แนวทางการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่พักหรือโรงแรม
กรณี จัดใหเปนสถานที่ควบคุมเพื่อแยกสังเกตอาการผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงสาธารณสุข
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีในวงกวาง ทําใหมีจํานวนผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพิ่มขึ้น และปจจุบันมีจํานวนผูที่ตองเฝาสังเกตอาการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาจสงผลใหสถานพยาบาลในระบบ
บริการสาธารณสุขที่มีอยูในปจจุบัน มีความแออัดและไมเพียงพอ ประกอบกับ มีจํานวนผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ
โรคที่ตองแยกตัวเพื่อสังเกตอาการ กระจายตัวอยูในพื้นที่ตาง ๆ และแนวโนมจะมีคนไทยในตางประเทศจะเดินทาง
กลับประเทศไทยอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองจัดเตรียมสถานที่เพื่อการแยกสังเกตอาการ ผูมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ
โรค โดยอาจเปนโรงแรม หรือสถานที่พัก ทั้งของรัฐและเอกชน ที่จะใหบริการเปนสถานที่ควบคุมเพื่อแยกสังเกต
อาการผู มี ค วามเสี่ ย งสั ม ผั ส เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทั้ ง นี้ สถานที่ ดั ง กล า วจํ า เป น ต อ งมี ก ารจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดลอมขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยตอผูรับบริการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรอบ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑. แนวทางสําหรับผูประกอบการโรงแรมหรือเจาของสถานที่พัก ดานความพรอมของสถานที่ และแนวทาง
จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
๑) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ สิ่งของและเครื่องใช
• กรณีที่มิใชโ รงแรม ใหพิจารณาเลือกสถานที่พัก ที่มีพื้นที่ใหบริการ ที่มีหองนอน ห องน้ํา หอง
สวม หองรับประทานอาหาร ที่แยกเปนสัดสวน และคํานึงถึงการระบายอากาศภายในอาคาร
อยางเพียงพอและเหมาะสม
• โรงแรม หรือสถานที่นั้น ๆ สามารถจัดใหมีของใชสวนตัวแยกเปนการเฉพาะ เชน ผาเช็ดตัว ผาปู
ที่นอน ปลอกหมอน จาน ชาม ชอน สอม แกวน้ํา เปนตน รวมถึง ภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปด
พรอมถุงใสที่มีความจุประมาณ ๓ กิโลกรัม (ขนาด ๑๒*๒๐ นิ้ว) สําหรับขยะทั่วไป และถุงแดง
สําหรับขยะที่ปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่ง เปนตน พรอมเชือกหรือหนังยางสําหรับมัด
ปากถุง อุปกรณและน้ํายาทําความสะอาด ประจําหอง
• กรณี มีหองหรือพื้นที่เพียงพอ ควรจัดใหพักแบบหองเดี่ยว หรือกรณีเปนหองรวม ตองมีพื้นที่ที่
สามารถจัดใหมีระยะหางของเตียงนอนและที่วางของใชสวนตัวของแตละบุคคล ๑-๒ เมตร
• จัดให มีร ะบบทํ าความสะอาดหองพั ก เตี ย งนอน โตะ เกาอี้ ในหองพักสม่ําเสมอ ดวยน้ํายาทํ า
ความสะอาด และน้ํายาฆาเชื้อ และจัดหาอุปกรณปองกันตนเองใหกับพนักงานทําความสะอาด
อยางเพียงพอ และใหความรูพนักงานในการปองกันตนเองและการทําความสะอาดที่ถูกตอง

๑

๒) ดานสุขาภิบาลอาหาร ควรมีสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ หรือ
กรณี ใหหนวยงานภายนอกรับไปดําเนินการ ตองเปนหนวยงานที่สามารถดําเนินงานไดตามหลักสุขาภิบาล โดย
สามารถจัดอาหารปรุงสุกใหกับผูรับบริการ (หากเปนอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภค ตองสามารถปองกันการ
ปนเปอน หรืออุนใหรอนกอนรับประทาน) ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ เชน อาหาร
สําเร็จรูปที่พรอมบริโภค อาหารบรรจุกลอง หลีกเลี่ยง การจัดอาหารเสี่ยงที่ตองใชมือสัมผัส อาหารที่บูดเสียงาย
อาหารที่ไมผานความรอน และเนนการใชภาชนะและอุปกรณสัมผัสอาหารแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
๓) ดานน้ําดื่ม-น้ําใช สามารถจัดบริการน้ําดื่มใหผูรับบริการไดอยางเพียงพอ แนะนําใหจัดหาน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือน้ําดื่มในภาชนะปดสนิท หรือจัดใหมีอุปกรณสําหรับตมน้ํา-น้ําใช กรณีเปนน้ําประปาควรมีคลอรีน
อิสระคงเหลือไมนอยกวา ๑ มิลลิกรัมตอลิตร โดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง
เชาและเย็น
๔) ดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก กรณีเปนโรงแรม ควรมีโรงซักฟอก ที่สามารถ
ทําความสะอาดผาและทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใชสารฆาเชื้อที่เหมาะสม หรือซักที่อุณหภูมิน้ํา
ไมต่ํากวา ๗๑องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๕ นาที ได หรือ กรณี ใหหนวยงานภายนอกรับไปดําเนินการ ตองเปน
หนวยงานที่สามารถดําเนินงานไดตามหลักเกณฑดังกลาว
๕) ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล มีหองสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและปลอดภัย และมีระบบเก็บ
กักสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล ระบบทอและระบบเก็บกักอุจจาระหรือบอเกรอะ (Septic tank) อยูในสภาพใช
การไดดี ไมแตก ไมรั่วซึม และจัดใหมีการดูแลความสะอาดหองสวม หองอาบน้ํา โดยวิธีการทําความสะอาดพื้น
หองสวมใหฆาเชื้อโดยราด น้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไว ทิ้งไวอยางนอย ๑๐ นาที เช็ดเนนบริเวณที่รองนั่งโถสวม
ฝาปดโถสวม ที่ กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อางลางมือ กอกน้ํา ที่วางสบู
ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไว หรือแอลกอฮอล ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด ๐.๕%
๖) ดานการจัดการน้ําเสีย มีระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถใชการไดดี รองรับปริมาณน้ําเสีย ๘๐๐
ลิตร/เตียง/วัน มีระบบทอที่รวบรวมน้ําเสียจากจุดตาง ๆ อยางครอบคลุม จัดใหมีการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
อยางต อเนื่อง ตรวจสอบระบบฆ าเชื้อโรค ใหทํางานตลอด ๒๔ ชั่ว โมง สามารถติ ดตั้งอุป กรณฆาเชื้ อในน้ําทิ้ ง
โดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกคางอิสระคงเหลือในน้ําทิ้งทุกวัน ใหมีคาไมต่ํากวา ๑ มิลลิกรัมตอลิตร และผลตรวจ
คุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามกฎหมายเทียบไดกับมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงพยาบาล
๗) ดานการจัดการขยะมูลฝอย และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค
การจัดการขยะมูลฝอย โรงแรมหรือสถานที่พัก สามารถจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยระหวางรอนําไป
กําจัด ไดอยางเปนสัดสวน มีลักษณะมิดชิด สามารถปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคได และอยูในบริเวณ
ที่สะดวกตอการเก็บขนไปกําจัด พรอมจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดอยางเพียงพอ กรณี เปนมูลฝอย
ที่ปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่งของผูที่แยกสังเกตอาการ เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู เปนตน ให
พนักงานหรือเจาหนาที่เก็บรวบรวมจากหองพักในแตละวัน นําไปทิ้งในที่พักขยะมูลฝอยที่จัดไวเฉพาะ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปกําจัดตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

๒

การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค จัดใหมีระบบตรวจสอบ ควบคุม ปองกัน และกําจัดสัตว
และแมลงพาหะนําโรคเปนประจํา และหมั่นตรวจสอบรองรอยของสัตวและแมลงพาหะนําโรคในโรงแรมหรือ
อาคารสถานที่พัก เพื่อมั่นใจวามาตรการควบคุมใชไดผล
๘) ดานความสัมพันธกับชุมชน โรงแรมหรือสถานที่พักที่ใหบริการ Hospitel ควรมีแนวทางและ
แผนการสรางความเขาใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการจาก
โรงแรม หรือสถานที่พักตามปกติ เปนสถานที่พักของผูที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจกอใหเกิด
ความวิตกกังวลกับประชาชนที่อาศัยในชุมชนและเกิดการตอตาน จึงควรมีการใหขอมูลขาวสาร และความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และมาตรการปองกันและมาตรการดานอนามั ย
สิ่งแวดลอม ใหแกชุมชน ทั้งกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการยอมรับและสรางความมั่นใจ
ใหกับชุมชน
๒. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงแรมหรือสถานที่พัก
๑) ใหมีจุดคัดกรองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมาติดตอในอาคาร อาจพิจารณาใหมีเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิกายแบบใชจอหนาผากหรือจอหู จัดไวที่เคานเตอรเจาหนาที่ของโรงแรมหรือสถานที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิผูที่เขามาในอาคาร
๒) กรณีเจาหนาที่ ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมที่ตองใกลชิดกัน ตองจัดใหมีมาตรการเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล ๑-๒ เมตร
๓) ควรลางมือบอย ๆ ดวยสบู และน้ํา หรือทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล ๗๐% ไมใชมือ
สัมผัสใบหนา จมูก ปากของตนเอง ขณะปฏิบัติงานตองสวมหนากาก และอุปกรณเพื่อปองกันตนเอง เชน ถุงมือ
๔) เมื่อพบวาตนเองมีอาการผิดปกติ เชน มีไข ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ตองรีบรายงาน
หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามแนวทางดานสาธารณสุขที่หนวยงานกําหนด
๕) ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ตองสวมใสชุดปกปดในขณะปฏิบัติงาน ไดแก
เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว/ขายาวและผายางกันเปอนปกคลุม ใชถุงมือยางหนา รองเทาบูท (พื้นยาง
หุมแขง) หนากากอนามัย แวนปองกันตาหรือกระจังกันใบหนา เสร็จงานแลวลางมือใหสะอาดทุกครั้งภายหลัง
ปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
๓. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขาพักเพื่อแยกสังเกตอาการ
๑) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบวามีไข อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส รวมกับอาการทางเดิน
หายใจ เชน ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ใหแจงเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่สาธารณสุข หรือตามแนวทางที่โรงแรม
หรือสถานที่พักกําหนดไว และไปพบแพทยทันที ทั้งนี้ ตองไมใชรถสาธารณะในการเดินทาง แตใหเดินทางดวย
รถยนตสวนตัว หรือรถรับจางที่ไมเปดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
๒) ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม
หรือหลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
๓) ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา แปรงสีฟน จาน ชาม ชอน แกวน้ํา
๓

๔) ใหแยกขยะ เปน ๒ ประเภท และใสถุงที่โรงแรมหรือสถานที่พัก จัดเตรียมให
- ขยะทั่วไป (เชน ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหารแบบใชครั้งเดียว ขวด เปนตน) ใหเก็บรวบรวม
เปนขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่ง (เชน หนากากอนามัย กระดาษทิชชู) ในแตละวัน
ใหเก็บรวบรวมในถุงแดง ที่โรงแรมหรือที่พักจัดให มัดปากถุงใหแนน และนําสงพนักงาน หรือ
เจาหนาที่เพื่อรวบรวมไปกําจัด ตามแนวทางที่โรงแรม หรือสถานที่พักกําหนด
๕) ดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ เชน ออกกําลังกาย ที่สามารถทําไดภ ายในหองพัก หา
กิจกรรมผอนคลายตนเอง และพักผอนใหเพียงพอ
๖) เปดประตู หนาตางอาคารที่พักเพื่อระบายอากาศและรับแสงแดดธรรมชาติ ทุกวัน
๗) รักษาความสะอาดรางกายและของใชสวนตัวสม่ําเสมอ และทําความสะอาดสถานที่ในหองพัก
จุดที่ตองสัมผัสบอย ๆ เชน ลูกบิดหรือกลอนประตู หองน้ํา โทรศัพท โตะ เกาอี้ ดวยน้ําสบูหรือผงซักฟอก และ
น้ํายาทําความสะอาดที่จัดมาให
๘) งดการทํากิจกรรม หรือ จับกลุมคลุกคลีใกลชิดกับผูอื่น ในพื้นที่สวนรวมของอาคาร หรือนอก
อาคาร ควรพักอยูในหองสวนตัว การติดตอญาติ เพื่อน หรือบุคคลตาง ๆ ใหติดตอทางโทรศัพท หรือ ไลน เปนตน
๙) ใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผูถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการอยางเครงครัด
************************************

ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๔

