
 
แนวทางการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่พักหรือโรงแรม 

กรณี จัดใหเปนสถานที่ควบคุมเพ่ือแยกสังเกตอาการผูมีความเสี่ยงสัมผัสเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีในวงกวาง  ทําใหมีจํานวนผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ิมข้ึน และปจจุบันมีจํานวนผูท่ีตองเฝาสังเกตอาการเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  อาจสงผลใหสถานพยาบาลในระบบ
บริการสาธารณสุขท่ีมีอยูในปจจุบัน มีความแออัดและไมเพียงพอ  ประกอบกับ มีจํานวนผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ
โรคท่ีตองแยกตัวเพ่ือสังเกตอาการ กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ และแนวโนมจะมีคนไทยในตางประเทศจะเดินทาง
กลับประเทศไทยอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือการแยกสังเกตอาการ ผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ
โรค  โดยอาจเปนโรงแรม หรือสถานท่ีพัก ท้ังของรัฐและเอกชน ท่ีจะใหบริการเปนสถานท่ีควบคุมเพ่ือแยกสังเกต
อาการผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท้ังนี้ สถานท่ีดังกลาวจําเปนตองมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมข้ันพ้ืนฐานอยางเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจในความสะอาด ปลอดภัยตอผูรับบริการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรอบ  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

๑.  แนวทางสําหรับผูประกอบการโรงแรมหรือเจาของสถานท่ีพัก ดานความพรอมของสถานท่ี และแนวทาง
จัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

๑)  ดานอาคาร สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ ส่ิงของและเครื่องใช 
• กรณีท่ีมิใชโรงแรม ใหพิจารณาเลือกสถานท่ีพัก ท่ีมีพ้ืนท่ีใหบริการ ท่ีมีหองนอน หองน้ํา หอง

สวม หองรับประทานอาหาร ท่ีแยกเปนสัดสวน และคํานึงถึงการระบายอากาศภายในอาคาร
อยางเพียงพอและเหมาะสม  

• โรงแรม หรือสถานท่ีนั้น ๆ สามารถจัดใหมีของใชสวนตัวแยกเปนการเฉพาะ เชน ผาเช็ดตัว ผาปู
ท่ีนอน ปลอกหมอน จาน ชาม ชอน สอม แกวน้ํา เปนตน รวมถึง ภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปด 
พรอมถุงใสท่ีมีความจุประมาณ ๓ กิโลกรัม (ขนาด ๑๒*๒๐ นิ้ว) สําหรับขยะท่ัวไป และถุงแดง 
สําหรับขยะท่ีปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่ง เปนตน พรอมเชือกหรือหนังยางสําหรับมัด
ปากถุง อุปกรณและน้ํายาทําความสะอาด ประจาํหอง 

• กรณี มีหองหรือพ้ืนท่ีเพียงพอ ควรจัดใหพักแบบหองเดี่ยว หรือกรณีเปนหองรวม ตองมีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถจัดใหมีระยะหางของเตียงนอนและท่ีวางของใชสวนตัวของแตละบุคคล ๑-๒ เมตร 

• จัดใหมีระบบทําความสะอาดหองพัก เตียงนอน โตะ เกาอ้ีในหองพักสมํ่าเสมอ ดวยน้ํายาทํา
ความสะอาด และน้ํายาฆาเชื้อ และจัดหาอุปกรณปองกันตนเองใหกับพนักงานทําความสะอาด
อยางเพียงพอ และใหความรูพนักงานในการปองกันตนเองและการทําความสะอาดท่ีถูกตอง 
 

๑ 
 



๒) ดานสุขาภิบาลอาหาร ควรมีสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ หรือ
กรณี ใหหนวยงานภายนอกรับไปดําเนินการ ตองเปนหนวยงานท่ีสามารถดําเนินงานไดตามหลักสุขาภิบาล โดย
สามารถจัดอาหารปรุงสุกใหกับผูรับบริการ  (หากเปนอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภค ตองสามารถปองกันการ
ปนเปอน หรืออุนใหรอนกอนรับประทาน) ท้ังนี้ ควรจัดใหมีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ เชน อาหาร
สําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภค อาหารบรรจุกลอง หลีกเลี่ยง การจัดอาหารเสี่ยงท่ีตองใชมือสัมผัส อาหารท่ีบูดเสียงาย 
อาหารท่ีไมผานความรอน และเนนการใชภาชนะและอุปกรณสัมผัสอาหารแบบใชครั้งเดียวท้ิง 

               ๓) ดานน้ําดื่ม-น้ําใช  สามารถจัดบริการน้ําดื่มใหผูรับบริการไดอยางเพียงพอ แนะนําใหจัดหาน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือน้ําดื่มในภาชนะปดสนิท หรือจัดใหมีอุปกรณสําหรับตมน้ํา-น้ําใช กรณีเปนน้ําประปาควรมีคลอรีน
อิสระคงเหลือไมนอยกวา ๑ มิลลิกรัมตอลิตร  โดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง          
เชาและเย็น 

               ๔) ดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก  กรณีเปนโรงแรม ควรมีโรงซักฟอก ท่ีสามารถ
ทําความสะอาดผาและทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใชสารฆาเชื้อท่ีเหมาะสม หรือซักท่ีอุณหภูมิน้ํา 
ไมต่ํากวา ๗๑องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๕ นาที ได  หรือ กรณี ใหหนวยงานภายนอกรับไปดําเนินการ ตองเปน
หนวยงานท่ีสามารถดําเนินงานไดตามหลักเกณฑดังกลาว 

๕) ดานการจัดการสวมและส่ิงปฏิกูล  มีหองสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและปลอดภัย และมีระบบเก็บ
กักสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ระบบทอและระบบเก็บกักอุจจาระหรือบอเกรอะ (Septic tank) อยูในสภาพใช
การไดดี ไมแตก ไมรั่วซึม  และจัดใหมีการดูแลความสะอาดหองสวม หองอาบน้ํา โดยวิธีการทําความสะอาดพ้ืน
หองสวมใหฆาเชื้อโดยราด น้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว ท้ิงไวอยางนอย ๑๐ นาที เช็ดเนนบริเวณท่ีรองนั่งโถสวม       
ฝาปดโถสวม ท่ี กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ท่ีแขวนกระดาษชําระ อางลางมือ กอกน้ํา ท่ีวางสบู 
ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว หรือแอลกอฮอล ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด ๐.๕% 

 ๖) ดานการจัดการน้ําเสีย  มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถใชการไดดี รองรับปริมาณน้ําเสีย ๘๐๐ 
ลิตร/เตียง/วัน  มีระบบทอท่ีรวบรวมน้ําเสียจากจุดตาง ๆ อยางครอบคลุม  จัดใหมีการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย       
อยางตอเนื่อง ตรวจสอบระบบฆาเชื้อโรค ใหทํางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถติดตั้งอุปกรณฆาเชื้อในน้ําท้ิง       
โดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกคางอิสระคงเหลือในน้ําท้ิงทุกวัน ใหมีคาไมต่ํากวา ๑ มิลลิกรัมตอลิตร  และผลตรวจ
คุณภาพน้ําท้ิงเปนไปตามกฎหมายเทียบไดกับมาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงพยาบาล 

๗) ดานการจัดการขยะมูลฝอย และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค   
การจัดการขยะมูลฝอย  โรงแรมหรือสถานท่ีพัก สามารถจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยระหวางรอนําไป

กําจัด ไดอยางเปนสัดสวน มีลักษณะมิดชิด  สามารถปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคได และอยูในบริเวณ     
ท่ีสะดวกตอการเก็บขนไปกําจัด  พรอมจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีฝาปดอยางเพียงพอ กรณี เปนมูลฝอย
ท่ีปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่งของผูท่ีแยกสังเกตอาการ เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู เปนตน ให
พนักงานหรือเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมจากหองพักในแตละวัน นําไปท้ิงในท่ีพักขยะมูลฝอยท่ีจัดไวเฉพาะ เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําไปกําจัดตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

๒ 
 



การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค  จัดใหมีระบบตรวจสอบ ควบคุม ปองกัน และกําจัดสัตว
และแมลงพาหะนําโรคเปนประจํา และหม่ันตรวจสอบรองรอยของสัตวและแมลงพาหะนําโรคในโรงแรมหรือ
อาคารสถานท่ีพัก เพ่ือม่ันใจวามาตรการควบคุมใชไดผล 

 ๘) ดานความสัมพันธกับชุมชน  โรงแรมหรือสถานท่ีพักท่ีใหบริการ Hospitel ควรมีแนวทางและ
แผนการสรางความเขาใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการจาก
โรงแรม หรือสถานท่ีพักตามปกติ เปนสถานท่ีพักของผูท่ีมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาจกอใหเกิด
ความวิตกกังวลกับประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนและเกิดการตอตาน  จึงควรมีการใหขอมูลขาวสาร และความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID 19) และมาตรการปองกันและมาตรการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม   ใหแกชุมชน ท้ังกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดการยอมรับและสรางความม่ันใจ
ใหกับชุมชน         
  

๒. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงแรมหรือสถานท่ีพัก 

๑)  ใหมีจุดคัดกรองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูมาติดตอในอาคาร  อาจพิจารณาใหมีเครื่องตรวจวัด 
อุณหภูมิกายแบบใชจอหนาผากหรือจอหู จัดไวท่ีเคานเตอรเจาหนาท่ีของโรงแรมหรือสถานท่ีพักอาศัย เพ่ือตรวจวัด 
อุณหภูมิผูท่ีเขามาในอาคาร  

๒)  กรณีเจาหนาท่ี ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมท่ีตองใกลชิดกัน ตองจัดใหมีมาตรการเวนระยะหาง 
ระหวางบุคคล ๑-๒  เมตร 

๓)  ควรลางมือบอย ๆ ดวยสบู และน้ํา หรือทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล ๗๐% ไมใชมือ
สัมผัสใบหนา จมูก ปากของตนเอง ขณะปฏิบัติงานตองสวมหนากาก และอุปกรณเพ่ือปองกันตนเอง เชน ถุงมือ  

๔) เม่ือพบวาตนเองมีอาการผิดปกติ เชน มีไข ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ตองรีบรายงาน
หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามแนวทางดานสาธารณสุขท่ีหนวยงานกําหนด 

๕)  ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ตองสวมใสชุดปกปดในขณะปฏิบัติงาน ไดแก 
เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว/ขายาวและผายางกันเปอนปกคลุม ใชถุงมือยางหนา รองเทาบูท (พ้ืนยาง
หุมแขง) หนากากอนามัย แวนปองกันตาหรือกระจังกันใบหนา  เสร็จงานแลวลางมือใหสะอาดทุกครั้งภายหลัง
ปฏิบัติงาน  และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที 
 

๓. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขาพักเพ่ือแยกสังเกตอาการ 
 ๑) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบวามีไข อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส รวมกับอาการทางเดิน

หายใจ เชน ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ใหแจงเจาหนาท่ี หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือตามแนวทางท่ีโรงแรม

หรือสถานท่ีพักกําหนดไว และไปพบแพทยทันที  ท้ังนี้ ตองไมใชรถสาธารณะในการเดินทาง แตใหเดินทางดวย

รถยนตสวนตัว หรือรถรับจางท่ีไมเปดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา  

 ๒) ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม 
หรือหลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน  
 ๓) ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน เชน ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา แปรงสีฟน จาน ชาม ชอน แกวน้ํา 
 
 

๓ 
 



 ๔) ใหแยกขยะ เปน ๒ ประเภท และใสถุงท่ีโรงแรมหรือสถานท่ีพัก จัดเตรียมให  

- ขยะท่ัวไป (เชน ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหารแบบใชครั้งเดียว ขวด เปนตน) ใหเก็บรวบรวม
เปนขยะท่ัวไป  

- ขยะท่ีปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่ง (เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู) ในแตละวัน      
ใหเก็บรวบรวมในถุงแดง ท่ีโรงแรมหรือท่ีพักจัดให มัดปากถุงใหแนน และนําสงพนักงาน หรือ
เจาหนาท่ีเพ่ือรวบรวมไปกําจัด ตามแนวทางท่ีโรงแรม หรือสถานท่ีพักกําหนด 

 ๕) ดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ เชน ออกกําลังกาย ท่ีสามารถทําไดภายในหองพัก หา
กิจกรรมผอนคลายตนเอง และพักผอนใหเพียงพอ  
  ๖) เปดประตู หนาตางอาคารท่ีพักเพ่ือระบายอากาศและรับแสงแดดธรรมชาติ ทุกวัน 
  ๗) รักษาความสะอาดรางกายและของใชสวนตัวสมํ่าเสมอ และทําความสะอาดสถานท่ีในหองพัก        
จุดท่ีตองสัมผัสบอย ๆ เชน ลูกบิดหรือกลอนประตู หองน้ํา โทรศัพท โตะ เกาอ้ี ดวยน้ําสบูหรือผงซักฟอก และ
น้ํายาทําความสะอาดท่ีจัดมาให 

๘) งดการทํากิจกรรม หรือ จับกลุมคลุกคลีใกลชิดกับผูอ่ืน ในพ้ืนท่ีสวนรวมของอาคาร หรือนอก
อาคาร ควรพักอยูในหองสวนตัว การติดตอญาติ เพ่ือน หรือบุคคลตาง ๆ ใหติดตอทางโทรศัพท หรือ ไลน เปนตน 

๙) ใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผูถูกควบคุมเพ่ือสังเกตอาการอยางเครงครัด 

************************************ 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕  เมษายน ๒๕๖๓  

๔ 
 


	- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บรวบรวมเป็นขยะทั่วไป
	- ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง (เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู) ในแต่ละวัน      ให้เก็บรวบรวมในถุงแดง ที่โรงแรมหรือที่พักจัดให้ มัดปากถุงให้แน่น และนำส่งพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมไปกำจัด ตามแนวทางที่โรงแรม หรือสถานที่พักกำหนด

