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คานา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีการ
ระบาดในวงกว้ า ง โดยเมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม 2563 ทางองค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ป ระเมิ น สถานการณ์
และประกาศให้โ รค COVID-19 เป็น ภาวะฉุก เฉิน ทางสาธารณสุ ขระหว่า งประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสีย่ ง
จากเชื้อ COVID-19 สําหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น
เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้ อโรค และป้องกันไม่ให้ ประชาชนได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพ ต้องให้ความสําคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลของประชาชน โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ และเหมาะสม
ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
ดังนั้น การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นภารกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ทางกรมอนามัย จึงได้จัดทํา คู่มือมาตรการ
และแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019
(COVID 19) ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในภารกิ จ ด้านอนามัยสิ่ง แวดล้อมอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
โดยแบ่งเป็นการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทํางานเอกชน สถานประกอบ
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ที่พักอาศัย การขนส่งสาธารณะ
โดยเน้นการควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะ การทําความสะอาดจุดเสี่ยง พื้นที่ส่วนรวม การจัดการส้วม การจัดการ
ขยะมูลฝอย การระบายอากาศ และมีคําแนะนําแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ รวมทั้ งคําแนะนํา
ในการปฏิบัติตนด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลสําหรับประชาชน
ทั้ง นี้ เนื้อ หาในคู่มื อ ฯ ฉบับ นี้ จะมี ก ารปรับ ปรุง แก้ ไขเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป
กรมอนามัย
20 มีนาคม 2563
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บทที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) เริ่มมีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป้นต้นมา
โดยเริ่มที่มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ป่วย
ยืนยันมากกว่า 226,302 ราย และเสียชีวิต 9,285 ราย (ข้อ มูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) โดยติดต่อผ่าน
ทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค โดยองค์การอนามัย
โลกได้ประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วจนน่ากังวล ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International
Concern) และแนะนําทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
สําหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น เพื่อลดความ
เสี่ยงของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ การ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในสถานที่ต่าง ๆ และการรักษาสุขวิทยาส่วน
บุคคลของประชาชน โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จะให้ความสําคัญกับการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกาย ซึ่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (CoVOD-19) จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมาก มีจุดสัมผัสร่วมที่อาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ง่าย
โดยเน้นการควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะ การทําความสะอาดจุดเสี่ยง พื้นที่ส่วนรวม การจัดการส้วม การจัดการ
ขยะมูลฝอย การระบายอากาศ และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ โดยสถานที่สาธารณะ
ที่ สํ าคั ญ ได้ แก่ สถานที่ ร าชการ สถานที่ ทํ า งานเอกชน สถานประกอบกิ จ การตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การขนส่งสาธารณะ และที่พักอาศัยของประชาชน
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นอกจากนี้ มาตรการด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ซึ่งหมายถึง การที่แต่ละบุคคล
จะต้องดูแลร่างกายของตนเองให้สะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวให้สะอาด
นับเป็นมาตรการที่สําคัญอย่างยิ่งที่แต่ละบุคคลต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย จาก
เชื้อโรค โดยการรักษาความสะอาดของมือและร่างกาย มาตรการนี้นับว่าเป็นเกราะในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกายและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่คนอื่นที่ง่าย ทําได้ทุกคนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. องค์ประกอบของคู่มือ
คู่มือการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี สถานการณ์โ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สําหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางการในการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ โดยอ้ างอิง จากหลักวิชาการขององค์การอนามั ยโลกและบทบาท ภารกิ จด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย
1) ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ส่วนที่ 2 คําแนะนําในการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 12 คําแนะนํ าการจัด การด้า นอนามั ย สิ่ง แวดล้อม สํา หรับ สถานที่ ส าธารณะ ได้แก่ อาคาร
สาธารณะ คอนโดมิเนียม การขนส่งสาธารณะ ศาสนสถาน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ร้านอาหาร
ตลาดสด เรือนจํา โรงมหรสพ สถานประกอบการ
- คําแนะนําการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ที่ แยกสังเกตอาการที่บ้านและสถานที่ที่
ราชการจัดไว้
3) ส่วนที่ 3 คําแนะนําในการปฏิบัติตนด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล สําหรับประชาชน+
4) คําแนะนําในการทําความสะอาด ทําลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5) ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
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บทที่ 2
แนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณี สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉบับ 20 มีนาคม 2563
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ส่วนที่ 1
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2
คาแนะนาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับสถานที่สาธารณะ

15

2.1 คาแนะนาการป้องกันตนเองและการปฏิบตั ดิ ้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
จํานวนมากอยู่ร วมกั น ทําให้มี โอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้นควรมีกา รดูแลเพื่อ
ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ โรคในบริเวณพื้นที่ ต่าง ๆ ของสถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย รวมทั้ งให้
คํา แนะนํ า แก่ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า ของสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ครู ห รื อ ผู้ ดูแ ลเด็ก ผู้ ป กครอง เจ้า หน้ าที่ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันดําเนินการเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) แจ้งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เ สี่ยงและอยู่ในช่วงกั กกัน ให้ปฏิบัติตัวตาม
คําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองเด็กบริเวณทางเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และหากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครอง
พาไปพบแพทย์
3) กรณีที่มีครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง เด็กเล็ก กลับมาจากพื้นที่
เสี่ยงในระยะเวลาไม่เ กิน 14 วัน เข้ามาในสถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ควรพิจ ารณาปิดสถานพัฒ นา
เด็ก ปฐมวัย ตามความเหมาะสม เพื่อ ทํ าความสะอาดสิ่ง ของ เครื่อ งใช้ ของเล่น อาคารสถานที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- บริเวณที่ใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ ห้องเรียน สถานที่สําหรับรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องเด็ก
เล่นให้ทําความสะอาดด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่ วไป ทั้ง นี้ ให้ใช้ตาม
คํ า แนะนํ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น รวมทั้ ง ให้ เ ปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง เพื่ อ ระบายอากาศ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทําความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ําเสมอ
- ทําความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ลูกบิด
ประตู ราวบันได ห้อ งน้ํา เป็นต้น ด้วยน้ํายาทํ าความสะอาดทั่ วไป สําหรับ สิ่งของ เครื่องใช้
ของเล่นที่สัมผัสกับปากเด็กให้ทําความสะอาดด้วยน้ําผสมผงซักฟอก ล้างด้วยน้ําสะอาด นําไปผึ่ง
แดดให้แห้ง
- กรณีที่มีรถรับ-ส่งเด็ก ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท
ระบายอากาศภายในรถออก และทํ า ความสะอาดในจุ ด ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่อ ย ได้ แก่ ราวจั บ
ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
5) จัดให้มีการดูแลผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและ
พบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติง านผู้สัม ผัส อาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากั นเปื้อน หน้ากากผ้า และถุง มื อ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
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- ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยสบู่และน้ําก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จามรด
อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและปากคีบหยิบจับอาหาร ห้า มใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทาน
โดยตรง และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ํายาทําความ
สะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจําทุกวัน
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ให้เด็กรับประทาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว
ให้นําอาหารไปอุ่นจนเดือดและนํามาเสิร์ฟใหม่
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม
ที่ก ดชัก โครกหรือ โถปัส สาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูก บิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชัก โครก
ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วย
น้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้ง หัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรือ อยู่ในช่วงกัก กั น ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค ต้องมีการป้องกันตนเอง และทําความสะอาดมือ
บ่อ ยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มื อสัม ผัสใบหน้า ตา ปาก จมู ก
โดยไม่จําเป็น
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายาง
กันเปื้อ น รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็ บขยะ และใส่ถุง ขยะ ปิดปากถุงให้
มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่ พั ก ขยะ แล้วล้างมือให้ส ะอาด ทุก ครั้ง ภายหลังปฏิบัติง าน และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คาแนะนาสาหรับครู ผู้ดูแลเด็ก
1) หากครู ผู้ดูแลเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดปฏิบัติงาน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ส่งเสริมให้เด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธี
ด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังเล่นกับ
เพื่อน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
3) หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก
4) สอนเด็ก ไม่ ให้ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกั บ ผู้อื่น และส่ง เสริม ให้เ ด็ก มี ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้ วน้ํา
แปรงสีฟัน อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
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5) ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
6) มีการให้ความรู้ คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแล ะลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็ก เช่น สอนวิธีการล้างมือที่
ถูกต้อง การใส่หน้ากากป้องกัน คําแนะนําในการปฏิบัติตัว เป็นต้น
3. คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือกลับ จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกั น ให้ป ฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ํา ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยง
การใช้มื อ สัม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่จําเป็น และสร้างสุขนิสัยให้บุตรหลานอาบน้ํา
หลังกลับจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลังเล่นกับเพื่อน
3) หมั่นทําความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
4) ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก
5) จัดเตรียมอาหารที่ ป รุง สุก ใหม่ ส่ง เสริม ให้บุต รหลานกิ นผัก ผลไม้ 5 สี เสริม สร้างภูมิ คุ้ม กั น
ออกกําลังกายทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
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2.2 คาแนะนาการป้องกันตนเองและการปฏิบตั ดิ ้านสุขอนามัยในโรงเรียน
โรงเรีย นเป็ นสถานที่ ซึ่ ง มี นัก เรี ย น ครู ผู้ ดู แ ลนัก เรี ย น ผู้ ป กครอง เจ้ า หน้า ที่ และผู้ ป ฏิบั ติ ง าน
จํานวนมากอยู่ ร วมกั น และมี โ อกาสเสี่ย งต่ อการแพร่ก ระจายของเชื้ อโรคได้ง่ าย ดัง นั้น ควรมี ก ารดูแ ล
เพื่อ ป้อ งกั นและลดการแพร่ ก ระจายของเชื้อ โรคในบริ เ วณพื้ นที่ ต่ างๆ รวมทั้ ง ให้ คํา แนะนํา แก่ ผู้ บ ริ ห าร
เจ้าของโรงเรียน นัก เรียน ครู ผู้ดูแลนัก เรียน ผู้ป กครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ป ฏิบัติง าน ร่วมกั นดําเนินการ
เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน
1) แจ้ ง ผู้ ป กครองที่ มี บุ ต รหลานมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไข้ ไอ จาม มี น้ํา มู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ
หรื อ กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ห ยุ ด เรี ย น รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ กรณี ที่ มี
คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน
ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย พร้อมทําสัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมอุป กรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บ ริเ วณทางเข้าประตู
โรงเรียน และสบู่สําหรับ ล้างมือตามอ่างล้างมือ หากพบว่ามีนักเรียนป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม
มีน้ํามูก หายใจเหนื่อ ยหอบ ให้ครูแยกนัก เรียนออกมาห้องที่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ระหว่างรอ
ผู้ปกครองมารับกลับหรือส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และแจ้งผู้ปกครอง เพื่อพาไปพบแพทย์
3) กรณีที่ มี นัก เรีย น ครู ผู้ ดูแ ลนั ก เรี ย น ผู้ป กครอง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ป ฏิ บัติ ง านกลั บ มาจากพื้น ที่ เ สี่ ย ง
ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน และเข้ามาในโรงเรียน ให้ทําความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที อาจพิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม
4) พิจ ารณาการจัดกิ จ กรรมในโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่น การจัดกี ฬาสี รั บน้อง ปฐมนิ เทศ
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมวันเด็ก ทัศนศึกษา เป็นต้น หากมีการรวมตัวกันของคนเกินกว่า
300 คนขึ้น ไป ควรงดการจัด กิ จ กรรมไปก่ อน การจัด ชั้น เรีย น ที่ นั่ ง ในโรงอาหาร ถ้ าเป็น ไปได้
ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร หรือเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน
5) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- ให้ทําความสะอาดห้องและบริเ วณที่มีก ารใช้บริการร่วมกั นทุกวัน ได้แก่ ห้องเรียน โรงอาหาร
ห้องประชุม โรงยิม สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
สระว่ายน้ํา ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง อุปกรณ์ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์
ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้น
- กรณี ที่ มี ร ถ รั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น ก่ อ นและหลั ง ให้บ ริ ก ารแต่ ล ะรอบ ให้ เ ปิ ดหน้ า ต่ า งและประตู
เพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในรถ และทําความสะอาดในจุดที่มี การสัมผัส บ่อย ได้แก่ ราวจับ
ที่เ ปิดประตู เบาะนั่ง ที่ วางแขน ด้วยน้ําผสมผงซัก ฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดที่มี ส่วนผสม
ของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกผ้าขาว) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก (เช่น ผสม
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6% ในปริมาณ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 1 ลิตร)
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- ห้ อ งที่ มี ก ารใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น โรงอาหาร ห้ อ งประชุ ม โรงยิ ม ห้ อ งสมุ ด
ห้อ งคอมพิ วเตอร์ ห้อ งดนตรี ห้องเก็ บ อุป กรณ์กีฬา ให้เ ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
6) จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจําหน่ายอาหาร โรงอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มี น้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติง านผู้สัม ผัส อาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากั นเปื้อน หน้ากากผ้า และถุง มื อ
และมีการปฏิบัติตนตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
- ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยสบู่และน้ําก่อน – หลัง การประกอบอาหาร หยิบหรือจั บสิ่งสกปรก
หลังการใช้ส้วม และไม่ไอ จามใส่อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมื อและที่ คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบ จับอาหารที่ พร้อมรับ ประทาน
โดยตรง และจัดให้แยกรับประทาน
- ทํ าความสะอาดโรงอาหาร ร้า นจํา หน่า ยอาหาร และจุด เสี่ย งต่า งๆ เช่น ห้อ งครั ว อุ ป กรณ์
ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ํายาทําความสะอาด รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจําทุกวัน
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนรับประทาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว
ให้นําอาหารไปอุ่นจนเดือดและนํามาเสิร์ฟใหม่
7) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม
ที่กดชักโครกหรือ โถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูก บิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก
ก๊อกน้ําอ่ างล้างมื อ ด้วยน้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์
(น้ํายาฟอกผ้าขาว) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก
- ซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วย
น้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
8) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังนี้
- กรณี ผู้ป ฏิ บัติง านมี อ าการเจ็บ ป่ วย เช่น มี ไ ข้ ไอ จาม มี น้ํา มู ก หายใจเหนื่อ ยหอบ ให้ห ยุ ด
ปฏิบัติงาน แจ้ง หัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค ต้องมี การป้องกันตนเอง และทํ าความสะอาด
มือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จําเป็น
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายาง
กั นเปื้อ น รองเท้ าพื้ นยางหุ้ม แข้ง และใช้ป ากคีบ ด้ามยาวเก็ บ ขยะ และใส่ถุง ขยะปิดปากถุ ง
ให้มิ ดชิด นําไปรวบรวมไว้ ที่ พัก ขยะ แล้วล้า งมื อให้ส ะอาดทุ ก ครั้ง ภายหลัง ปฏิบัติ ง าน และ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อ ผ้าทันที
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2. คาแนะนาสาหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน
1) หากครู ผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไ ข้ ไอ จาม มี น้ํ า มู ก หรื อ หายใจเหนื่ อ ยหอบ
ให้พบแพทย์และหยุดปฏิบัติงานจนกว่าอาการจะหายดี หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน
ให้หยุดปฏิบัติง านจนกว่าจะ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด
2) ส่ง เสริม ให้ นัก เรี ยน เจ้า หน้ าที่ และผู้ ป ฏิบั ติ ง านทุ ก คนล้ า งมื อ อย่า งถู ก วิ ธี ด้ วยน้ํ า และสบู่ หรื อ
เจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังเล่นกับเพื่อน รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
3) สอนและส่งเสริม ให้นัก เรียนมี ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ํา แปรงสีฟัน อุป กรณ์รับ ประทานอาหาร
ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
4) มี ก ารให้ความรู้ คํา แนะนํา หรือ จั ดหาสื่ อประชาสัม พัน ธ์ก ารป้องกั น และลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การใส่หน้ากาก
คําแนะนําในการปฏิบัติตัว เป็นต้น
5) ควบคุมดูแล การจัดชั้นเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ถ้าเป็นไปได้ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย
1 เมตร หรือเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน
3. คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1) ถ้ ามี อ าการ ไอ จาม เป็ น หวั ด มี ไ ข้ หายใจเหนื่ อยหอบ แจ้ ง ผู้ ป กครองให้ พ าไปพบแพทย์ แ ละ
หยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายดี
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
3) ล้างมื อ ด้วยสบู่และน้ําบ่อ ยๆ ก่ อนรับ ประทานอาหาร หลัง ใช้ส้วม และหลีก เลี่ยงการใช้มือสัม ผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จําเป็นและสร้างสุขนิสัยอาบน้ํา หลัง กลับ จากโรงเรียน หลัง เล่น
กับเพื่อน และหลังกลับจากนอกบ้าน
4) ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ํา ช้อน ส้อม
5) มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ฯลฯ
6) หลีก เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ แออัดหรือสถานที่ ที่ มี ก ารรวมกั นของคนจํานวนมาก หากจําเป็ น
ควรสวมหน้ากาก
7) ดู แลสุ ขภาพให้ แ ข็ง แรง ด้ วยการกิ น อาหารครบ 5 หมู่ และผั ก ผลไม้ 5 สี เสริ ม สร้ างภูมิ คุ้ม กั น
ออกกําลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
8) ให้รักษาระยะห่าง การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพื่อน อย่างน้อย 1 เมตร
4. คาแนะนาสาหรับผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน
1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้พาไปพบแพทย์และ
หยุ ด เรี ย นจนกว่ า อาการจะหายดี หรื อ กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ห ยุ ด เรี ย น
14 วัน และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด
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2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ําบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็นและสร้างสุขนิสัยอาบน้ําหลังกลับจากโรงเรียน
หลังเล่นกับเพื่อน และหลังกลับจากนอกบ้าน
3) ไม่ พ าบุ ตรหลานไปในสถานที่ แ ออัด หรื อสถานที่ ที่ มี ก ารรวมกั น ของคนจํา นวนมาก หากจํา เป็ น
ควรให้สวมหน้ากาก
4) จัด เตรีย มอาหารที่ ป รุง สุก ใหม่ ส่ง เสริม ให้ บุต รหลานกิ น อาหารครบ 5 หมู่ และผั ก ผลไม้ 5 สี
เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ออกกํ า ลั ง กาย อย่ า งน้ อ ย 60 นาที ทุ ก วั น และนอนหลั บ ให้ เ พี ย งพอ
9-11 ชั่วโมง/วัน
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2.3 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับการขนส่งสาธารณะ
ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารประจําทาง รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ เป็นต้น มีทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในรถ (เช่น พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารบนรถ เป็นต้น)
ผู้ใช้บริการจํานวนมากใช้บริการในการเดินทางร่วมกัน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
ดังนั้น ควรมีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร และ
ยานพาหนะ จึงให้คําแนะนํา ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (หรือผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ)
1) จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสาร ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมทําสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
2) อาคารสถานีข นส่งผู้โ ดยสาร ทํ าความสะอาดโดยรอบบริเ วณสถานีขนส่ง เป็นประจําทุ ก วัน
และบริเวณที่เป็นจุดหรือบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เคาท์เตอร์จําหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้
จําหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จําหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น ทุก 2 ชั่วโมง
ด้วยน้ํายาทําความสะอาด
3) กรณีที่มีร้านอาหาร หรือมีการจาหน่ายอาหาร กํากับดูแล
- ให้สถานที่จําหน่ายอาหารสะอาด
- หากผูส้ ัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที
- ดูแลให้ผสู้ ัมผัสอาหารปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ําให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหมวกคลุมผม สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับ
อาหารทีพ่ ร้อมรับประทานโดยตรง
- บริการน้ําดื่มทีส่ ะอาด ไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกัน
- ปกปิดอาหารด้วยภาชนะหรือวัสดุทสี่ ะอาด
- จัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาด ทําความสะอาด โต๊ะ
อาหาร ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกครั้งหลังมีผมู้ าใช้บริการ และฆ่าเชื้อ โดยแช่ภาชนะใน
น้ําร้อน 80 องศาเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว)
เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน ( ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อ
น้ํา 1 ลิตร) แล้วล้างน้ําให้สะอาด เช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
4) ห้องส้วม
- ดูแลความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณทีม่ กี ารสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่
พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู
ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ด้วยน้ํายาทําความสะอาด
5) การจัดการขยะ
- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจํา และดูแลความสะอาด
บริเวณโดยรอบเป็นประจําทุกวัน
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6)

7)
8)
9)

- สําหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดต่อไป ทั้งนี้
ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้
ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี อ าการเจ็ บ ป่ วย เช่ น มี ไข้ ไอ จาม มี น้ํ า มู ก หรื อ เหนื่ อ ยหอบ ให้ ห ยุ ด
ปฏิบัติง าน แจ้ง หัวหน้างาน และพบแพทย์ทั นที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่ในช่วงกั ก กั น ให้ป ฏิบัติตัว ตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิ บัติ งาน ต้อ งดูแ ลสุ ขอนามัย มีก ารป้อ งกั นตนเอง โดยล้ างมือ ด้วยสบู่ และน้ํ า หรื อ
เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น และ
หากทํางานในบริเวณที่มีคนอยู่จํานวนมาก อาจสวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง
- พนักงานต้อนรับในรถ ให้ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อน
การสัมผัสอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ และสวมถุงมือขณะเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
ดูแลความสะอาดของรถเข็นหรือถาดใส่อาหาร ควรสวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ป ากคีบด้ามยาวเก็บ ขยะ และใส่ถุงขยะ
ปิดปากถุง ให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่ พัก ขยะ แล้วล้างมื อให้ส ะอาดทุก ครั้ง ภายหลัง
ปฏิบั ติง าน หลีก เลี่ยงการใช้ มื อสั ม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จําเป็น และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
เพื่ อ เป็นการลดความเสี่ยงจากการสัม ผัส อย่า งใกล้ชิด ในกรณีที่ มี ผู้โ ดยสารจํานวนมากอาจ
พิจารณาเพิ่มช่องจําหน่ายตั๋วโดยสาร และควบคุมไม่ให้รับผู้โดยสารเกินจํานวนที่นั่งอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรถโดยสาร สามารถจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ได้ ควรจัดเตรียมไว้บริการ
แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ
ตัวยานพาหนะ
- ทําความสะอาดบริ เวณที่ผู้ โดยสารสัม ผัสบ่อ ย เช่น ที่พัก แขน พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ ง
และให้ระบายอากาศภายในรถ
- การจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสิร์ฟ อาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ ไม่ ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด
เป็นต้น)
- ห้องส้วมในรถ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และหาก
การเดิน ทางระยะยาว ควรเพิ่ม ความถี่ใ นการทํ า ความสะอาดและเน้นในจุ ดสําคัญ ที่
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตู ที่กดชักโครก สายฉีดชําระ ก๊อกน้ํา เป็นต้น จัดให้มี
สบู่สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ
- อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่
ให้บริการ และนําไปซักให้สะอาด

2. คาแนะนาสาหรับผู้โดยสาร
- หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดเดินทาง
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- ผู้โดยสารอาจจัดเตรียมหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทาง และหลีกเลี่ยงไม่
อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
- หากเป็นไปได้ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จําเป็น
ภาคผนวก
การทําความสะอาดแบ่งตามประเภทยานพาหนะดังนี้
 รถโดยสาร ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
- ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ
และให้ระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 รถทัวร์ แบบปรับอากาศ ที่มีห้องน้ํา
- ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหั วผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ไฟและช่องแอร์เหนือผู้โดยสาร เป็นต้น) และ
อุปกรณ์ในการให้บริการอื่นๆ (เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะปุ่มกดนวดไฟฟ้า
หน้าจอทีวีหลังเบาะ หูฟัง เป็นต้น) ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยน
ผู้โดยสารระหว่างทางควรเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้ม ากขึ้น และให้มีการระบายอากาศ
ภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- กรณีที่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่
ให้บริการ และนําไปซักให้สะอาด
- สําหรับห้องน้ําในรถ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และเน้นใน
จุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ํา โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัดให้มีสบู่
สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ
- กรณีที่ มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ป ระกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็นต้น)
 รถไฟ ที่มีห้องน้ํา
- ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่ จับเหนือหัวผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน เป็นต้น) และอุปกรณ์ในการให้บริการอื่นๆ
(เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ ชั้นวางสัมภาระเหนือศีรษะ เป็นต้น) ด้วยน้ํายา
ทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างทางควรเพิ่มความถี่ในการทํา
ความสะอาดให้มากขึ้น และให้มีการระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- กรณีที่มีตู้นอน และมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยน
ทุกรอบที่ให้บริการ และนําไปซักให้สะอาด
- สําหรับห้องน้ําในรถไฟ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และเน้นใน
จุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ํา โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัดให้มีสบู่
สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ
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- กรณีที่ มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ป ระกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็นต้น)
 รถตู้
- ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้านนอก ที่ จับ
เหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ที่ปรับ
ระดับเบาะ ช่องแอร์ คอนโซลหน้ารถ เป็นต้น) ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และให้มี
การระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ซักทําความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจํา เช่น ผ้าม่าน
 รถแท็กซี่
- ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้านนอก ที่จับ
เหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ที่ปรับ
ระดั บ เบาะ คอนโซลหน้า รถ สายรัดเข็ม ขั ดนิร ภัย เป็น ต้น) ด้ว ยน้ํา ยาทํ าความสะอาดทุ ก รอบที่
ให้บริการ
- ก่อนและหลังให้บริการผู้โดยสารในแต่ละครั้ง ควรมีการเปิดหน้าต่างเพื่อการถ่ายเท ระบายอากาศ
ภายในรถออก
- ซักทําความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจํา เช่น ผ้าม่าน พรมหรือยางปูพื้นรถ
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2.4 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับคอนโดมิเนียมและอาคารทีพ่ กั อาศัย
คอนโดมิเนียมเป็นอาคารหรือหมู่ตึกที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันโดยมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและ
พื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ลิฟท์ ฟิตเนส สระว่ายน้ํา เป็นต้น ทําให้มี
โอกาสเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้สิ่งของร่ วมกัน จึงมีคําแนะนําสําหรับนิติบุคคล
หรือผู้ดูแลอาคาร และผู้อยู่อาศัย ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับนิติบุคคล/ผู้ดูแลอาคาร
 จัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการปฎิบัติ
เพื่อป้องกันตัวให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ
 จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและจุดเข้าออกต่างๆ
เช่น ประตูเ ข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ห้องฟิตเนส ห้องอาหาร
เป็นต้น
 กําหนดให้มีการทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจําทุกวันและเพิ่มความถี่ในจุด
เสี่ยงโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่มักจะมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น
ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได เครื่องสแกนนิ้ว ห้องน้ําส่วนกลาง (โดยเฉพาะที่กดชักโครก สาย
ฉีดชําระ ลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ) ตู้จดหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์
โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ฟิตเนส เครื่องเล่นเด็กบริเวณสนามเด็กเล่น เป็นต้น
 กํากับ ดูแลผู้ปฎิบัติงานทําความสะอาด ให้ส วมถุง มือทุก ครั้งเมื่ อปฎิบัติง านทําความ
สะอาดและเก็ บ ขนขยะ หลีก เลี่ ยงการสั ม ผัส ร่า งกาย เช่น ใบหน้า ตา ปาก จมู ก
โดยเฉพาะขณะสวมถุงมือ
 จัดเตรียมกระดาษชําระ และสบู่เหลวสําหรับล้างมื อ สําหรับ ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้
เพียงพอตลอดเวลา
 ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องปรับอากาศและควบคุมให้มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณห้องอับอากาศ เช่น ลิฟท์ ห้องน้ํา ห้องฟิตเนส
 หากมีสระว่ายน้ําต้องควบคุมให้ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําอยู่ในช่วง 1-3 ppm
ตลอดเวลา และติดป้ายเตือนให้อาบน้ําทุกครั้งก่อนลงสระว่ายน้ํา
2. คาแนะนาสาหรับผู้อยู่อาศัย
 ปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก หลั ก สุ ข อนามั ย (เช่ น ล้ างมื อ ด้ ว ยสบู่ และน้ํ า ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นและหลั ง
รับประทานอาหาร หลังการทําความสะอาดห้องพัก เก็บขนขยะหรือสิ่งสกปรก และหลัง
การใช้ส้วม) ไม่นํามือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น
 หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด หรือเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
 สําหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ควรเฝ้าระวังอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด โดย
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ําเสมอ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ํามูก หายใจ
เหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากและรีบไปพบแพทย์ทันที
 ใช้ทิชชูปิดปากทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม และทิ้งกระดาษทิชชูในถุงขยะทันที ล้างมือ
ให้สะอาดด้วยสบู่และน้ํา
 ผูกปากถุงขยะทุกครั้งก่อนทิ้งลงถังขยะส่วนกลาง
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2.5 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และ
สถานที่ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาอืน่ ๆ)
ศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ มัส ยิด ศาลเจ้า และสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ เป็น
สถานที่ที่มีศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี บาทหลวง อิหม่าม
และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อยู่รวมกันจํานวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในศาสนสถาน ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้รับผิดชอบศาสนสถาน
1) หากมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี บาทหลวง อิหม่าม หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้ง
ผู้ที่อาศัยอยู่ในศาสนสถาน มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถานและไป
พบแพทย์
2) จัดให้มีก ารคัดกรองศาสนิก ชนหรื อผู้เ ข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา บริเวณทางเข้าศาสนสถาน
ตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าประตู
ศาสนสถาน และหากพบว่ามีศาสนิกชนหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ
จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันที
3) งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้ผู้จัดเตรียม
ความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิ จกรรมและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่
เข้มงวด สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการ
แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
- สถานที่ จั ด พิ ธี ก รรม ควรจั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ ดี เปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทําความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ําเสมอ
- ให้ทําความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา กุฏิวัด ศาลาการเปรียญ ห้องนอน ไม้ตีระฆัง กระบอกเซียมซี เป็นต้น ด้วยน้ําผสม
ผงซักฟอกหรือน้ํายา ทําความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้น
- ลดความแออัดของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม เป็นต้น
5) จัดให้มีการดูแลเรื่องการปรุง/ประกอบอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมื อบ่อ ยๆ ด้วยสบู่และน้ํา ก่อนหยิบ หรือจับ อาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จามรด
อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
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- ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วย
น้ํา ยาทํ า ความสะอาดทั่ วไป รวมถึง ล้า งภาชนะอุป กรณ์ห รื อสิ่ ง ของเครื่ องใช้ ใ ห้ส ะอาด
เป็นประจําทุกวัน
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทําความสะอาดบริเ วณที่ มี ก ารสัม ผัส บ่อยๆ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม
โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชัก
โครก ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- ซัก ผ้ าสํ าหรับ เช็ ดทํ าความสะอาดและไม้ ถู พื้น ด้ว ยน้ํ าผสมผงซัก ฟอกหรือ น้ํา ยาฆ่า เชื้ อ
แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) การควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- กรณีผู้ป ฏิบัติง าน มี อ าการเจ็บ ป่วย เช่น มี ไข้ ไอ จาม มี น้ํามู ก หรื อเหนื่อยหอบ ให้ห ยุด
ปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรืออยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดหรือเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้อน
รองเท้าพื้ นยางหุ้ม แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็ บขยะ และใส่ถุง ขยะปิดปากถุงให้มิดชิด
นํา ไปรวบรวมไว้ ที่ พั ก ขยะ แล้ วล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดทุ ก ครั้ ง ภายหลัง ปฏิ บั ติ ง าน และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คาแนะนาสาหรับพระภิกษุสงฆ์ บาทหลวง อิหม่าม ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2) ลดระยะเวลา หรือเลือกใช้สถานที่ที่มีบริเวณกว้าง ไม่แออัด ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้วน้ําร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกับผู้อื่น
3. คาแนะนาสาหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปศาสนสถาน และงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ในศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
3) ล้างมื อด้วยสบู่และน้ํา หรือ เจลแอลกอฮอลล์ทุ กครั้ง ก่ อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้วน้ําร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกับผู้อื่น
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก
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2.6 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับศาสนสถาน กรณี มัสยิด
มัสยิด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีอิหม่าม เป็นผู้นํา
ศาสนา และประกอบไปด้วย คอเต็บ บิหลั่น รวมทั้งผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งที่เ ป็นประชาชน
ในหมู่บ้านนั้นๆ และประชาชนที่มาจากต่างพื้นที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอยู่รวมกันจํานวนมาก
ดังนั้น จึง ควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคในศาสนสถาน ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้ดูแลศาสนสถาน
1) หากมีผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือกลับจากพืน้ ที่เสีย่ งและอยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกั น ให้ป ฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองศาสนิกชน/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณทางเข้าศาสนสถาน
ตามความเหมาะสม พร้อ มจัดเตรียมอุป กรณ์ล้างมื อ เช่น แอลกอฮอล์เ จลไว้บ ริเ วณทางเข้า
ประตูศาสนสถาน และหากพบว่ามีผู้ที่มาละหมาด/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาป่วย
หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนําไปพบแพทย์ทันที
3) กรณีที่ มี ผู้ที่ มาละหมาด/ผู้ป ระกอบพิธีก รรมทางศาสนาหรือประชาชนกลับ มาจากพื้นที่ เสี่ยง
ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในศาสนสถาน ควรพิจารณาปิดศาสนสถานตามความเหมาะสม
เพื่อทําความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที
4) หลีก เลี่ยงหรืองดการจัดกิ จกรรมชุม นุม ทางศาสนา กิ จกรรมสาธารณกุ ศล การจัดค่ายอบรม
เยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
5) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกัน
เท่านั้น
6) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- ให้ทํ าความสะอาดห้องและอุป กรณ์ที่ใช้บริการร่วมกันทุกวัน ได้แก่ ห้องสําหรับ ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา/สถานที่ละหมาด ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- กรณีที่มีรถ รับ-ส่ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท
ระบายอากาศภายในรถ และทําความสะอาดในจุดที่มีก ารสัม ผัสบ่อย ได้แก่ ราวจับ ที่เปิด
ประตู เบาะนั่ง ที่พักแขนด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- ห้อ งที่ มี ก ารใช้บ ริก ารร่ว มกั น ได้แก่ ห้องสํ าหรับ ประกอบพิธีก รรมทางศาสนา/สถานที่
ละหมาด ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ควรงดการใช้เครื่องปรับอากาศ
- ลดความแออัดของผู้ที่มาละหมาด/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น จัดตําแหน่ง
การยืนละหมาดและแถวให้ห่างกัน กระจายมุมประกอบพิธีกรรม
- งดใช้พรมปูพื้น, พรมปูละหมาด และผ้าละหมาดร่วมกัน สําหรับปฏิบัติศาสนกิจ ควรใช้ของ
ส่วนตัวที่นํามาจากบ้านและซักทําความสะอาดและตากแดดทุกอาทิตย์
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- ยกเลิกการใช้บ่ออาบน้ําละหมาด (กอเลาะห์) หรืออ่างใหญ่ในรูปแบบจุ่มมือลงในบ่อน้ําเพื่อ
อาบน้ําละหมาด โดยควรปรับเป็นระบบปิดและต่อก็อกน้ําสําหรับอาบน้ําละหมาด หรือใช้น้ํา
จากระบบน้ําประปา
7) จัดให้มีการดูแลเรื่องการปรุง/ประกอบอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติงานผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยสบู่และน้ําก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จาม
รดอาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วย
น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิง่ ของเครื่องใช้ให้สะอาด เป็น
ประจําทุกวัน
- กรณีมีบริการน้ําดื่ม ไม่ควรใช้แก้วน้ําใบเดียวใช้ซ้ํากัน ควรใช้แก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
- งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดการ
รับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด
และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
8) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทําความสะอาดบริเ วณที่ มี ก ารสัม ผัส บ่อยๆ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม
โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชัก
โครก ก๊อกน้ําอ่างล้างมือ ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซัก
ด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
2. คาแนะนาสาหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดและผู้ดูแลศาสนสถาน ในการดูแลตนเอง
1) หากมี อ าการเจ็ บ ป่วย เช่น มี ไข้ ไอ จาม มี น้ํามู ก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับ จากพื้นที่ เ สี่ยงและ
อยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
3) หลีก เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ ที่มี การรวมกั นของคนจํานวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น 1- 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระจายของเชื้อโรค
4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือแอลกอฮอลล์เจลทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลัง ใช้ส้วม รวมทั้ ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และงดการ
รับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดการรับประทาน
อาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด และใช้ช้อนกลางใน
การรับประทานอาหาร
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6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินผัก ผลไม้ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ
7) การดูแลความสะอาดห้องส้วม และเก็บขยะให้สวมถุงมือยางหน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้ อน รองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้ง และใช้ อุปกรณ์ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่
พักขยะ แล้วล้างมื อให้สะอาดทุก ครั้ง ภายหลัง ปฏิบัติงาน และเมื่ อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันควร
อาบน้ําและเปลี่ยนทันที
8) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น
3. คาแนะนาสาหรับผู้ที่มาละหมาด/ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปศาสนสถานและงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสน
สถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือแอลกอฮอลล์เจลทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วมรวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ําร่วมกัน และงดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม
ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่
ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
5) หลีก เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ ที่มี การรวมกั นของคนจํานวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น 1- 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing) เพื่อหลีก เลี่ยงการ
กระจายของเชื้อโรค
6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และ
นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน
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2.7 แนวทางการปฏิบตั ดิ ้านสุขอนามัยสาหรับร้านอาหาร
ร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่ และมีความเสีย่ งการปนเปื้อนเชื้อโรคทั้งจากใช้
ภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ําร่วมกัน หรือจากการปรุงประกอบอาหาร ดังนั้น จึงควรมีการดูแล
เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับเจ้าของ/ผู้จัดการร้านอาหาร
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไป
พบแพทย์ทันที
2) ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด
โดยทําความสะอาดด้วยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด ฆ่าเชื้อ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายา
ฟอกขาว) เข้มข้น 1000 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา
1 ลิตร)
3) ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาด โดยแช่
ภาชนะในน้ําร้อน 80 องศาเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว) เข้มข้น
100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้ํา 1 ลิตร) 1 นาที แล้ว
ล้างน้ําให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
4) จัดให้มีทลี่ ้างมือพร้อมสบู่สําหรับล้างมือ หรือจัดให้มเี จลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือ
5) ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชําระ ที่รองนั่ง
โถสวม ที่กดโถ สวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทํา
ความสะอาดกอกน้ําที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใชน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําให
สะอาด
6) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
7) ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และ
ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
2. คาแนะนาส าหรับผู้สัม ผัส อาหาร ได้แก่ บุคคลที่ เ กี่ ยวข้องกั บ อาหารตั้ง แต่ก ระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้ง
เจ้าของร้านหรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที
2) ไม่สัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหาร
สุกและอาหารดิบ สําหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุก ด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา
เซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที
3) สําหรับ อาหารปรุงสําเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์
สําหรับ หยิบจับ หรือ ตักอาหาร เช่น ช้อน ที่ คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือ
สัม ผัส กั บอาหาร เพราะอาจเกิ ดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ และจัดให้มี ช้อนกลางทุ ก ครั้งเมื่ อต้อง
รับประทานอาหารร่วมกัน
4) ผู้ปรุงประกอบการที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ
หน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร
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5) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทํางาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทําความสะอาด และหลังเข้าส้วม
3. คาแนะนาสาหรับผู้บริโภค
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ
2) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเยื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
3) ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยน้ําและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง
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2.8 แนวทางการปฏิบตั ดิ ้านสุขอนามัยในตลาดสด
ตลาดสด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้าและผู้ซื้อ เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง
ประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อ สัตว์ดิบ ผัก สด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้ งเป็นพื้นที่ ส าธารณะ ที่มี คนมาจาก
หลากหลายพื้นที่ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ตลาดจึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ควรมีการ
ดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับเจ้าของตลาด
1. ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
1) ทําความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจําหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ํา
ผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด และฆ่าเชื้อ โดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน
(ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ํา 20 ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความ
เสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ใน
อัตราส่วน 2 ช้อนชาต่อน้ํา 20 ลิตร)
2) จัดให้มีที่ล้างมือ น้ําและสบู่สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์
3) ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวมที่ใชในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่ จับสายฉีด
ชําระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือ
ลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทําความสะอาดกอกน้ําที่ใช้ภายในตลาด โดยใชน้ํายาทําความสะอาด
และ ลางดวยน้ําใหสะอาด
4) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
2. กํากับ ดูแลผู้จําหน่ายอาหารและสินค้า และผู้ปฏิบัติงานในตลาด ดังนี้
1) ผู้จําหน่ายอาหารและสินค้า หากอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
2) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิด
ปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน
และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอน
การล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
ข. ผู้ปรุง ประกอบ และจาหน่ายอาหาร
1. ต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยน้ําและสบู่ หลังออกจากห้องส้วม และ
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก และอาจใช้หน้ากากผ้า
2. สําหรับอาหารปรุงสําเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง ในกรณีมีการใช้
อุปกรณ์สําหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับอาหาร
เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้
3. หากจําหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้ลูกค้า
สัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง
4. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์
ทันที
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2.9 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับอาคารสาธารณะและสถานประกอบการ
อาคารสาธารณะและสถานประกอบการ เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน สถานที่เหล่านี้ควรมีการดูแลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ
ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันในจุดต่างๆ ของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่
อาศัยในอาคาร ดังนี้
1. จัดให้มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัย ในอาคาร และให้คําแนะนําสําหรับ
ผู้ที่มาใช้บริการ
2. ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
ด้วยการ
1) ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณ
กลอนหรือ ลูก บิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชําระเงิน สวิตช์ไฟ
ปุ่ม กดลิ ฟ ต์ ทั้ ง นี้ ควรทํ า ความสะอาดด้วยน้ํ ายาทํ าความสะอาด หรื อสารฆ่าเชื้ อ เช่ น
แอลกอฮอล์ 70% น้ํายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
2) จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทําความสะอาดระบบระบาย
อากาศอย่างสม่ําเสมอ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
1) จัดให้มีหน้ากากอนามัย และจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสําหรับทําความสะอาดมือไว้ในบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกํ าลัง กาย ห้อ งส้วม ประตู
ทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
2) ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สําหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
4. กรณีที่เป็นร้านอาหารหรือมีการจาหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก่ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พื้น สุขอนามัยของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ใช้บริการ
1) ผู้ป รุ ง ประกอบอาหาร มี ก ารป้อ งกั นตนเองและป้ องกั น การแพร่ก ระจายเชื้อ โรค เช่ น
สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยน้ําและสบู่ หรือทุกครั้ง ที่
สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มี ผู้สัมผัสจํานวนมาก
2) ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะอาหาร ด้วยน้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุก
ครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและฆ่าเชื้อ
ทุกครั้ง
3) จัดบริการอาหารโดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น จัดให้มีช้อนกลางทุกครั้ง
เมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน ปกปิดอาหารด้วยภาชนะที่สะอาด
5. การให้ความรู้ คาแนะนา และสื่อสารประชาสัมพันธ์
1) เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรให้ คํ าแนะนํ า หรื อ จั ดหาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสีย่ งจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติด เชื้อ COVID–19 คําแนะนําการ
ปฏิบัติตัว การล้างมือที่ถูกวิธี การใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น
6. การป้องกันการติดเชื้อสาหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อาศัยในสถานที่นั้น
36

1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รบั เชื้อโรค เช่น พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ พนักงานยก
กระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากอนามัย ทําความสะอาดมือ
บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
2) ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อาศัย หากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
3) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด ให้ความสําคัญในการป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันตนเองจากสารเคมีที่ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน จึงควรสวม
ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จําเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ํา และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
4) ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บ
ขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาด
ทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ําและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
5) กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
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2.10 แนวทางการป้องกันตนเองและการปฏิบตั ดิ ้านสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าหรือ
ศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจํานวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และมีพื้นที่ใช้สอยหลายส่วน ควรมีการดูแลเพื่อป้องกันและลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ ทางเข้าออก ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องส้วม สิ่งของ เครื่ องใช้ ที่
มีการใช้ร่วมกันในจุดต่างๆ ของผู้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดังนี้
1. จัดให้มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยในอาคาร และให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่มา
ใช้บริการ
2. ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย
การ ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะราวบันไดเลื่อน จุด
ชําระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์ ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ํายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
3. จัดให้มีอุปกรณ์ทําความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไว้บริการลูกค้า
1) จุดบริก ารแอลกอฮอล์เจลไว้ในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง เช่น ประตูท างเข้าออก หน้าลิฟต์
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
2) ดูแลบริเวณและภายในห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สําหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
4. การให้ความรู้ คําแนะนํา และสื่อสารประชาสัมพันธ์
1) เจ้าของหรือ ผู้ประกอบการของห้างสรรพสินค้า ควรให้ความรู้ คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อ
ประชาสัมพั นธ์การป้อ งกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19
ให้กั บผู้ป ฏิบัติงานและลูก ค้าผู้รับ บริก าร เช่น วิธีการสัง เกตผู้ส งสัยติด เชื้อ COVID–19
คําแนะนําการปฏิบัติตัว การล้างมือบ่อยๆ การใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น
2) แจ้ง ผู้ป ระกอบการร้านค้าในส่วนต่างๆ ให้ป ฏิบัติตามแนวทางของห้างสรรพสินค้าเพื่อ
ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19
5. การป้องกันการติดเชื้อสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น
1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค เช่น พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ ลูกค้า
สัม พั นธ์ ต้องมี ก ารป้องกั นตนเองโดยการใช้ห น้ากากอนามัย ทํ าความสะอาดมื อบ่อยๆ
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
2) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด ให้ความสําคัญในการป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและเป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันตนเองจากสารเคมีที่ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน จึง
ควรสวมชุดอุป กรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ใช้ห น้ากากอนามั ย
สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วย
สบู่และน้ํา และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันทีกรณีพนักงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงาน หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สังเกตอาการ หากมีอาการรุนแรงหรือสงสัยว่า
อาจติดเชื้อ COVID–19 ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
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3) ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้ามยาว
เก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้
สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควร
อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
4) กรณีผู้ปฏิบัติงานมี อาการเจ็บ ป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มี น้ํามู ก หรือเหนื่อยหอบ ให้ห ยุด
ปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
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2.11 คาแนะนาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับเรือนจา
เรื อ นจํ า เป็ น สถานที่ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การควบคุ ม กั ก กั น ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เรื อ นจํ า แต่ ล ะแห่ ง มี
ผู้ต้องขังจํานวนมาก มีความแออัด รวมทั้ง ช่วงเวลาที่ให้ผู้ต้องขังได้ทํางานภายนอกหรือช่วงญาติมาเยี่ยม จึงมี
โอกาสแพร่ก ระจายเชื้อ โรคได้ ดัง นั้น จึงควรมี การดูแลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคใน
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค ระหว่างญาติ ผู้มาติดต่อ และผู้ต้องขัง รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่เรือนจํา ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีการใช้งานร่วมกันของผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่
โดยคําแนะนํานี้ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของเรือนจํา ดังนี้
1. การเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง
1.1 จัดให้มีจุดคัดกรองญาติผู้ต้องขังที่เข้ามาเยี่ยม กรณีพบผู้ที่เข้าข่ายมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
หายใจเหนื่อยหอบหรือ มี ประวัติไปในพื้นที่ เสี่ยง ให้ง ดการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และแนะนําให้พบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
1.2 จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสําหรับทําความสะอาดมือบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น บริเวณจุด
ที่ญาติผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่มีโอกาสสัมผัส จุดที่มีการใช้ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.3 การเยี่ยมผู้ต้องขัง กําหนดให้ญาติ รวมทั้งผู้ต้องขัง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่
เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจํา ตามเวลาที่เรือนจํากําหนด
2. การดูแลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
1. ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร จุดเสี่ยงที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บริเวณกลอนหรือลูกบิด
ประตู ราวจับ ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชําระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น โดยบริเวณพื้นผิวที่เป็น
โลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% ,บริเวณพื้นผิวทั่วไป ใช้น้ํายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ํา 99 ส่วน (ความ
เข้มข้น 0.05%)
2. จัดให้มีน้ํา สบู่ สําหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณที่มีการอยู่ร่วมกัน เช่น เรือนนอน
โรงอาหาร ลานกิจกรรม พื้นที่หรือบริเวณเยี่ยมญาติ เป็นต้น
3. ห้อง หรือสถานที่ ที่มีการใช้บริการร่วมกัน ควรดูแลให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทําความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ําเสมอ
ห้องส้วม ที่อาบน้า
1. ทําความสะอาดบริเวณห้องส้วมที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู สามารถใช้
แอลกอฮอล์ 70% สําหรับพื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ ฝารองนั่ง ก๊อกน้ํา
อ่างล้างมือ ใช้น้ํายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ํา 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที
แล้วล้างด้วยน้ําสะอาด สําหรับอ่างที่ใส่น้ําอาบของผู้ต้องขัง ให้ทําความสะอาดทุกวัน
2. ทําความสะอาดอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ต้องนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น โดยซักด้วย
ผงซักฟอก หรือแช่น้ํายาฟอกขาว แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปตากแดดให้แห้ง
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3. สุขอนามัยส่วนบุคคลผู้ต้องขัง
1. ซักทําความสะอาดเสือ้ ผ้า เครื่องนุง่ ห่ม และตากแดดเป็นประจําทุกวัน
2. จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลสําหรับผู้ต้องขัง และดูแลให้สะอาดเสมอ เช่น แก้วน้ําดื่ม
3. จัดให้มีสถานที่ และน้ําสําหรับล้างมือ พร้อมสบู่ ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ทั้ง ก่อนรับประทาน
อาหาร หลังการใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังจากการทํากิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค
4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
5. ดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายสม่ําเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
6. หมั่นสังเกตตนเอง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้คุม เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
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2.12 คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงมหรสพ
โรงมหรสพ เป็ นอาคารที่ ใช้เ ป็นสถานที่ สําหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อ
การแสดงรื่นเริงอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โรงมหรสพจึงเป็นสถานที่ที่มี
คนจํา นวนมากอยู่ร วมกั นหรื อ มี ก ารใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกั น ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง จึ ง ควรมี ม าต รการดู แ ล
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์
สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันของผู้เข้าชมและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับเจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ
1.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่
เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
- จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทําความสะอาดระบบระบาย
อากาศอย่างสม่ําเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบทําความสะอาดและฆ่าเชื้อของห้องจัดแสดงมหรสพ โดยทุกรอบหลัง
เสร็จสิ้นการแสดงต้องจัดให้มีการทําความสะอาด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เบาะที่นั่งและ
ที่พักแขน เป็นต้น และให้มีการดูดฝุ่นในแต่ละวันก่อนเปิดให้บริการ รวมถึงซักทําความสะอาดพรม เบาะที่นั่ง
ทุกเดือน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีมาตรการตรวจสอบความสะอาดของโรงมหรสพ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบที่ชัดเจน มีระบบรายงานและปิดแสดงให้ผู้เข้าชมทราบ
- ทําความสะอาดพื้นที่อื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณจุดจําหน่ายตั๋ว ราวจับหรือราวบันได พื้นที่นั่งรอ
ปุ่มกดลิฟต์ ส้วม เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น โดยให้ใช้ตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้น
- ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตผู้มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม
หรือมีน้ํามูก แนะนํางดเข้าชม
1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
- จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสําหรับทําความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นเสี่ยงหรือพื้นที่มี
การใช้งานร่วมกัน เช่น จุดจําหน่ายตั๋ว จุดตรวจสอบตั๋ว ทางเข้าโรงมหรสพ ห้องส้วม หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
- จัดให้มีอุปกรณ์และน้ํายาในการทําความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดูดฝุ่น ผ้าหรือไม้ถู
พื้นสําหรับเช็ดทําความสะอาด เหล็กคีบด้ามยาวสําหรับเก็บขยะ ถุงเก็บรวบรวมขยะ น้ํายาทําความสะอาดและสาร
ฆ่าเชื้อโรค รวมถึงดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สําหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.3 กรณีมีร้านอาหารหรือมีการจาหน่ายอาหาร ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ผู้สัมผัสอาหารมีการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ไม่สัมผัสอาหาร
โดยตรง สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยน้ําและสบู่
- ทําความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะจําหน่ายอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร เป็นต้น ด้วยน้ํายา
ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง
- จัดบริการอาหารโดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ปกปิดอาหารด้วยภาชนะ
ที่สะอาด
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1.4 การให้ความรู้ คาแนะนา และสื่อสารประชาสัมพันธ์
- เจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ ควรให้ความรู้ คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การแนะนํา
สุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการสังเกตผูส้ งสัยติดเชื้อ COVID–19 การล้างมือที่ถูกวิธี การใช้หน้ากากอนามัย
เป็นต้น
2. คาแนะนาสาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงมหรสพ
2.1 ผู้ป ฏิบั ติง านที่ มี ความเสี่ย งต่ อการได้ รั บ เชื้อ โรค เช่ น พนัก งานตรวจตั๋ ว พนัก งานขายตั๋ ว
พนักงานจําหน่ายอาหาร พนักงานทําความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากอนามัย
ทําความสะอาดมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
2.2 เพื่อป้องกันเชื้อโรคในเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ที่อาจปนเปื้อนมากับกระดาษเช็ดปาก กระดาษ
ชําระ ให้พนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บขยะมูลฝอยใช้หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งภายหลังปฏิบัติงาน
2.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
3. คาแนะนาสาหรับผู้เข้าชมมหรสพ
3.1 หากสงสัยว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนที่ไปพื้นที่เสี่ยง (ติดตามจากเว็บไซน์กรมควบคุมโรค) ควรงดการเข้าชมมหรสพ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3.2 ระหว่างชมมหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลายของผู้อื่น
และไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมู ก โดยไม่จําเป็น ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์
ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน
3.3 หลังเสร็จสิ้นจากการชมมหรสพ ให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก
หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที
4. คาแนะนากรณีมีนักแสดง และนักดนตรี
ไม่ควรร่วมการแสดง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวั ติเ ดิ นทางหรือ สัม ผั ส กั บ คนที่ ไ ปพื้ นที่ เ สี่ย ง (ติดตามจากเว็ บ ไซน์ ก รมควบคุ ม โรค) เพื่อป้ องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อโรค
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2.13 คาแนะนาการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine)
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทีเ่ ป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นทีท่ ี่มีการระบาดต่อเนือ่ ง และไม่ได้
มีอาการป่วย หรือผู้ทสี่ ัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรแยกเพื่อสังเกตอาการทีบ่ ้านเป็นระยะเวลา
14 วัน (ระยะฟักตัวของเชื้อโรค) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยแบ่งเป็นกรณีอยู่บ้านคนเดียว
กรณีอยู่ในบ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น และกรณีอยู่ในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ต
เมนท์) ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้
1) มีการแยกห้องนอนและห้องน้ําของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงออกจากสมาชิกอื่น ทั้งนี้
ห้องพักควรมีลักษณะโปร่ง มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดเข้าถึงได้
2) มีการแยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา) รวมทั้งให้แยกทํา
ความสะอาด
3) มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสําหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพืน้ ที่เสี่ยง เช่น หน้ากากอนามัย
สบู่ เจลแอลกอฮอล์
4) มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด ถุงมือ น้ํายาทํา
ความสะอาด สารฟอกขาว ถุงขยะ
2. การปฏิบัติตัวของของผู้ที่เ ดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ระหว่างการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
ก. กรณีอยู่บ้านคนเดียว
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง หรือ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ํา
และสบู่ ให้ลบู มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้วยกระดาษ
ทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทําความสะอาดมือด้วย
เจล
แอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทันที
3) แยกรับประทานอาหาร หากมีผจู้ ัดอาหาร หรือสัง่ อาหารจากแหล่งอื่น ให้กําหนดจุดรับอาหาร
เพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด
4) กรณีจําเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ
1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผูอ้ ื่นให้สั้นทีส่ ุด
5) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนําไปกําจัดต่อไป
- ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น ให้เก็บ
รวบรวมเป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลัง่ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น
ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทําลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทําลายเชื้อโดยราด
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ด้วยน้ํายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ภายหลังจัดการ
ขยะ ให้ล้างมือด้วยน้ําและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
6) ทําความสะอาด โถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน
7) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
ข. กรณีต้องอยู่บ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น
 ข้อปฏิบัติตัวสาหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจเช่น ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง หรือเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ํา
และสบู่ ให้ลบู มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้วยกระดาษ
ทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทําความสะอาดมือด้วย
เจล
แอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทันที
3) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในทีพ่ ักอาศัย โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และควร
อยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด
4) ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม
ช้อน แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา โทรศัพท์) รวมทั้งให้แยกทําความสะอาด
5) จัดให้มีน้ําดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนใน
ครอบครัว ให้ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างจาน ผึ่งให้
แห้งและตากแดด
6) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนําไปกําจัดต่อไป
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครัง้ เดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บรวบรวม
เป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลัง่ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ใน
แต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทําลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทําลายเชื้อโดยราดด้วย
น้ํายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นําไปทิง้ รวมกับขยะทัว่ ไป ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้าง
มือด้วยน้ําและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
7) ให้แยกการใช้หอ้ งส้วมกับคนในครอบครัว หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และ
ให้ทําความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
8) กรณีจําเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทงิ้ ลงในถังขยะที่มี
ฝาปิดมิดชิด และทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ําและสบู่ทันที
9) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
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 การปฏิบัติตัวของคนในครอบครัว
1) ให้ทุกคนในบ้านดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่อย่างน้อย
20 วินาที กรณีไม่มีน้ําและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง และดูแลสุขภาพตนเอง
2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา) ไม่ดื่มน้ําและไม่
รับประทานอาหารสํารับเดียวกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกทําความสะอาด
3) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วใส่ลงถังเพื่อให้ อปท. เก็บขน
นําไปกําจัดต่อไป
4) กรณีใช้ส้วมร่วมกัน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงสําคัญที่มีการสัมผัสร่ วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทุกครั้ง
5) บุคคลในครอบครัว หลีก เลี่ยงการอยู่ใ กล้ชิดกั บ ผู้ ที่ ก ลับ มาจากพื้นที่ ร ะบาด โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน หรือ
ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด หากจําเป็นให้ใช้หน้ากาก
6) เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผัส
กับผู้ป่วย
7) คนในครอบครัวสามารถไปทํางาน เรียนหนังสือ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้ข้อมูลกับ
สถานที่ทํางาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นกําหนด
ค. กรณีอาศัยในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์)
 มีคาแนะนาการปฏิบัติตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ อาการ
ทางเดินหายใจเช่น ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการ
เดินทาง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่
มีน้ําและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้วย
กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้
สนิท ก่อ นทิ้ง หรือ ใช้ แขนเสื้อปิดปากจมู กเมื่ อไอหรือจาม และ ทํ าความสะอาดมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทันที
3) หากมีผู้จัดอาหาร หรือสั่งอาหารจากแหล่งอื่น ให้กําหนดจุดรับอาหารเพื่อป้องกันการสัมผัส
ใกล้ชิด เช่น แจ้งผู้ดูแลอาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร
4) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนําไปกําจัดต่อไป
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครัง้ เดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บ
รวบรวมเป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลัง่ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น
ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทําลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทําลายเชื้อโดยราด
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ด้วยน้ํายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ภายหลังจัดการขยะ
ให้ล้างมือด้วยน้ําและสบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์ทันที
5) ทําความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน
6) หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้อื่น เช่น ล้อบบี้ ลิฟท์ กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้
หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้นที่สุด หรือเลี่ยง
เวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น รวมทั้งงดใช้บริการสันทนาการร่วม เช่น สระว่ายน้ํา ห้องออกกําลัง
กาย
7) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
 มีคาแนะนาสาหรับผู้ดูแลอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์) ดังนี้
1) อาคารชุดแต่ละแห่งอาจมีการคัดกรองผู้พักอาศัย ด้วยการสังเกตอาการเบื้องต้น หรือใช้
เครื่องมือวัดไข้ หากพบว่ ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง
1669 เพื่อประสานการรับตัวไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง
2) ทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจําทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยงโดยใช้น้ํายาฆ่า
เชื้อเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ํา ตู้จดหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ฟิตเนส รวมทั้งอาจจัดให้มี
จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% บริเวณจุดเข้าออกต่า งๆ เช่น หน้าลิฟท์ ประตูเข้า -ออก
อาคาร พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น
3) มีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทาง
การปฏิบัตติ ัวให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ
3. วิธีการทาความสะอาดและการทาลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัย
1) ผู้ที่ทําความสะอาด แนะนําให้สวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตากันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก
2) ทําความสะอาดพื้นบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ
และจุดเสี่ยงอื่นๆ ด้วยน้ํายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ํา 49
ส่วน) ทั้งนี้ในขณะทําความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
3) ทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม ด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอ และอาจทําลายเชื้อ
ด้วยน้ํายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ํา 49 ส่วน) ทั้งนี้ในขณะ
ทําความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
4) หลังทําความสะอาดควรซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอก
หรือน้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
5) ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา
และน้ํา หรือซักผ้าด้วยน้ําร้อนที่อุณหภูมิน้ํา 60-90 องศาเซลเซียส
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2.14 คาแนะนาสาหรับคนไทยทีเ่ ดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพืน้ ที่ที่มีการระบาด
ต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น (Local Quarantine)
สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้รองรับ ผู้
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน
ดังนั้น ในการเตรียมสถานที่ดังกล่าว มีทั้งการเตรียมสถานที่ บุคลากร และข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เข้าพัก ด้วย
มาตรการสําคัญทั้งด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ ด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา ด้านการจัดการมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฎิกูล และการควบคุมพาหะนําโรค ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่
(1) ด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้
• คัดเลือกพื้นที่และกําหนดแผนผังให้ชัดเจน บริเวณที่พักสําหรับผู้ถูกควบคุม ควรประกอบด้วย
ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องส้วม ห้องรับประทานอาหาร ที่แยกเป็นสัดส่วน ทั้ งนี้ ให้คํานึงถึงการระบายอากาศ
ภายในอาคารอย่างเพียงพอและเหมาะสม
• ควรจัดให้มีของใช้ส่วนตัวแยกเป็นการเฉพาะ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน จาน ชาม
ช้อน ส้อม แก้วน้ํา เป็นต้น รวมถึง ถุงใสที่มีความจุประมาณ 3 กิโลกรัม (ขนาด 12*20 นิ้ว) สําหรับขยะทั่วไป
และถุงใสขนาด 1 กิโลกรัม (6*11 นิ้ว) สําหรับขยะติดเชื้อพร้อมเชือกหรือหนังยางสําหรับมัดปากถุง อุปกรณ์
และน้ํายาทําความสะอาดสําหรับผู้ถูกกักกันแต่ละห้อง
• ทําความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนและเมื่อเสร็จสิ้นการกักกันแต่ละครั้ง ให้ทําความสะอาด
หากพบผู้ป่วยให้ทําความสะอาดภายในห้อง สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้โดยทันที
(2) ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
• การจัดอาหาร ควรเป็นอาหารปรุงสุก หากเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ พร้อมบริโภคต้องสามารถ
ป้องกันการปนเปื้อน หรืออุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ
เช่น อาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภค อาหารบรรจุกล่อง หรือการใช้ถาดหลุม กรณีมีอุปกรณ์ที่ ใช้รับประทาน
อาหารต้องล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจาน
• การจัดน้ําดื่ม ควรเป็นน้ําดื่มบรรจุขวด หรือในภาชนะปิดสนิท หรือจัดให้มอี ุปกรณ์สําหรับ
ต้มน้ํา
• การจัดให้มีน้ําใช้ กรณีเป็นน้ําประปา ควรมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ppm
โดยควรมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
(3) ด้านการจัดการมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฎิกูล และการควบคุมพาหะนาโรค
• จัดให้มีบริเวณที่พักรวมขยะแยกเฉพาะ โดยต้องมีลักษณะมิดชิด แยกจากอาคารที่พัก และไม่
อยู่ใกล้เส้นทางหลัก สะดวกต่อการเก็บขนไปกําจัด โดยให้รวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
• จัดให้มีการควบคุมดูแลและบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากสถานที่กักกันให้ได้รับการบําบัดและฆ่าเชื้อ
ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
• จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง
เป็นต้น อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
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นอกจากนี้ จัดให้มีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเ้ ข้าพัก ประกอบด้วย สุขอนามัยส่วนบุคคล การรับอาหาร
การจัดการขยะ การทําความสะอาดที่พัก เสื้อผ้า และภาชนะใช้ส่วนบุคคล (เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา)
ข. คาแนะนาสาหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
• เจ้าหน้าที่ทเี่ ข้าไปปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
เจล 70% ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปากของตนเอง ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์เพือ่ ป้องกันตนเอง
ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก
• เมื่อพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลําบากต้อง
รีบรายงานหัวหน้าหรือผูบ้ ังคับบัญชา และรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
• สําหรับผู้ปฏิบัติงานทําความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมใส่ชุดปกปิดในขณะปฏิบัติงาน
ได้แก่ เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว/ขายาวและผ้ายางกันเปื้อนปกคลุม ใช้ถุงมือยางหนา รองเท้า
บูท (พื้นยางหุ้มแข้ง) หน้ากากอนามัย แว่นป้องกันตาหรือกระจังกันใบหน้า
ค. คาแนะนาสาหรับผู้ถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย
(1) สุขอนามัยส่วนบุคคล
• ถ้ามีอาการมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลําบากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
• ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม
หรือหลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
• ลดการปนเปื้อน เมื่อไอและจามควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชู ปิดปาก จมูก แล้วนําไปทิ้งในถังขยะที่
มีฝาปิดทันที หากไม่มี ให้จามใส่ข้อ ศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุ ม
ข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้ง ไม่ควรไอ จามใส่มือ
• ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา
• ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถุง
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บ
รวบรวมเป็นขยะทั่วไป
- ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่ ง (เช่น หน้ากากอนามัย
กระดาษทิชชู) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม มัดปากถุงให้แน่นและนําไปรวบรวมในบริเวณ
ที่กําหนด
• ดูแลตัวเองให้แข็งแรง เช่น ออกกําลังกาย หากิจกรรมผ่อนคลายตนเอง เช่น ฟังเพลง และพักผ่อน
ให้เพียงพอ
• ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด
(2) สุขอนามัยต่อส่วนรวม
• ลดหรือเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือจับกลุ่มคลุกคลีใกล้ชิดกันในพื้นที่ส่วนรวมของอาคารหรือนอก
อาคาร ควรพักอยู่ในห้องส่วนตัว ติดต่อญาติ เพื่อนหรือบุคคลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• ควรเปิดประตู หน้าต่างอาคารที่พักเพื่อระบายอากาศทุกวัน
• ทําความสะอาดสถานที่พักทุกวัน และทําความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดหรือกลอน
ประตู ห้องน้ํา โทรศัพท์ โต๊ะ รวมทั้ง หากไอ จาม รดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทําความสะอาดทันที ด้วยน้ําสบู่หรือ
ผงซักฟอก และน้ํายาทําความสะอาดที่จัดมาให้
49

• ดูแลห้องน้ํา ห้องส้วมให้สะอาด ให้ทิ้งกระดาษชําระที่ใช้แล้วลงในโถส้วม และปิดฝาก่อนกดชัก
โครกทุกครั้ง
• เก็บรวมรวมขยะที่เกิดขึ้น โดยทิ้งลงในถุงที่จัดเตรียมไว้ มัดปากถุงให้แน่น และนําไปทิ้งในบริเวณที่
จัดเตรียมไว้
• ซักทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน เครื่ องนอน ด้วย
น้ํายาซักผ้าหรือผงซักฟอกแล้วตากแดดเพื่อฆ่าทําลายเชื้อโรค

50

ส่วนที่ 3
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตนด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล สาหรับประชาชน
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3.1 แนวทางการปฏิบตั ดิ ้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ด้วยหลักการ
3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล”
1. ลดสัมผัส
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้
ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น
- ลดการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะเมื่อไอหรือจาม ควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิช
ชู ปิดปาก จมูก แล้วนําไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด หากไม่มี ให้จามใส่ข้ อศอก โดยยกแขนข้างใด
ข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อน ไอ จามทุก
ครั้ง เมื่อเจ็บป่วยให้ใช้หน้ากากอนามัย
2. เลี่ยงจุดเสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และ
สตรีตั้งครรภ์ หากจําเป็นให้ใส่หน้ากากตามความเหมาะสม เช่น หน้ากากผ้า
- หลีก เลี่ยง หรือ อยู่ห่างจากผู้ที่มี อาการไอ จาม และมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ อย่างน้อย 1 เมตร
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น
3. ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม
- ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ หากทานอาหารร่วมกั นให้ใช้
ช้อนกลาง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- หากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ควรกักตัวเองที่บ้าน
14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
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3.2 คาแนะนาในการปฏิบตั ติ น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คน โดยทางน้ํามู ก น้ําลาย ประชาชนทุกคน
สามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้ด้วยการปฏิบัติตัวง่ายๆ ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ”
กินร้อน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศา
เซลเซียส ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาทีเพื่อทําลายเชื้อโรค อาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต้องนํามาอุ่นให้
ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนนํามารับประทานอีกครั้ง
ใช้ช้อนกลาง จัดให้มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อมีอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน การใช้ช้อนกลางให้จับ
บริเ วณด้ามช้อนเท่ านั้น เมื่อ ทําความสะอาดช้อนแล้ว ให้ผึ่งหรืออบให้แห้ง ห้ามใช้ผ้าเช็ด ในระยะที่มี การ
ระบาด ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว
ล้างมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ําหรือทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ โดยเฉพาะ
ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หรือไอ จาม สั่งน้ํามูก หลังการสัมผัสสัตว์ทุ กชนิด หลังสัมผัสจุด
สาธารณะที่คนใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ราวจับในรถโดยสารสาธารณะ
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3.3 คาแนะนาวิธีกาจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
คาแนะนาในการกาจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มีดังนี้
1. กรณีหน้า กากอนามั ยที่ใช้ สาหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย แข็งแรงดี เมื่ อใช้ง านแล้วถือเป็นขยะทั่วไป
ให้กําจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะ
ที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
2. กรณีหน้ า กากอนามั ย ที่ใช้ ส าหรับ ผู้ป่วยที่ มีอาการไข้ หวัดธรรมดา หรือ ผู้ที่ต้องดูแ ลผู้ ป่วยนั้ น
เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะทั่วไป ให้กําจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควร
สัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล
3. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้
ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ
ต้องเก็บขนและกําจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
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ส่วนที่ 4
คาแนะนาในการทาความสะอาด ทาลายและฆ่าเชื้อโรค
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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4. คาแนะนาในการทาความสะอาด ทาลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์ การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อได้ใน
ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้คําแนะนําสาร 3 ชนิดที่ทําลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่
สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ํายาฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% คําแนะนําฉบับนี้ จึงแนะนําวิธีการทําความสะอาด
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บริเวณพื้นผิว การจัดการภายหลังทําความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้
1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1. อุปกรณ์ทําความสะอาด ได้แก่ น้ํายาทํ าความสะอาดหรือน้ํายาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ
ถังน้ํา ไม้ถูพื้น ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด
1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด
1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว
ก. กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5% ในการเช็ดทําความสะอาด
ข. กรณีเ ป็นพื้ นที่ ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะนําให้ใช้ผ ลิตภัณฑ์ ที่ มีส่วนผสม โซเดียมไฮ โปคลอไรท์
(น้ํายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
ค. ตรวจสอบองค์ประกอบของน้ํายาทําความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวัน
หมดอายุ ทั้งนี้การเลือกใช้ขึ้นกับชนิดพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก
2. การเตรียมสารทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
การเตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนํา
ให้เ ลือ กใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ ฆ่าเชื้อ ที่ มี ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ซึ่ง รู้จัก กั นในชื่ อ “น้ํา ยาฟอกขาว”)
เนื่องจากหาได้ง่าย โดยนํามาผสมกับน้ําเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนํามาผสมกับน้ําเพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร
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3. การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว
- สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- เปิดประตู/หน้าต่างขณะทําความสะอาดเพื่อให้มีการระบายอากาศ
- หากพื้นผิวมีความสกปรก ควรทําความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นําผ้าชุบน้ําเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือ
คราบสกปรก ก่อนที่จะทําการใช้น้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
- ควรทําความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้ นบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซึ่งเป็นพื้นผิวขนาดเล็ก โดยนําผ้าสําหรับเช็ดทําความ
สะอาดชุบ น้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
เช็ดทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- สําหรับพื้น ใช้ไม้ถูพื้นชุบด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถูพื้นจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง
ไม่ซ้ํารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก
- การทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด
น้ํายาฟอกขาวที่ เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้ งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่ร องนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม
ที่ ก ดชัก โครก ราวจับ ลูก บิดหรือ กลอนประตู ที่ แขวนกระดาษชําระ อ่างล้ างมื อ ก๊ อกน้ํา ที่ วางสบู่ ผนั ง
ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5%
-หากเป็นการทําความสะอาดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อาคารสํานักงาน ร้านอาหาร ซึ่งไม่มีคนพักค้างคืน
แนะนําให้ปิดพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเข้าไปสัมผัสหรือใช้งานไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อลด
โอกาสในการสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดตามบริเวณต่างๆ
4. การจัดการหลังทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
- หลังทําความสะอาดควรซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือ
น้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
- บรรจุภัณฑ์ใส่น้ํายาทําความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังขยะ
อันตราย เศษขยะที่เหลือรวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกซ้อนสองชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและ
นําไปทิ้งทันทีโดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป
- ถอดถุงมือแล้วล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หากเป็นไปได้ควรชําระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว
5. ข้อควรระวัง
- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ
อ่อนควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
- ไม่ควรผสมน้ํายาฟอกขาวกับสารทําความสะอาดอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- เพื่อให้สารทําความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําความสะอาดควรเตรียมก่อนการใช้งาน
- ไม่ ควรนําถุง มือ ไปใช้ในการทํากิจกรรมประเภทอื่นๆ นอกจากการทําความสะอาดเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการทําความ
สะอาด
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เอกสารประกอบคาแนะนาสาหรับประชาชนในการทาความสะอาด ทาลายและฆ่าเชื้อโรค
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการในการทําลาย
เชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนําสารที่มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยมีคําแนะนําความเข้มข้นสําหรับพื้นผิวต่างๆ ดังนี้
ชนิดสารฆ่าเชื้อ
การใช้งาน
แอลกอฮอล์
สําหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ -ใช้กับพื้นผิววัสดุแข็ง ไม่มีรูพรุน เช่น เซรามิก สแตนเลส
(น้ํายาฟอกขาว)
แต่ไม่เหมาะกับพื้นผิวโลหะ
- สําหรับพื้นผิวทั่วไปควรใช้ความเข้มข้น 500-1000 ppm
- สําหรับพื้นผิวที่มกี ารปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย เสมหะ
อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น 5000 ppm
ไฮโดรเจนเปอร์
ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี
ออกไซด์

ข้อควรระวัง
ติดไฟง่าย
ห้ามผสมกับ
ผลิตภัณฑ์
แอมโมเนีย
-ห้ามผสมกับ
คลอรีน
-มีความเป็นกรดสูง
มีฤทธิ์กัดกร่อน

กรมอนามัยจัดทํารายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ฉลากผลิตภัณฑ์มาอ้างอิงดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ กรมอนามัยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีสว่ นได้ส่วน
เสียกั บผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมี ที่มี อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงควรใช้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม
1. เอทิลแอลกอฮอล์1,2,3 ความเข้มข้นที่แนะนา 70%
ชื่อสินค้าในตลาด
จีพีโอ แอลกอฮอล์

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น
70%
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2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์1,2,3 ความเข้มข้นทีแ่ นะนาคือ 0.1% (1000 ppm)
ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้ําหอม
(ขวดชมพู) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้ําหอม
(ขวดชมพู)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้ําสะอาด 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
เข้มข้น600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮยีน ซักผ้าขาว
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร / 600
มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 150 มิลลิลิตร ได้ (1 ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนํา
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ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้ํา 150 มิลลิลิตร ได้ ต่อน้ํา 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนํา

ไฮยีน ซักผ้าขาว กลิ่นไวท์ฟลอรัล

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

มาร์วิน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.2%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น
1,040 ppm ซึ่งใกล้เคียงกับ
ความเข้มข้นที่แนะนํา

ผสมตามคําแนะนําในฉลาก

คลอร็อกซ์ เร็กกูลาร์ บลีช

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.7%

ผสมผลิตภัณฑ์ 180 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 4 ลิตร ได้ความเข้มข้น
2,565 ppm ซึ่งมากกว่าความ
เข้มข้นที่แนะนํา

ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 1 ลิตร

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์พาวเวอร์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 1 ลิตร

โปรแมกซ์ กลิ่นแอคทีฟบลู

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

-ฉีดบริเวณที่ต้องการทําความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้ําสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนํา
-ฉีดบริเวณที่ต้องการทําความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้ําสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนํา

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลิตร
ต่อน้ํา 1 ลิตร
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3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นที่แนะนา 0.5%1,2 (5,000 ppm)
ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้ํา
กลิ่นสวีท ฟลอรัล
-ขนาด 500 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลิตร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้ํา
กลิ่นโรซี่ พิงก์
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลิตร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น
พลัส ชนิดน้ํา
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลิตร (1 ฝา)

แวนิช ชนิดน้ํา
ขนาด 500 มล

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 3

ไฮโดรเย่น เพอร์อ๊อกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%
ไฮโดรเจน

ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนํา
ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนํา
ต่อน้ํา 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น 1,200
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนํา
ลิตร ได้ความเข้มข้น 400 ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนํา

คาแนะนา ให้ได้ความ
เข้มข้นประมาณ
5000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้ํา 2 ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้ํา 2 ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มล. (5 ฝา) ต่อน้ํา 1
ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร ต่อน้ํา 1
ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน
ต่อน้ําสะอาด 5 ส่วน
หรือผสมผลิตภัณฑ์
200 มล. ต่อน้ํา 1
ลิตร

1.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590088920300081?token=4885AD16624C397E3897A8750C7EF37424838863D6CF
EB0D2751114D8307F944E546476DA1DF295BE1845A05CBE60763
2
National Environmental Agency, Singapore: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaningguidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19
3.
European Center for Disease Prevention and Control,2020 Interim guidance for Environmental Cleaning for non-health care
facilities exposed to SARS-COV-2
รูปภาพประกอบจาก : บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์, เจดี เซ็นทรัล, Shopee, Tops
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5. ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
แหล่งข้อมูล
กระทรวง
สาธารณสุข

กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข

รายละเอียด
เฟสบุคแฟนเพจ ของกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ แจ้งเตือน
สถานการณ์โรค COVID-19 สําหรับประเทศไทย

Website
https://www.facebook.co
m/thaimoph/

ข้อมูลศูนย์ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

http://pher.moph.go.th/

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

http://covid19.moph.go.th
/#/portal

แจ้งเตือนสถานการณ์ เผยแพร่คําแนะนําสําหรับประชาชน และ
แนวทางการดําเนินงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรค
COVID-19

https://www.anamai.moph
.go.th/main.php?filename=
covid19
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กรมควบคุมโรค แจ้งเตือนสถานการณ์และเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานสําหรับ
กระทรวง
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องโรค COVID-19
สาธารณสุข

https://ddc.moph.go.th/vir
alpneumonia/intro.php

องค์การอนามัย สถานการณ์และคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 (English) https://www.who.int/emer
โลกสํานักงาน
gencies/diseases/novelใหญ่
coronavirus-2019

องค์การ
อนามัยโลก
ประจํา
ประเทศไทย

คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม COVID-19 และ
คําแนะนําของ WHO ที่แปลเป็นภาษาไทย

https://www.who.int/thailan
d/emergencies/novelcoronavirus-2019

Centers for
Disease
Control and
Prevention
(CDC)

เผยแพร่คําแนะนําเรือ่ งโรค COVID-19 และการดูแลสุขภาพ

https://www.cdc.gov/corona
virus/2019-ncov/index.html

Government
of Singapore

แจ้งเตือนสถานการณ์และเผยแพร่คําแนะนําเรือ่ งโรค COVID-19
ของรัฐบาลสิงคโปร์

https://www.gov.sg/features
/covid-19
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Singapore
National
Environment
Agency, NEA

คําแนะนําสําหรับประชาชน การจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรณีโรค COVID-19

https://www.nea.gov.sg/our
-services/publiccleanliness/environmentalcleaning-guidelines
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