
1 
 

 
ค ำแนะน ำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมส ำหรบัศำสนสถำน กรณี มัสยดิ 

ในสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
 

มัสยิด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีอิหม่าม เป็นผู้น า
ศาสนา และประกอบไปด้วย คอเต็บ บิหลั่น รวมทั้งผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งที่เป็นประชาชน      
ในหมู่บ้านนั้นๆ และประชาชนที่มาจากต่างพื้นที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอยู่รวมกันจ านวนมาก
ดังนั้น จึงควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคในศาสนสถาน ดังนี ้
1. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ดูแลศำสนสถำน 

1) หากมีผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามอีาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
หรือกลับจากพืน้ที่เสีย่งและอยู่ในช่วงกักกนั ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน 
รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวปว่ยด้วยโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

2) จัดให้มีการคัดกรองศาสนิกชน/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณทางเข้าศาสนสถาน
ตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์เจลไว้บริเวณทางเข้า
ประตูศาสนสถาน และหากพบว่ามีผู้ที่มาละหมาด/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาป่วย 
หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะน าไปพบแพทย์ทันที 

3) กรณีที่มีผู้ที่มาละหมาด/ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือประชาชนกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง      
ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในศาสนสถาน ควรพิจารณาปิดศาสนสถานตามความเหมาะสม 
เพื่อท าความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที  

4) หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมชุมนุมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณกุศล การจัดค่ายอบรม
เยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  

5) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผสัมือ การสวมกอด และการสัมผัสแกม้ โดยให้ยกมอืสลามกัน
เท่านั้น 

6) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้ 
- ให้ท าความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกันทุกวัน ได้แก่ ห้องส าหรับประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา/สถานที่ละหมาด ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป  
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- กรณีที่มีรถ รับ-ส่ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท 
ระบายอากาศภายในรถ และท าความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ได้แก่ ราวจับที่เปิด
ประตู เบาะน่ัง ที่พักแขนด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 

- ห้องที่มีการใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ ห้องส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/สถานที่
ละหมาด ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ควรงดการใช้เครื่องปรับอากาศ  

- ลดความแออัดของผู้ที่มาละหมาด/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น จัดต าแหน่ง
การยืนละหมาดและแถวให้ห่างกัน กระจายมุมประกอบพิธีกรรม  

- งดใช้พรมปูพื้น, พรมปูละหมาด และผ้าละหมาดร่วมกัน ส าหรับปฏิบัติศาสนกิจ ควรใช้ของ
ส่วนตัวที่น ามาจากบ้านและซักท าความสะอาดและตากแดดทุกอาทิตย์ 

- ยกเลิกการใช้บ่ออาบน้ าละหมาด (กอเลาะห์) หรืออ่างใหญ่ในรูปแบบจุ่มมือลงในบ่อน้ าเพื่อ
อาบน้ าละหมาด โดยควรปรับเป็นระบบปิดและต่อก็อกน้ าส าหรับอาบน้ าละหมาด หรือใช้น้ า
จากระบบน้ าประปา 

7) จัดให้มีการดูแลเรื่องการปรุง/ประกอบอาหาร ดังนี ้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน

และพบแพทย์ทันที 
- ในขณะปฏิบัติงานผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ      

และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล 
- ลา้งมืออย่างสม่ าเสมอด้วยสบู่และน้ าก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จาม

รดอาหาร  
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง 

และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน 
- ท าความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วย

น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด      
เป็นประจ าทุกวัน 

- กรณีมีบริการน้ าดื่ม ไม่ควรใช้แก้วน้ าใบเดียวใช้ซ้ ากัน ควรใช้แก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง 
- งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดการ

รับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด 
และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร 

8) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้ 
- ท าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม      

โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 
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- ซักผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาฆ่าเช้ือ แล้วซัก
ด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปผึ่งตากแดดให้แห้ง 

 

2. ค ำแนะน ำส ำหรับอิหม่ำม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมกำรมัสยิดและผู้ดูแลศำสนสถำน ในกำรดูแลตนเอง 
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ 

a. อยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน  
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
3) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก  เว้นระยะห่าง

ระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น 1- 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing)  เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระจายของเช้ือโรค  

4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือแอลกอฮอลล์เจลทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก  

5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และงดกำร
รับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดกำรรับประทาน
อาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด และใช้ช้อนกลางใน
การรับประทานอาหาร 

6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินผัก ผลไม้ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ  
7) การดูแลความสะอาดห้องส้วม และเก็บขยะให้สวมถุงมือยางหน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้น

ยางหุ้มแข้ง และใช้ อุปกรณ์ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้
ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันควร
อาบน้ าและเปลี่ยนทันที 

8) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผสัมือ การสวมกอด และการสัมผัสแกม้ โดยให้ยกมอืสลามกันเท่านั้น 
3. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ท่ีมำละหมำด/ผู้มำเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ ในกำรดูแลตนเอง 

1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปศาสนสถานและงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสน
สถาน 

2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก 
3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือแอลกอฮอลล์เจลทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วมรวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก  
4) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ าร่วมกัน และงดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม 

ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเองและงดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่
ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร 
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5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น 1- 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระจายของเช้ือโรค  

6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และ
นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ช่ัวโมง/วัน 
 

********************************* 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 


