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ค ำแนะน ำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยสำธำรณสุขในกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อม  

ของชุมชน และมีบทบำทด้ำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อคุณภำพชีวิตของประชำชน ซึ่ง ในพื้นท่ีของท้องถิ่น
หนึ่ง ๆ ประชำชนจะมีควำมสัมพันธ์กันฉันท์เครือญำติ มีกำรติดต่อส่ือสำร และอำจมีกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน  รวมท้ัง อำจมีประชำชนท่ีเดินทำงกลับ
ภูมิล ำเนำ เนื่องจำกกำรปิดสถำนประกอยกำร เป็นกำรช่ัวครำว ในช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  จึงมีค ำแนะน ำต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในเฉพำะสถำน
ประกอบกำรและกิจกำร สถำนบริกำร สถำนท่ีสำธำรณะในชุมชน กำรจัดกำรมูลฝอย รวมถึง กำรให้ควำมรู้
และกำรดูแลประชำชนในพื้นท่ี เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชน
ในชุมชน ดังนี้ 

 

๑. การควบคุม ก ากับ ดูแลสุขลักษณะสถานประกอบการและกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ 
๑.๑ ควบคุม ก ำกับ ดูแลสถำนประกอบกำรและกิจกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศค ำส่ังจังหวัด โดย
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเคร่งครัด และควบคุม ก ำกับ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดป้องกันกำรแพร่ระบำดเช้ือ
โรค ภำยในสถำนประกอบกำรและกิจกำร จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล และกำรป้องกัน
ตนเอง ท้ังของผู้ประกอบกำร และผู้มำรับบริกำร ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงจำก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

๑.๒ กรณีท่ีมีค ำส่ังจังหวัดปิดสถำนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดโรคตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25๕๘ 
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุม ก ำกับ ให้เป็นไปตำมค ำส่ังของแต่ละพื้นท่ีโดยเคร่งครัด 

๑.๓ ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เข้ำสู่หมู่บ้ำน และชุมชน ตำมค ำส่ังหรือประกำศของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กระทรวงมหำดไทย 
หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๔ กรณีสถำนประกอบกำรและกิจกำร ท่ีจะกลับมำเปิดให้บริกำร ภำยหลังกำรประกำศยกเลิกค ำส่ัง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำกับ ดูแลให้มีกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือโรคก่อนเปิดให้บริกำร  

 

๒. การควบคุม ก ากับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน 
สถำนท่ีสำธำรณะในชุมชน สถำนท่ีแออัด หรือสถำนท่ีมีประชำชนจ ำนวนมำกหรือบุคคลกลุ่มเส่ียงไป

ท ำกิจกรรมร่วมกันในพื้นท่ี ท ำให้เส่ียงต่อกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค ได้แก่ 
๒.๑ สถำนท่ีสำธำรณะในชุมชน อำทิ ศำสนสถำน สถำนีขนส่งโดยสำร ตลำดนัด ห้ำงสรรพสินค้ำ 

สวนสำธำรณะ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติ เป็นต้น 



 

๒ 
 

๒.๒ สถำนท่ีมีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันและเส่ียงต่อกำรติดต่อโรค อำทิ สนำมมวย สนำมไก่ชน สนำม
กีฬำ สนำมเด็กเล่น สนำมแข่งขัน สนำมพระเครื่อง สถำบันกวดวิชำ เป็นต้น 

๒.๒.๑ ให้ด ำเนินกำรตำมค ำส่ังจังหวัดส่ังปิดสถำนท่ีเส่ียงต่อกำรติดต่อโรคเป็นกำรช่ัวครำว 
เฉพำะส่วนหรือท้ังหมด หรือมีมำตรกำรป้องกันกำรห้ำมเข้ำพื้นท่ีเส่ียงหรือสถำนท่ี ซึ่งมีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่
ระบำดของเช้ือโรค ท้ังนี้ ให้ค ำนึงถึงโอกำสเส่ียงต่อกำรติดต่อโรค ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  

๒.๒.๒ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนท่ีนั้น ๆ จัดให้มีมำตรกำรคัดกรอง 
ป้องกันโรค กำรท ำควำมสะอำด อำทิ มีจุดล้ำงมือ ด้วยน้ ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส ำหรับประชำชนท่ีมำ
ใช้บริกำร และควรมีกำรท ำควำมสะอำดพื้นท่ีโดยรอบอย่ำงท่ัวถึง เพื่อกำรป้องกันและลดกำรแพร่กระจำยของ
เช้ือโรค 

๒.๒.๓ ก ำหนดผู้รับผิดชอบท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงในสถำนท่ีสำธำรณะในชุมชน 
เช่น จุดให้บริกำรน้ ำด่ืมในสถำนท่ีสำธำรณะ  ตู้น้ ำหยอดเหรียญ บริเวณลูกบิดประตู พื้น  ผนังและสุขภัณฑ์
ห้องน้ ำสำธำรณะ รำวจับหรือรำวบันได หรือ โต๊ะ เก้ำอี้ในท่ีสำธำรณะ  โดยควรท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำท ำ
ควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเช้ือ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีมีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 

๒.2.4 ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลและควบคุมด้ำนสุขลักษณะตลำด สถำนท่ีจ ำหน่ำยและ
สถำนท่ีสะสมอำหำร  ดังนี้ 

ตลำด ให้ผู้ประกอบกำรดูแลสถำนท่ีให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้  ท ำควำมสะอำดบริเวณ
พื้น ทำงเดิน แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ โต๊ะ อย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ ำผงซักฟอกหรือน้ ำยำท ำควำมสะอำด และ
ฆ่ำเช้ือ โดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้ำนส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตรำส่วน  1 ช้อนชำต่อน้ ำ 20 
ลิตร) กรณีท่ีพบผู้ป่วย เพิ่มกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือ โดยคลอรีนเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้ำนส่วน (ใช้ผง
ปูนคลอรีน 60% ในอัตรำส่วน 10 ช้อนชำต่อน้ ำ 20 ลิตร)  จัดให้มีท่ีล้ำงมือพร้อมสบู่และน้ ำส ำหรับล้ำงมือ 
หรือจัดให้มเีจลแอลกอฮอล์ ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือ ให้ท ำควำมสะอำดหองน้ ำ หองสวมท่ีใชในตลำด โดย
เน้นบริเวณจุดเส่ียง เช่น ท่ีจับสำยฉีดช ำระ ท่ีรองนั่งโถสวม ท่ีกดโถสวม โถปสสำวะ ท่ีเปดกอกอำงลำงมือ 
กลอนประตู หรือลูกบิด เป็นต้น รวมท้ัง ท ำควำมสะอำดกอกน้ ำทุกจุด ท่ีใช้ร่วมกันภำยในตลำด โดยใชน้ ำยำ 
ท ำควำมสะอำดและลำงดวยน้ ำ ใหสะอำด 
           สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร ดูแลสถำนท่ีปรุงประกอบอำหำร บริเวณพื้น โต๊ะ เก้ำอี้ บริเวณ            
ท่ีรับประทำนอำหำรให้สะอำดเสมอ โดยท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำผงซักฟอกหรือน้ ำยำท ำควำมสะอำด และอำจ
ฆ่ำเช้ือโรค ด้วยน้ ำยำท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์  ท่ีมีควำมเข้มข้น 1,000 ส่วน  ในล้ำนส่วน เช่น 
หำกใช้น้ ำยำฟอกขำว ท่ีมีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตรำส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ ำ 1 ลิตร  กำรล้ำง
ภำชนะ อุปกรณ์ให้สะอำด ด้วยน้ ำผสมน้ ำยำท ำควำมสะอำด ล้ำงด้วยน้ ำสะอำด อีกอย่ำงน้อย 2 ครั้ง และอำจ
ฆ่ำเช้ือโรค โดยแช่ภำชนะ และอุปกรณ์ในน้ ำร้อน 80 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 วินำที  หรือแช่ในน้ ำยำท่ีมี
ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ท่ีมีควำมเข้มข้น 100 ส่วนในล้ำนส่วน  เช่น หำกใช้น้ ำยำฟอกขำว ท่ีมี
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในผสมในอัตรำส่วน ครึ่งช้อนชำต่อน้ ำ 1 ลิตร แช่ท้ิงไว้ 1 นำที แล้วล้ำงน้ ำให้
สะอำด อบหรือผ่ึงให้แห้งก่อนใช้ใส่อำหำร 

สถำนท่ีสะสมอำหำร บริเวณพื้นทําความสะอาดด้วยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด
และอาจฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ํายาท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ท่ีมีความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ส่วน ในล้านส่วน 
เช่น หากใช้น้ํายาฟอกขาว ท่ีมีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖% ให้ผสมในอัตราส่วน ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ํา ๑ ลิตร  
บริเวณเคาน์เตอร์ชําระเงิน ควรทําความสะอาดเปนนประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้งหรือทุกรอบท่ีเปล่ียน



 

๓ 
 

พนักงาน และอาจฆ่าเช้ือโรคด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ % โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ ลงบนผ้าสะอาดพอ
หมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนท่ัวพื้นท่ีท่ีต้องการ 

ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงในกำรใช้บริกำรจำกตลำด สถำนท่ีจ ำหน่ำยและ
สถำนท่ีสะสม เช่น จุดคัดกรอง จุดล้ำงมือและวัดอุณหภูมิ  กำรลดควำมแออัด เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล
อย่ำงน้อย 1-2 เมตร ในกำรใช้บริกำร  ลดกำรใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกัน หยุดให้บริกำรในส่วนท่ีต้องใช้ภำชนะ
อุปกรณ์ท่ีหยิบจับร่วมกัน เช่น อำหำรที่บริกำรตนเอง 
 

๓. การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
๓.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใน

พื้นท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่การคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม และการกําจัด รวมถึงวางแผนการจัดการ
มูลฝอย โดยพิจารณาตามประเภทความเส่ียง  และปฏิบัติตามคําแนะนําการจัดการมูลฝอยสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๓.๒ จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับท่ีมีฝาปิดอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ท้ังนี้ อาจ
กําหนดจุดรวบรวมเฉพาะสําหรับชุมชน หรือ ครัวเรือน หรือบ้านท่ีมีผู้แยกสังเกตอาการท่ีบ้าน 

๓.๓ กรณีมูลฝอยท่ีปนเป้ือนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหล่ังของผู้ท่ีแยกสังเกตอาการท่ีบ้าน เช่น หน้ากาก
อนามัย กระดาษทิชชู เปนนต้น ควรแนะนําให้ประชาชนแยกจัดการ โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทําลาย
เช้ือ โดยใส่ถุงขยะ ๒ ช้ัน โดยถุงขยะใบแรกท่ีบรรจุมูลฝอย แล้วให้ราดด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือหรือน้ํายาฟอกขาว 
จากนั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก ๑ ช้ัน มัดปากถุงให้แน่น นําไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป หรือ
จัดเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

๓.๔ การเก็บขนมูลฝอย ต้องควบคุมกํากับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกําจัดมูลฝอยปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย และจัดเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย โดยให้ความรู้หรือคําแนะนําแก่
ผู้ปฏิบัติงานในหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

๓.๔.๑ จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตอาการป่วยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย หรือ
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ 
ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที 

๓.๔.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน รองพื้นยางหุ้มแข้ง แว่นป้องกันตา เปนนต้น รวมท้ัง กําชับ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  

๓.๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์  
๓.๔.๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีทําความสะอาด และสารฆ่าเช้ือ สําหรับทําความสะอาด     

รถเก็บขนมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ํายาท่ีมีส่วนประกอบของ
คลอรีน หรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เปนนต้น 

๓.๔.๕ ควบคุมกํากับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยโดยเคร่งครัด 

๓.๕ กรณีในพื้นท่ี มีการจัดต้ังสถานท่ีเฉพาะสําหรับการสังเกตอาการโรค หรือการดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่ม
เส่ียงให้ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๕.๑ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบสถานท่ีนั้น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อวาง
แนวทางในการจัดการมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 



 

๔ 
 

๓.๕.๒ ประเมินแนวทางการจัดการมูลฝอยและกําหนดวิธีคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และ
นําไปกําจัดอย่างถูกต้อง 

 

๔. การให้ความรู้และการดูแลประชาชนในพื้นที ่
๔.๑ ให้ค ำแนะน ำกับประชำชนในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดบ้ำนเรือนของตนเอง ควรเน้นจุดท่ีต้อง

สัมผัสบ่อย ๆ เช่น บริเวณกลอน หรือ ลูกบิดประตู รำวจับหรือรำวบันได พื้น ผนังและสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ  ของใช้
ภำยในบ้ำน ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเช้ือ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีมีส่วนผสมของ
คลอรีน เป็นต้น  

๔.๒ ก ำหนดมำตรกำร หรือขอควำมร่วมมือให้ประชำชน และชุมชนมีกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของคนใน
ครอบครัว และเพื่อนบ้ำนในชุมชน  ในกรณี พบคนในชุมชน ท่ีมีอำกำรไข้ ไอ หรือเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติ
เดินทำงจำกพื้นท่ีเส่ียง ควรแนะน ำให้มีกำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข หรือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พร้อมแจ้งประวัติกำรเดินทำง เพื่อรับกำรตรวจวินิจฉัยตำมข้ันตอนต่อไป 

๔.๓ จัดให้มีกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น จัดให้มีบอร์ด ช่องทำงเสียงตำมสำย 
หรือช่องทำงท่ีมีอยู่ของชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน อำทิ ค ำแนะน ำในกำรป้องกันและ
ดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ค ำแนะน ำในกำรจัดกำร
มูลฝอยส ำหรับประชำชนและผู้แยกสังเกตอำกำรท่ีบ้ำน เป็นต้น 

๔.๔ แนะน ำประชำชนให้หลีกเล่ียงกำรจัด หรือเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมีประชำชนรวมตัวกันจ ำนวนมำก 
หำกมีควำมจ ำเป็น  ดูแลให้ประชำชนปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครัด และงด หรือชะลอ
กำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นท่ีโดยไม่จ ำเป็น และควรพัก หรือท ำงำนอยู่ในท่ีพักอำศัย กรณีจ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำม
เขตพื้นท่ี ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของจังหวัดท่ีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
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ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ เมษำยน ๒๕๖๓  
 

 
 

  
 


