้ 

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดปกตแิละฆ่าเช ือ้โรค 

✓ การฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหลา่นีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี ้เป็นสิง่สําคญัทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุผูป่้วยรายใหม่ในสถานทีท่ํางาน และเมือ่พบแลว้ 

มแีทรกแซงอย่างรวดเรว็และทํางานรว่มกบัหน่วยงานสาธารณสุขเพือ่หยุดการแพรก่ระจายไวรสั  

  

  



 

จุดประสงค ์
เอกสารนีใ้หคํ้าแนะนําสําหรบัการขยายบรกิารดูแลส่วนบุคคล 

ซึง่รวมถงึการดูแลส่วนบุคคลทีต่อ้งสมัผสัใบหนา้ของลูกคา้ เชน่ การดูแลผวิหนา้ การกาํจดัขนดว้ยไฟฟ้า 

และบรกิารแว็กซก์าํจดัขน คําแนะนํานีม้ผีลกบับรกิารความงาม การดูแลผวิ การจีไ้ฟฟ้า บรกิารทําเล็บ 

ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นศลิปะรา่งกาย รา้นสกั รา้นเจาะ และการนวดบําบดั (ในสถานทีท่ีไ่ม่ใชส่ถานพยาบาล) 

ธรุกจิในอุตสาหกรรมเหล่านีเ้ปิดใหบ้รกิารในทุกระดบั แต่ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําสําหรบัการปรบัเปลีย่นในแนวทางนี ้ 

ดูขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแต่ละเคานต์ี ้โปรดไปที ่พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่อาจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกว่ารวมทัง้มาตรการสัง่ปิดทีแ่ตกต่า

งกนัออกไป คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคุณ 

คําแนะนํานีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอาดสําหรบัพนักงานและลูกคา้ 

ผูถ้อืใบอนุญาตสถานประกอบตอ้งรบัทราบว่าผูเ้ชา่ควรดําเนินกจิการต่อเฉพาะเมือ่มคีวามพรอ้มและสามารถดําเนินการ

ตามมาตรการดา้นความปลอดภยัทีจ่าํเป็นเท่าน้ัน เพือ่ใหต้นเองและลูกคา้มคีวามปลอดภยั 

คําแนะนําไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใดๆ ทัง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่าํหนด 

หรอืต่อรองโดยรวม และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจากไม่ไดร้วมถงึคําสัง่สาธารณสุขของเขต 

และจะไมเ่ป็นการทดแทนขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัทีม่อียู่ เชน่ ขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA 

หรอืคณะกรรมการแคลฟิอรเ์นียของการตดัผมและเคร ือ่งสําอางวทิยา1 

ใหป้ฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัคําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสถานก

ารณโ์ควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA มคํีาแนะนําทีค่รอบคลุมมากขึน้เกีย่วกบัแนวทางทั่วไปเกีย่วกบั 

การปกป้องพนักงานจากหนา้เว็บโควดิ-19 CDC มขีอ้กําหนดเพิม่เตมิในแนวทางสําหรบัทัง้ธรุกจิและนายจา้ง 

ก ำหนดใหใ้ชห้น้ำกำกปิดจมูกปิดปำก 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยั 

ซ ึง่มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสําหรบัทัง้คนทั่วไปและพนักงาน 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงว่าเช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น 

รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นคําแนะนํา  

 

คําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH  

อาจมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิตามความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่โรคโควดิ-19 

โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดูเนือ้หาทีม่กีารแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

แผนกำรเฉพำะส ำหรบัสถำนทีท่ ำงำน 

• จดัทําแผนการป้องกนัโควดิ-19 เฉพาะสําหรบัสถานทีท่าํงานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรในทุก ๆ สถานที ่

ดําเนินการประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุมในบรเิวณทีท่ํางาน และชิน้งานทัง้หมด 

และมอบหมายแผนงานใหแ้ต่ละบุคคลเพือ่ดําเนินการในแต่ละสถานที ่

• รวมคําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 

และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อสําหรบัฝ่ายสาธารณสุขทอ้งถิน่ทีส่ถานทีน้ั่น ๆ ตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 ระหว่างพนักงานหรอืลูกคา้ 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัพนักงานและตวัแทนพนักงานถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหพ้นักงานและตวัแทนพนักงานไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานทีท่ํางานอย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 

รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีถู่กตอ้งทีม่กีารระบุ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบการมาใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็น เมือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคําแนะนําของ CDPH 

รวมทัง้คําสัง่หรอืคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ 

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกว่า) ของพนักงานทีต่ดิเช ือ้ 

และทําตามขัน้ตอนการแยกพนักงานซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงานทุกคนและนายจา้งของพนักงานทีเ่ป็นผูร้บัจา้งชว่งซึง่อาจไดร้บัเช ือ้โควดิ-

19 ไดท้ราบ และรายงานการระบาดในทีท่ํางานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) 

โปรดดูทีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชแ้ละการรายงานนายจา้งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจาก Cal/OSHA 

และคําถามจากนายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH 

• ปฏบิตัติามแนวทางดา้นล่าง การไม่ดําเนินการดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานทีท่ํางาน 

ซึง่อาจส่งผลใหก้ารดําเนินงานตอ้งถูกปิดช ัว่คราวหรอืถูกจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx


 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมลูกจำ้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีารป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ 

และบุคคลทีม่ีความเสีย่งสูงทีจ่ะเจ็บป่วยรุนแรงหรอืเสยีชวีติ 

• การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 

CDC 

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากพนักงานมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคําอธบิายของ CDC อย่างเชน่ มไีขห้รอืหนาวสัน่ 

ไอ หายใจถีห่รอืหายใจลําบาก อ่อนเพลยี ปวดตามกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ 

การสูญเสยีการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน 

หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจากการกกับรเิวณ 

หรอื  

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมาพนักงานไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และถูกพจิารณาว่าอาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• การกลบัไปทํางานภายหลงัลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะทําไดก็้ต่อเมือ่ลูกจา้งหายดตีามเกณฑข์องแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้โควดิ-19 

• ควรไปพบแพทยห์ากอาการรุนแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน 

หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีลํา้ การปรบัปรุงและรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ัง้ รวมถงึการฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีพ่นักงานไม่สามารถไปลา้งมอืทีอ่่างหรอืจดุลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามแนวทางของ 

CDC) หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสําคญัของการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล ทัง้ในทีท่ํางานและนอกเวลาทาํงาน 

(ดูหมวดการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลทีด่า้นล่าง) 

• การใชอุ้ปกรณค์ลุมใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อุปกรณค์ลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

o หนา้กากป้องกนัใบหนา้ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลและการลา้งมอื

ใหบ้่อย 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก 

o พนักงานควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่ 

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่หนา้กาก 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ใ

หไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัจา้งอสิระ 

พนักงานช ัว่คราวหรอืพนักงานตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งเกีย่วกั

บนโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีุปกรณท์ีจ่าํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลไวใ้ช ้

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหล่านีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาพนักงานช ัว่คราวและ/หรอืพนักงานต

ามสญัญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการลาป่วยทีร่ฐับาลสนับสนุนและค่าตอบแทนของลูกจา้งในชว่งโควิ

ด19 รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของลูกจา้งภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus Response 

Act (กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น)  

 

มำตรกำรควบคุมและกำรคดักรองรำยบุคคล 

• จดัใหม้กีารฉายอุณหภูมแิละ/หรอืการคดักรองอาการสําหรบัพนักงานทุกคนทีจุ่ดเร ิม่ตน้ของการเปลีย่

นแปลงของพวกเขาและผูข้ายผูร้บัจา้งหรอืคนอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มาในสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูค้ดักรองอุณหภูมิ/อาการมกีารหลกีเลีย่งการสมัผสักบัพนักงานคนอืน่ ๆ 

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจว่าไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงานรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทํางาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมพนักงานทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหลู้กจา้งและลูกคา้ทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโรคโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดูแลใหพ้นักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมด 

รวมถงึอุปกรณป้์องกนัดวงตา ถุงมอื และหนา้กากในกรณีทีจ่าํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้อาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้ํ้ายาทําความ

สะอาดมอืบ่อยคร ัง้ ตวัอย่างเชน่ พนักงานทีท่ําหนา้ทีค่ดักรองบุคคลอืน่เพือ่ดูว่ามอีาการหรอืไม่ 

หรอืการทํางานทีต่อ้งหยบิจบัสิง่ของทีส่มัผสัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

พนักงานงานควรสวมถุงมอืเมือ่สมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวในรา่งกาย 

• ควรใส่ถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้สําหรบัการใหบ้รกิารทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้

การสวมถุงมอืควรจะทํารว่มกบัการลา้งมอืเป็นประจาํและไม่ไดท้ดแทนการลา้งมอืตามปกติ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

• พนักงานทีต่อ้งอยู่ใกลก้บัแขกหรอืเพือ่นรว่มงานภายในระยะหกฟุตเป็นประจาํตอ้งสวมอุปกรณป้์องกนั

ช ัน้ทีส่อง (เชน่ หนา้กากใสหรอืแว่นตานิรภยั) นอกเหนือจากหนา้กากปิดคลุมหนา้ 

พนักงานทุกคนควรใชร้ะยะเวลากบัลูกคา้ภายในระยะห่างต่ํากว่าหกฟุตใหน้อ้ยทีสุ่ด 

• ตดิต่อลูกคา้กอ่นเขา้ใชบ้รกิารเพือ่ยนืยนัการนัดหมายและสอบถามหากลูกคา้หรอืคนในครอบครวัมกี

ารแสดงอาการใด ๆ ของโรคโควดิ-19 หากลูกคา้ยนืยนั ใหท้ําการนัดหมายใหม่ 

การสือ่สารดงักล่าวสามารถทําไดผ้่านทางโทรศพัท ์แอป อเีมล 

หรอืขอ้ความเพือ่เตอืนลูกคา้ว่าพวกเขาควรมาทีส่ถานทีต่ามการนัดหมายเท่าน้ัน 

หากพวกเขาไม่ทาํใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสุขภาพต่อลูกคา้รายอืน่ๆ หรอืพนักงาน 

ในการปฏบิตัติามระเบยีบการกอ่นการคดักรองและรบัรองการปฏบิตัติามระเบยีบการการเวน้ระยะห่างร

ะหว่างบุคคล ใหพ้จิารณาระงบัการใหบ้รกิารดว้ยการนัดหมายแบบวอลก์อนิ 

• ไม่อนุญาตใหพ้าเพือ่นหรอืครอบครวัของลูกคา้เขา้มาในพืน้ทีท่ํางาน 

ยกเวน้ในกรณีทีพ่่อแม่หรอืผูป้กครองไดพ้าบุตรหลานมาดว้ย 

• ลูกคา้ควรไดร้บัการตรวจอุณหภูมแิละ/หรอือาการเมือ่เดนิทางมาถงึ 

ขอใหใ้ชเ้จลทําความสะอาดมอืและสวมหนา้กากอนามยั 

เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามคําแนะนําในการปกปิดใบหนา้ของ CDPH 

นายจา้งมสีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธไม่ใหลู้กคา้หรอืผูแ้วะเยอืนทีม่อีาการเขา้มาในสถานที ่

• ตดิป้ายแสดงแนวทางในการปฏบิตัทิีจ่ะเป็นเงือ่นไขสําหรบัลูกคา้ทีจ่ะเขา้รบับรกิาร 

แนวทางทีต่อ้งมคํีาแนะนําในการสวมใส่หนา้กากอนามยั ใชน้ํ้ายาความสะอาดมอื 

รกัษาระยะห่างทางทางกายภาพจากลูกคา้ท่านอืน่ 

และควรมกีารสือ่สารการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ 

ควรตดิประกาศแนวทางในการปฏบิตัใินสถานทีท่ีม่องเห็นไดช้ดัเจนรวมทัง้ทีท่างเขา้ รูปภาพแสดง 

และแบบดจิทิลั (เชน่ ผ่านทางอเีมล) 

ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรหมุนเวยีนอำกำศภำยในสถำนที ่

กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ 

• พจิารณาเปิดหนา้ต่างหอ้งทรทีเมนทห์ากเป็นไปไดแ้ละดําเนินการภายใตร้ะเบยีบการความปลอดภยั  

• หากเป็นไปไดต้ดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศประสทิธภิาพสูงแบบเคลือ่นยา้ยได ้

ปรบัปรุงระบบกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และปรบัปรุงอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสํานักงานและพืน้ทีอ่ืน่ๆ  

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะๆ 

เพือ่รบัทราบคําแนะนําเกีย่วกบัคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพือ่ป้องกนัโรคทีเ่

ช ือ้แพรท่างอากาศซึง่เกดิภายในอาคารปิด 

• ประสานงานกบัเพือ่นรว่มงาน เพือ่นผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่บูธ และ/หรอืพนักงาน 

และมกีารวางแผนในเร ือ่งการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทีจ่ดุเร ิม่ตน้และจุดสิน้สุดของการเปลีย่นกะแต่

ละกะ และระหว่างลูกคา้ ทําความสะอาดพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสูง เชน่ บรเิวณรบัแขก 

พืน้ทีท่างเขา้และทางเขา้ออก รวมทัง้บนัได และทีจ่บัราวกัน้ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• หมั่นทําการฆ่าเช ือ้โรคในพืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนักนับ่อย เชน่ เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ เคานเ์ตอร ์

ทีน่ั่งบรเิวณแผนกตอ้นรบั มือจบัประตู สวติชไ์ฟ โทรศพัท ์หอ้งน้ํา 

และสิง่อํานวยความสะดวกในการลา้งมอื 

• ประเมนิระเบยีบการการระบายอากาศ สุขอนามยั 

และสุขาภบิาลปัจจบุนัและกระบวนการทําความสะอาดและปรบัปรุงตามความจาํเป็น 

ใชผ้ลติภณัฑเ์กรดสําหรบัโรงพยาบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากองคก์รพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม (EPA) 

เพือ่ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทุกสิง่ทีลู่กคา้สมัผสั รวมถงึโตะ๊ทรทีเมนต ์แท่นรองหนา้ เกา้อีส้ตูล 

หมอนขา้ง ลูกบดิประตู โตะ๊ขา้งเตยีง เกา้อี ้ฯลฯ 

ปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติผลติภณัฑส์ําหรบัเวลาสมัผสั 

ใชผ้ลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ทมีฉีลากบ่งชีป้ระสทิธภิาพในการฆา่เชือ้ไวรสั 

เจอืจางน้ํายาฟอกขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) 

หรอืใชน้ํ้ายาทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 70% ทีเ่หมาะสมสําหรบัพืน้ผวิน้ัน 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี คําแนะนําการใชง้านของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้ควรสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑก์าํหนด 

ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดทีป่ลอดภยัสําหรบัโรคหอบหดืทีแ่นะนําโดยกรมสาธารณสุขของรฐัแ

คลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสม 

• เน่ืองจากพืน้ผวิทีม่รีูพรุน เชน่ เบาะเกา้อีไ้ม่สามารถฆ่าเช ือ้ไดง้่าย 

ใหพ้จิารณาคลุมดว้ยพลาสตกิหรอืซบัแบบใชแ้ลว้ทิง้และทําความสะอาดหรอืทิง้ซบัหลงัจากใชก้บัลูกค ้

าแต่ละราย 

• ฆ่าเชือ้โรคเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดทีส่ถานีงานและในพืน้ทีท่รทีเมนทอ์ย่างเหมาะสมระหว่างลูกคา้แต่ละร

าย 

o สําหรบัอุปกรณท์ีไ่ม่มรีูพรุน เชน่ แหนบหรอืกรรไกร 

ใหท้ําความสะอาดดว้ยน้ําสบูร่อ้นเพือ่ขจดัเศษซาก ลา้งและเชด็ใหแ้หง้สนิท 

ตามดว้ยการแชอุ่ปกรณใ์นน้ํายาฆ่าเช ือ้ชนิดเหลวทีม่เีลขทะเบยีน EPA 

ซึง่มขีอ้ความว่าเป็นสารฆา่เชือ้แบคทเีรยี ยาฆ่าเช ือ้รา 

และยาฆ่าเช ือ้ในระยะเวลาสมัผสัเต็มรูปแบบตามทีร่ะบุไวใ้นคําแนะนําของผูผ้ลติ 

ควรนําสิง่ของออกเมือ่หมดเวลาสมัผสั ลา้ง และเชด็ใหแ้หง้ดว้ยกระดาษเชด็มอืทีส่ะอาด 

o สําหรบัอุปกรณไ์ฟฟ้า เชน่ หลอดไฟ LED แว่นขยาย เคร ือ่งอุ่นผา้รอ้น และอุปกรณเ์สรมิความงาม 

ใหท้ําความสะอาดอุปกรณด์ว้ยสเปรยห์รอืเชด็เพือ่กาํจดัเศษซาก 

ตามดว้ยการฉีดสเปรยฆ์่าเช ือ้ทีม่เีลขทะเบยีน EPA หรอืเชด็ตามระยะเวลาการสมัผสั 

ตามทีร่ะบุไวใ้นคําแนะนําของผูผ้ลติ 

ใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ใชส้เปรยแ์ละตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณข์องคุณไม่ไดเ้สยีบปลัก๊และหา้มฉี

ดเขา้ไปในมอเตอร ์สําหรบัอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์เชน่ แท็บเล็ต หนา้จอสมัผสั คยีบ์อรด์ 

รโีมทคอนโทรล และเคร ือ่ง ATM ใหข้จดัสิง่ปนเป้ือนทีม่องเห็นได ้(ถา้ม)ี 

ปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติสําหรบัผลติภณัฑท์ําความสะอาดและฆ่าเช ือ้โรคทัง้หมด 

พจิารณาใชฝ้าปิดแบบเชด็ไดส้ําหรบัอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์หากไม่มคํีาแนะนําจากผูผ้ลติ 

ใหพ้จิารณาใชผ้า้เชด็ทําความสะอาดทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอลห์รอืสเปรยท์ีม่แีอลกอฮอลอ์ย่าง

นอ้ย 60% เพือ่ฆ่าเช ือ้หนา้จอสมัผสั 

ทําใหพ้ืน้ผวิแหง้อย่างทัว่ถงึเพือ่หลกีเลีย่งการรวมกนัของของเหลว 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคปอดและโรคอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํา 

ทําตามขัน้ตอนเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบน้ําและคุณลกัษณะทัง้หมด (เชน่ น้ําก็อกสําหรบัดืม่) 

ปลอดภยัต่อการใชง้านหลงัจากปิดโรงงานเป็นเวลานาน 

• ในกรณีทีใ่ชผ้า้ปูทีน่อน 

แมว้่าลูกคา้จะไม่ไดเ้ขา้ไปขา้งในก็ควรถอดผา้ปูทีน่อนออกและฆ่าเช ือ้ทีเ่ตยีงหรอืโตะ๊อย่างเหมาะสม 

คลุมโตะ๊ทรทีเมนทด์ว้ยกระดาษสะอาดโตะ๊ทรทีเมนทท์ีส่ะอาด ผา้ขนหนูสะอาด 

หรอืผา้ปูทีส่ะอาดหลงัการใชง้านทุกคร ัง้ 

• พนักงานควรสวมถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เมือ่ถอดผา้ปูทีน่อนผา้เชด็ตวัและผา้อืน่ๆ 

ทีใ่ชแ้ลว้รวมทัง้ผา้ห่มและผา้คลุมไหล่สําหรบัการรกัษาแต่ละคร ัง้ อย่าสะบดัผา้สกปรก 

ใส่ผา้ปูทีน่อนทีใ่ชแ้ลว้ในภาชนะทีม่ฝีาปิด ซึง่วางอยู่นอกพืน้ทีท่ําทรทีเมนทถ์า้เป็นไปได ้

เพือ่ลดโอกาสในการแพรก่ระจายไวรสัในอากาศ 

ผา้ใชแ้ลว้ทีส่กปรกไม่ควรนํามาใชใ้หม่จนกว่าจะมกีารนําไปซกัอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยรา้นคา้บรกิารซกัรดีหรอืกระบวนการซกัรดีซึง่รวมถงึการแชใ่นน้ําอุณหภูมอิย่างนอ้ย 

160 องศาฟาเรนไฮตเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 25 นาท ีจดัเก็บผา้ทีส่ะอาดทัง้หมดไวใ้นทีส่ะอาดและมดิชดิ 

• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาดหรอืการใชว้ธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แต่ทุกคนทีอ่ยู่ในบรเิวณน้ันจะมอีุปกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสม 

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้

• ไม่จดัใหม้อีาหารและเคร ือ่งดืม่ในจดุใหบ้รกิารหรอืในหอ้งทรทีเมนท ์

• ทําความสะอาดพืน้ทีแ่สดงผลติภณัฑร์วมทัง้ช ัน้วางและตูจ้ดัแสดงสนิคา้ทัง้หมด นําผลติภณัฑ ์

"ทดสอบ" ทีเ่ปิดอยู่ออกและทิง้ไป และหยุดการใชผ้ลติภณัฑท์ดสอบเพือ่ลดการปนเป้ือน 

เพิม่ป้ายแสดงทีพ่ืน้ทีนี่ ้เพือ่แจง้ใหลู้กคา้ทราบว่ามกีารทาํความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทุกวนั 

• ส่งเสรมิการใชบ้ตัรเครดติและระบบการชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั 

หากไม่สามารถชาํระเงนิอเิล็กทรอนิกสห์รอืผ่านบตัรได ้ลูกคา้ควรชาํระเป็นเงนิสดหรอืเชค็ได ้

• พจิารณาการอพัเกรดกอ๊กน้ําแบบไรก้ารสมัผสั สบู่และตูจ้า่ยกระดาษเชด็มอื 

และเพิม่ตูจ้า่ยน้ํายาทําความสะอาดมอือตัโนมตัแิบบไรก้ารสมัผสั 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเตมิสบู่ในทีจ่า่ยและทีจ่า่ยกระดาษเชด็มอืเป็นประจาํ 

• จดัพืน้ทีต่อ้นรบัและสถานทีท่ํางานดว้ยผลติภณัฑอ์นามยัทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้น้ํายาทําความสะอาดมอืและผา้เชด็ทําความสะอาด 

• จดัสรรใหเ้วลาลูกจา้งเพือ่การทําความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทํางาน 

ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหว่างช ัว่โมงทาํงานใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิ

• พนักงานรา้นทําผมหรอืรา้นตดัผมชายควรหลกีเลีย่งการใชง้านโทรศพัท ์แท็บเล็ต แล็ปท็อป 

โตะ๊ทํางาน ปากกา อุปกรณท์ํางานอืน่ ๆ รว่มกนัเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• นอกเหนือจากมาตรการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ดงักล่าวขา้งตน้ รา้นทําผม รา้นตดัผมชาย 

และธรุกจิความงามอืน่ๆ ตอ้งปฏบิตัติาม 

กฎคณะกรรมการของคณะกรรมการชา่งตดัผมและเคร ือ่งสําอางวทิยาแคลฟิอรเ์นีย 

นอกจากนีย้งัอาจมกีฎเพิม่เตมิสําหรบัธรุกจิในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัเขต 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.barbercosmo.ca.gov/


 

แนวทำงกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

• ค ำเตอืน: เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัการแพรโ่รคโควดิ-19  

• ใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุต 

ระหว่างและในหมู่พนักงานและลูกคา้ ยกเวน้เมือ่ใหบ้รกิารตดัผมและบรกิารอืน่ ๆ ทีต่อ้งมกีารใกลช้ดิ 

ซ ึง่อาจรวมถงึการใชฉ้ากแผ่นกัน้ทางกายภาพ หรอืสญัลกัษณท์ีม่องเห็นได ้(เชน่ 

ทําเคร ือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืภาพสญัลกัษณเ์พือ่ระบุจดุทีผู่ป้ฏบิตังิานและ/หรอืลูกคา้ควรยนื) 

• รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างพืน้ทีท่ํางานแต่ละแห่งและ/หรอืใชส้ิง่กดีขวางทีผ่่า

นไม่ไดร้ะหว่างสถานีงานเพือ่ป้องกนัลูกคา้และพนักงาน 

• จดัการนัดหมายใหเ้หลือ่มเวลากนัเพือ่ลดความแออดัทีแ่ผนกตอ้นรบัส่วนหนา้และใหแ้น่ใจว่ามเีวลาทีเ่

หมาะสมสําหรบัการทาํความสะอาดและสุขอนามยัระหว่างทีลู่กคา้มาใชบ้รกิารแต่ละราย 

พจิารณาการใหบ้รกิารลูกคา้นอ้ยลงในแต่ละวนัหรอืขยายเวลาใหบ้รกิารเพือ่ใหม้เีวลามากขึน้ระหว่าง

ลูกคา้ และงดรบัลูกคา้ทีไ่ม่ไดนั้ดหมาย 

• หากเป็นไปได ้

ใหใ้ชเ้ทคโนโลยกีารเชค็อนิผ่านระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่าพนักงานจะไดร้บัแจง้เมือ่ลูกคา้มาถงึ 

ขอใหลู้กคา้รอขา้งนอกหรอืในรถยนตส์่วนตวั แทนทีจ่ะรวมตวักนัในพืน้ทีร่บัรอง 

พืน้ทีต่อ้นรบัควรมลีูกคา้เพยีงคร ัง้ละหน่ึงราย 

หรอืควรปรบัเปลีย่นพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างเพยีงพอ 

รวมถงึการนําเกา้อีแ้ละโซฟาออกจาํนวนหน่ึง หรอืจดัวางใหห้่างกนัมากขึน้ 

• สําหรบัการปฏบิตังิานกลางแจง้ 

สรา้งพืน้ทีร่บัแขกกลางแจง้ทีลู่กคา้สามารถเชค็อนิไดใ้นขณะทีย่งัคงปฏบิตัติามแนวทางการรกัษาระยะ

ห่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยู่ ใชม้าตรการทีแ่ผนกตอ้นรบัหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพือ่ลดการสมัผสัระหว่างพนักงานและลูกคา้ เชน่ 

เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอือุปกรณข์วางกัน้อืน่ ๆ 

• สําหรบัการปฏบิตังิานกลางแจง้ สรา้งพืน้ทีพ่กัรอกลางแจง้ทีม่รีม่เงาปกคลุมและทีน่ั่ง 

ซ ึง่ตอ้งจดัใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลหากเป็นไปได ้

• ใชม้าตรการทีแ่ผนกตอ้นรบัหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพือ่ลดการสมัผสัระหว่างพนักงานและลูกคา้ เชน่ 

เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอือุปกรณข์วางกัน้อืน่ ๆ 

• พจิารณาเสนอใหลู้กจา้งทีร่อ้งขอปรบัเปลีย่นหนา้ทีเ่พือ่ลดการตดิต่อกบัลูกคา้และลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

(เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงั หรอืการจดัการสิง่ทีจ่าํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

• กาํหนดใหพ้นักงานหลกีเลีย่งการจบัมอื กอด หรอืการทกัทายทีค่ลา้ย ๆ 

กนัทีจ่ะทําลายระยะห่างทางกายภาพ 

• ไม่ใหม้กีารรวมตวักนัของผูค้นในบรเิวณทีม่กีารสญัจรสูง เชน่ หอ้งน้ํา หอ้งโถง พืน้ทีบ่าร ์

ชอ่งตดิต่อจอง เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ ฯลฯ 

 



 

• ตรวจสอบวา่ลูกจา้งไดร้กัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อาจใชฉ้ากกัน้ 

จดัโตะ๊/เกา้อีใ้หห้่างมากขึน้เพือ่แยกลูกจา้งใหอ้ยู่ห่างกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานรวมกลุ่มกนัในระหว่างการพกัเบรก 

และตรวจสอบว่าไม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่โดยไม่สวมหนา้กากปิดจมูกและปากภายในระยะหกฟุ

ตทีอ่ยู่ห่างกนั 

• ปรบัการประชมุพนักงานเพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

จดัการประชมุทางโทรศพัทห์รอืผ่านทางการสมัมนาผ่านเว็บสําหรบัพนักงานเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรดำ้นควำมงำม

และกำรดูแลผวิพรรณ 

• ใหพ้นักงานสวมแผ่นปิดหนา้เพือ่ป้องกนัดวงตา (พรอ้มหนา้กากอนามยั) 

เมือ่ใหบ้รกิารทรทีเมนทแ์กลู่กคา้ในบรเิวณใบหนา้หรอืลาํคอทีลู่กคา้ไม่สามารถสวมอุปกรณปิ์ดใบหน้

า 

• ควรสวมถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ตลอดเวลาการใหบ้รกิารเสรมิสวย 

และระหว่างทีท่ําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อุปกรณแ์ละพืน้ผวิหลงับรกิารลูกคา้แต่ละราย 

• กอ่นออกจากหอ้งทรทีเมนทห์รอืบรเิวณน้ัน 

ใหถ้อดและทิง้ถุงมอืใชเ้จลทําความสะอาดมอืทีเ่หมาะสมหรอืลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ํา 

และใชส้ิง่กดีขวางทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ทีเ่ตรยีมไวก้อ่นหนา้นี ้เชน่ 

กระดาษเชด็มอืหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้เพือ่เปิดและปิดประตูหอ้งทรทีเมนทข์ณะออกจากหอ้ง 

• ทิง้อุปกรณใ์ชง้านแบบใชค้ร ัง้เดยีวทนัทหีลงัจากใชง้าน ในถงัขยะทีม่ดิชดิ 

ถงัขยะควรมฝีาปิดและควรมดีว้ยถุงพลาสตกิชนิดใชแ้ลว้ทิง้ดา้นใน 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรก ำจดัขนดว้ยไ

ฟฟ้ำ 
• บรกิารทีจ่ีด้ว้ยกระไฟฟ้า ตอ้งไม่ดําเนินการในสถานทีก่ลางแจง้ 

เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนทีม่กีารรุกลํา้เขา้สู่สว่นใดส่วนหน่ึงของรา่งกาย 

ซึง่ตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทีม่กีารควบคุมดา้นสุขอนามยัเพือ่ใหบ้รกิารอย่างปลอดภยั 

• ผูท้ีใ่หบ้รกิารกาํจดัขนโดยใชก้ระแสไฟฟ้าตอ้งสวมถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ในระหว่างใหบ้รกิารจนเสรจ็สิน้

ทรทีเมนท ์ใหพ้นักงานสวมแผ่นปิดหนา้เพือ่ป้องกนัดวงตา (พรอ้มหนา้กากอนามยั) 

เมือ่ใหท้รทีเมนทแ์กลู่กคา้ในบรเิวณใบหนา้หรอืลาํคอทีล่กูคา้ไม่สามารถสวมอุปกรณปิ์ดใบหนา้ 

• ลูกคา้ทีไ่ดร้บัการรกัษาในส่วนอืน่ๆ 

ควรใส่หนา้กากอนามยัตลอดทัง้การใหบ้รกิารหากสามารถสวมใส่ไดต้ามคําแนะนําในการปิดคลุมใบ

หนา้ของ CDPH 

• ตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้แหนบ ลูกกลิง้ และฝาครอบเข็มหลงัการใชก้บัลูกคา้แต่ละคน 

ซึง่อาจรวมถงึการใชห้มอ้น่ึงความดนัหรอืการวางสิง่ของไวใ้นกระเป๋าทีปิ่ดสนิทและฆ่าเช ือ้ในเคร ือ่งฆ่าเ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

ชือ้ดว้ยความรอ้นแบบแหง้ ไม่ควรเปิดกระเป๋าอกีคร ัง้จนกว่าจะเร ิม่ใหบ้รกิารลูกคา้รายต่อไป 

• หากเป็นไปได ้ใหใ้ชโ้พรบหรอืหวัจีแ้บบใชแ้ลว้ทิง้ทีไ่ม่ตอ้งใชป้ลายหรอืฝาครอบ ซึง่จะลดจดุสมัผสัลง 

หากไม่ใชป้ลายหรอืฝาโพรบแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

ตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทีป่ลายหรอืฝาโพรบทีถ่อดออกไดข้องเข็มเคร ือ่งกาํจดัขน/ตวัยดึโพรบ

และฆ่าเช ือ้หลงัจากใชก้บัลูกคา้แต่ละราย 

• เข็มทีใ่ชส้ําหรบักาํจดัขนดว้ยกระแสไฟฟ้าจะตอ้งใชค้ร ัง้เดยีว ใชแ้ลว้ทิง้ อยู่ในบรรจภุณัฑ ์

และปราศจากเชือ้ และทิง้ลงในภาชนะบรรจขุองมคีมทีไ่ดร้บัการอนุมตัทินัทหีลงัการใชง้าน 

ตอ้งทิง้ภาชนะบรรจขุองมคีมตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัของเสยีทางชวีการแพทย ์

• ความรอ้นทีเ่กดิจากกระแสไฟฟ้าผา่นเข็มอเิล็กโทรลซิสิไม่เพยีงพอทีจ่ะฆ่าเช ือ้ได ้

• หน่วยทําความสะอาดอลัตราโซนิก คมี 

และภาชนะทัง้หมดรวมถงึชิน้ส่วนทีถ่อดออกไดต้อ้งทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ระหวา่งลูกคา้แต่ละรายต

ามคําแนะนําของผูผ้ลติ 

   ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรท ำเล็บ 

• ใหลู้กคา้ลา้งมอืกอ่นคุณจะใหบ้รกิารทําเล็บ 

• พนักงานตอ้งสวมทีปิ่ดใบหนา้ตลอดเวลาหรอืเคร ือ่งชว่ยหายใจเมือ่จาํเป็น 

จาํเป็นตอ้งใชเ้คร ือ่งชว่ยหายใจในกรณีทีไ่ม่มกีารระบายอากาศเพยีงพอเพือ่ลดการสมัผสัทีต่ํ่ากว่าขดี

จาํกดัการสมัผสัทีอ่นุญาตตามทีก่าํหนดไวใ้นหวัขอ้ 5155 ในกรณีทีต่อ้งสมัผสัสารเคม ี

ควรใชเ้ฉพาะเคร ือ่งชว่ยหายใจยางทีม่ตีลบัเคมทีีถู่กตอ้งผนวกกบัตวักรองอนุภาคทีเ่หมาะสมสําหรบัก

ารใชง้านเทา่น้ัน 

• ควรสวมถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ตลอดเวลาการใหบ้รกิาร 

และระหว่างทีท่ําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อุปกรณแ์ละพืน้ผวิหลงับรกิารลูกคา้แต่ละราย 

เมือ่ทําความสะอาดเสรจ็ 

ใหถ้อดและทิง้ถุงมอืและใชเ้จลทําความสะอาดมอืทีเ่หมาะสมหรอืลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ํา 

• การทําเล็บทีใ่หบ้รกิารภายนอก จะตอ้งจาํกดัเฉพาะในอ่าง/กะละมงัแบบเคลือ่นทีไ่ด ้

และจะตอ้งฆ่าเช ือ้ดว้ยน้ํายาฆ่าเช ือ้ทีผ่า่นการรบัรองโดย EPA 

ทีม่ขีอ้ความระบุว่าเป็นสารฆา่เชือ้แบคทเีรยี สารฆ่าเช ือ้รา และสารฆ่าไวรสั 

ดูคําแนะนําของผูผ้ลติเกีย่วกบัความเขม้ขน้ ดําเนินการฆ่าเช ือ้ภายในรา้นทําเล็บ 

ไม่ใชใ่นสถานทีช่ ัว่คราวกลางแจง้ 

• ฆ่าเชือ้อา่งทําเล็บเทา้ดว้ยน้ํายาฆ่าเช ือ้ทีผ่า่นการรบัรองโดย EPA 

ทีม่ขีอ้ความระบุว่าเป็นสารฆา่เชือ้แบคทเีรยี สารฆ่าเช ือ้รา และสารฆ่าไวรสั 

ดูคําแนะนําของผูผ้ลติเกีย่วกบัความเขม้ขน้ สําหรบัสปาเทา้ในอ่างน้ําวน 

อ่างแบบเป่าลมหรอืสปาเทา้แบบไม่มที่อ จะตอ้งหมุนเวยีนน้ํายาฆ่าเช ือ้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 นาท ี

สําหรบัอ่างแชเ่ทา้ทีไ่ม่ใชอ่า่งน้ําวนและถงั ใหแ้ชน้ํ่ายาฆ่าเช ือ้ในอ่างหรอืถงัอย่างนอ้ย 10 นาท ี

สปาเทา้ 

อ่างและโถทําเล็บเทา้ตอ้งไดร้บัการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อย่างเหมาะสมหลงัจากใชก้บัลูกคา้ทุกค

นแมว้่าจะใชซ้บัพลาสตกิแบบใชแ้ลว้ทิง้ก็ตาม 

https://www.dir.ca.gov/Title8/5155table_ac1.html


 

 

• รา้นทําเล็บควรใชอุ้ปกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

ฆ่าเช ือ้อุปกรณท์ีไ่ม่ไดเ้ป็นแบบใชแ้ลว้ทิง้ทัง้หมดอย่างเต็มทีร่ะหว่างการใหบ้รกิารลูกคา้แต่ละราย 

ตามแนวทางของคณะกรรมการ California Board of Barbering and Cosmetology 

• สิง่ของทีใ่ชค้ร ัง้เดยีวทัง้หมด เชน่ ตะไบ แถบกระดาษทรายสําหรบัการเจาะและบฟัเฟอร ์

รองเทา้แตะแบบใชแ้ลว้ทิง้ เคร ือ่งแยกนิว้เทา้ 

และอุปกรณเ์สรมิตอ้งใชเ้พยีงคร ัง้เดยีวแลว้โยนทิง้ในถงัขยะทีม่ฝีาปิดมดิชดิ 

• หากตอ้งการลดจาํนวนจดุสมัผสั ใหนํ้าน้ํายาทาเล็บออกจากช ัน้วางแสดงสนิคา้ 

เมือ่ไม่มชี ัน้วางแสดงสนิคา้น้ํายาทาเล็บ 

ใหใ้ชพ้าเลทสซี ึง่จะตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้หลงัจากใชง้านลูกคา้แต่ละคร ัง้ 

หากไม่ไดนํ้าน้ํายาทาเล็บออกจากช ัน้วางแสดงสนิคา้ 

ควรทําความสะอาดยาทาเล็บและฆ่าเช ือ้กอ่นนํากลบัไปทีช่ ัน้วางแสดงสนิคา้ 

• พจิารณาว่าเป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะตดิตัง้ฉากกัน้พลาสตกิระหว่างพนักงานและลูกคา้ในพืน้ทีก่วา้งทีส่าม

ารถเลือ่นมอืหรอืเทา้เขา้ไปดา้นล่างเพือ่ทําเล็บมอืหรอืเล็บเทา้ได ้

• อนุญาตใหพ้นักงานทําเล็บหน่ึงคนทํางานทีแ่ต่ละสถานี 

และไม่อนุญาตใหลู้กคา้รบับรกิารหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั เชน่ การทําเล็บมอืและเล็บเทา้ 

• หากใชพ้ดัลม เชน่ พดัลมแบบแท่นหรอืพดัลมแบบตดิตัง้ในรา้นเสรมิสวย 

ใหท้ําตามขัน้ตอนเพือ่ลดลมจากพดัลมทีเ่ป่าโดยตรงจากคนหน่ึงไปยงัอกีคนหน่ึง 

หากพดัลมถูกปิดใชง้านหรอืถูกถอดออก 

นายจา้งควรระวงัอนัตรายจากความรอ้นทีอ่าจเกดิขึน้และดําเนินการเพือ่บรรเทาปัญหาดงักล่าว 

• รา้นทําเล็กควรพจิารณาปรบัปรุงการระบายอากาศทีม่อียู่ใหค้รอบคลุมไปถงึบรเิวณทีต่ ัง้โตะ๊ทําเล็บ 

 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัชำ่งเพนทต์ำมร่

ำงกำย (Body Art) รำ้นรบัสกั และรำ้นรบัเจำะ 

• ตอ้งใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ตลอดการใหบ้รกิารสกัหรอืเจาะและในขณะทีดํ่าเนินการทําความสะอาดแล

ะฆ่าเช ือ้โรคของอุปกรณแ์ละพืน้ผวิทัง้หมดหลงัจากการใชง้านของลูกคา้แต่ละคร ัง้ 

• พนักงานควรลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน้ํา 

หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทนัทกีอ่นสวมและหลงัจากถอดถุงมอื 

• ระงบัการใหบ้รกิารเจาะและสกับรเิวณปาก/จมูก 

• ควรจดัวางเกา้อีใ้หม้รีะยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างลูกคา้แต่ละราย 

สถานประกอบการควรพจิารณาแผ่นกัน้เพิม่เตมิหรอืสิง่กดีขวางทีผ่่านไม่ไดอ้ืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

• พนักงานควรใหบ้รกิารการสกัหรอืการเจาะแกลู่กคา้เพยีงรายเดยีวในแต่ละคร ัง้ 

 



 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรนวด 

(ในบรบิททีไ่ม่ใชก่ำรดูแลสุขภำพ) 

• ขอใหลู้กคา้ลา้งมอืกอ่นใหบ้รกิารใดๆ 

• พจิารณาดดัแปลงโตะ๊ทรทีเมนทเ์พือ่สนับสนุนระเบยีบการการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทีจ่าํเป็น เชน่ 

การใชผ้า้คลุมแบบใชแ้ลว้ทิง้หรอืทีซ่กัทําความสะอาดได ้

ซ ึง่อาจรวมถงึการใชผ้า้คลุมแท่นรองแบบใชแ้ลว้ทิง้และ/หรอืการปกป้องโตะ๊ เคร ือ่งอุ่นโตะ๊ หมอนขา้ง 

และสิง่ของอืน่ๆ ทีม่อีุปสรรคในการซกั เชน่ 

ปลอกหมอนทีส่ามารถถอดและเปลีย่นไดร้ะหว่างลูกคา้แต่ละราย 

สิง่กดีขวางไม่ไดม้ไีวเ้พือ่ทดแทนระเบยีบการการทําความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ทีจ่าํเป็น 

• ประเมนิว่าจะมกีารเสนอบรกิารนวดหนา้หรอืงานอืน่ๆ ทีใ่บหนา้ หากใหบ้รกิารดงักล่าว 

ใหใ้ชถุ้งมอืทีไ่ม่ใชย่างลาเท็กซใ์นการทําทรทีเมนท ์

หา้มทําการนวดหนา้หากตอ้งถอดหนา้กากปิดใบหนา้ของลูกคา้ 

• ใหท้ําทรทีเมนทม์อืเป็นส่วนสุดทา้ยของการบรกิาร 

• พนักงานควรลา้งมอืทนัทเีมือ่ใหบ้รกิารนวดเสรจ็สิน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัประชากรทีม่คีวามเสีย่ง 

ผูป้ระกอบการการใหบ้รกิารสว่นบุคคลตอ้งปฏบิตัติามมาตราฐาน Cal/OSHA 

และเตรยีมทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางจากศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(CDPH)นอกจากนีน้ายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นการดาํเนินงานเมือ่แนวทางเหล่าน้ันเปลีย่นแปลงไป 
 

https://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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