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ในชวงการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
COVID – 19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตอในระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา ที่มีขนาดใหญประมาณ 120 นาโนเมตรหรือ 0.12 ไมโครเมตร แพรกระจายโดยละอองฝอย(Droplet)
ของสารคัดหลั่งจากผูติดเชื้อ เชนน้ํามูก น้ําลายผานการไอและจาม จากขอมูลขององคการอนามัยโลก ยังไมพบ
หลักฐานยืนยันวาพบเชื้อไวรัสโคโรนาในน้ําผิวดิน น้ําบาดาล น้ําประปาหรือน้ําบริโภค เนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีเยื่อหุมที่มี
ความทนทานตอสภาวะแวดลอมไดต่ําและถูกทําลายไดงา ยจากสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อ เชน คลอรีน และสามารถกรอง
ไดดวยเยื่อกรองที่มีชองวางไมเกิน 100 นาโนเมตร หรือการกรองแบบ Ultra Filtration (UF) Nano Filtration
(NF) และ Reverse Osmosis (RO) นอกจากนั้นยังสามารถกําจัดไดดวยแสง Ultraviolet (UV) ดังนั้นความเสี่ยงที่
จะพบเชื้อไวรัสโคโรนาในน้ําประปาหรือน้ําบริโภคที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามวิธีดังกลาวจึงคอนขางต่ํา

อย า งไรก็ ต ามเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาจะสามารถอยู บ นพื้ น ผิ ว ได ห ลายชั่ ว โมงจนถึ งหลายวั น ตามชนิ ด พื้ น ผิ ว เช น
อลูมิเนียม 2-8 ชั่วโมง เหล็ก สแตน 2 วัน แกว 4 วัน พลาสติก 5 วัน ซึ่งวัสดุดังกลาวเปนสวนประกอบในการ
ผลิตตูน้ําหยอดเหรียญ หากไมมีการดูแลรักษาและทําความสะอาดแลวจะทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อใหผูประกอบการ เจาของหรือผูดูแลตูน้ําหยอดเหรียญ และประชาชนผูใชบริการมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตอง รวมทั้งเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการใหคําแนะนํา ควบคุม กํากับ ดูแล การ
ดําเนินกิจการตูน้ําหยอดเหรียญในชวงการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 กรมอนามัย จึงให
คําแนะนําในการดูแลและใชบริการตูน้ําหยอดเหรียญ ดังนี้
1. แนวทางในการดูแลตูน้ําหยอดเหรียญสําหรับผูประกอบการ เจาของหรือผูดูแลตูน้ําหยอดเหรียญ
1.1 ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ตั้งตามปกติ เพิ่มความเขมงวด อยาใหมีหนากากอนามัยที่ใช
แลว ทิ้งหรือวางไวบริเวณสถานที่ตั้งตูน้ําหยอดเหรียญ
1.2 ทําความสะอาดภายนอกตูน้ําหยอดเหรียญตามปกติ เพิ่มความเขมงวดโดยเช็ดบริเวณปุมกด
และบานประตูชองจายน้ําดวยสารเคมีฆาเชื้อโรค เชน น้ําผสมคลอรีน 0.1% (1,000 ppm.)
หรือเอทิลแอลกอฮอล 70% เปนตน
1.3 ทําความสะอาดภายในชองจายน้ําและหัวจายน้ํา ดวยสารเคมีฆาเชื้อโรคที่ปลอดภัย เชน น้ํา
ผสมคลอรีน 0.1% (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล 70 % เปนตน
1.4 ดูแล บํารุงรักษา เปลี่ยนไสกรอง ตามระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด
1.5 ทําความสะอาดหลอดแสง Ultraviolet (UV) โดยปกติจะออกแบบใหทําความสะอาดจาก
ภายนอก โดยดึงคันชักถูทําความสะอาดหลอดแสง UV ได
1.6 ควรจัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับใหผูมาใชบริการเช็ดลางมือกอนกดน้ํา
1.7 จัดทําเครื่องหมายกําหนดระยะหางของผูมาใชบริการใหหางกันอยางนอย 1 เมตร

2. แนวทางในการใชบริการตูน้ําหยอดเหรียญสําหรับประชาชนผูใชบริการ
2.1 พิจารณาเลือกใชบริการจากตูน้ําหยอดเหรียญที่มีการดูแล บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ โดยดูจาก
บริเวณที่ตั้งไมมีขยะ น้ําขัง ตัวตูตั้งสูงจากพื้น สภาพของตูไมมีการชํารุด มีความสะอาดทั้งภายนอก
และภายใน และมีการบันทึกการดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ เชน วันที่ เดือน ปที่เปลี่ยนหรือลางไส
กรอง เปนตน
2.2 นําภาชนะที่ลางสะอาดแลวเทานั้นไปบรรจุน้ําจากตูน้ําหยอดเหรียญ
2.3 ใชเจลแอลกอฮอลลางมือใหสะอาดกอนและหลังใชบริการ และไมใหมือไปจับหรือสัมผัสกอกน้ําใน
ชองจายน้ํา
2.4 ควรสวมหนากากอนามัยและไมควรไอ จาม ในขณะใชบริการ
2.5 เวนระยะหางจากผูใชบริการรายอื่นอยางนอย 1 เมตร ในขณะรอใชบริการ
3. แนวทางในการใหคําแนะนํา ควบคุมและกํากับการประกอบกิจการตูน้ําหยอดเหรียญ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ตรวจแนะนําการประกอบกิจการตูน้ํ าหยอดเหรี ยญตามปกติ โดยเขมงวดการดูแล รักษาความ
สะอาดของพื้นที่ตั้งและตัวตูน้ําหยอดเหรียญทั้งภายนอกและชองจายน้ํา ตรวจเช็คการลางหรือ
เปลี่ยนไสกรองตามกําหนดเวลา
3.2 ใหคําแนะนําแกผูประกอบการในการเตรียม การใชสารเคมีทําความสะอาดตูน้ําหยอดเหรียญอยาง
ถู ก ต อ งและเหมาะสมตามคํ า แนะนํ า ในการเตรี ย มและใช ส ารเคมี ทํ า ความสะอาด ตาม
เอกสารแนบทายนี้
3.3 ชี้แจงและประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติในการดูแลตูน้ําหยอดเหรียญนี้ใหแกผูประกอบการไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติ
3.4 แนะนําและประชาสัมพันธ แนวทางปฏิบั ติในการใชบ ริการตูน้ําหยอดเหรีย ญนี้ใหแก ประชาชน
ผูใชบริการถือปฏิบัติ
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เอกสารอางอิง

ขอมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563

WHO. (2020). Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus. [Internet].
Access : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
infection -prevention-and-control. (23 March 2020).

เอกสารแนบทาย
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1. คําแนะนําในการเตรียมคลอรีน :

การเตรียมน้ําผสมคลอรีนเขมขน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm.) ผสมผงปูน
คลอรีน 60% หนักประมาณ 2 กรัมละลายในน้ํา 1 ลิตร ทิ้งไวให
ตกตะกอน รินเฉพาะน้ําใสดานบนเอาไปใชทําความสะอาด หากตองการ
ปริมาณสารละลายคลอรีนมากกวา 1 ลิตรเพิ่มน้ําหนักผงปูนคลอรีน
ตามสัดสวน
2. คําแนะนําในการใชสารคลอรีน : นําสารละลายที่ไดจากขอ 1 ไปใชเช็ดลางทําความสะอาดทั้งภายนอก
และพื้นผิว หัวจายในชองจายน้ําของตูน้ําหยอดเหรียญ
3.ขอควรระวังในการเตรียมและใช : ตองสวมถุงมือยาง สวมแวนตา ขณะเตรียมและใชงานตลอดเวลา และ
ระวังไมใชสารละลายคลอรีนดังกลาวกระเด็นโดนผิวหนัง เสื้อผา
หากสารละลายคลอรีนกระเด็นโดนผิวหนัง หรือสวนอื่นๆของรางกาย
ตองลางออกดวยน้ําสะอาดทันที
หมายเหตุ : อาจใชสารเคมีฆาเชื้อชนิดอื่นที่มีคําแนะนําใหใชสําหรับฆาเชื้อบนพื้นผิว แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสารเคมีชนิดนั้นทั้งตอผูใชและตอผูบริโภคที่อาจจะปนเปอนลงในน้ําได โดยเฉพาะการ
นําเอามาใชลางในชองจายน้ําของตูน้ําหยอดเหรียญ
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