คำแนะนำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยสำธำรณสุข ในกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน และมีบทบำทด้ำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อคุณภำพชีวิตของประชำชน ซึ่ง ในพื้นที่ของท้องถิ่น
หนึ่ง ๆ ประชำชนจะมีควำมสัมพันธ์กันฉันท์เครือญำติ มีกำรติดต่อสื่อสำร และอำจมีกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง อำจมีประชำชนที่ เดินทำงกลับ
ภูมิลำเนำ เนื่องจำกกำรปิดสถำนประกอยกำร เป็นกำรชั่วครำว ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) จึ ง มี ค ำแนะน ำต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยในเฉพำะสถำน
ประกอบกำรและกิจกำร สถำนบริกำร สถำนที่สำธำรณะในชุมชน กำรจัดกำรมูลฝอย รวมถึง กำรให้ควำมรู้
และกำรดูแลประชำชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชน
ในชุมชน ดังนี้
๑. การควบคุม กากับ ดูแลสุขลักษณะสถานประกอบการและกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลสถำนประกอบกำรและกิจกำร ตำมพระรำชบัญ ญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศคำสั่งจังหวัด โดย
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรเคร่งครัด และควบคุม กำกับ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อ
โรค ภำยในสถำนประกอบกำรและกิจกำร จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล และกำรป้องกัน
ตนเอง ทั้งของผู้ประกอบกำร และผู้มำรับบริกำร ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
๑.๒ กรณีที่มีคำสั่งจังหวัดปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25๕๘
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตำมคำสั่งของแต่ละพื้นที่โดยเคร่งครัด
๑.๓ กำหนดมำตรกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) เข้ำสู่หมู่บ้ำน และชุมชน ตำมคำสั่งหรือประกำศของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กระทรวงมหำดไทย
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ กรณีสถำนประกอบกำรและกิจกำร ที่จะกลับมำเปิดให้บริกำร ภำยหลังกำรประกำศยกเลิกคำสั่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับ ดูแลให้มีกำรทำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อโรคก่อนเปิดให้บริกำร
๒. การควบคุม กากับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน
สถำนที่สำธำรณะในชุมชน สถำนที่แออัด หรือสถำนที่มีประชำชนจำนวนมำกหรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงไป
ทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ ทำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค ได้แก่
๒.๑ สถำนที่สำธำรณะในชุมชน อำทิ ศำสนสถำน สถำนีขนส่งโดยสำร ตลำดนัด ห้ำงสรรพสินค้ำ
สวนสำธำรณะ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ เป็นต้น
๑

๒.๒ สถำนที่มีกำรทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค อำทิ สนำมมวย สนำมไก่ชน สนำม
กีฬำ สนำมเด็กเล่น สนำมแข่งขัน สนำมพระเครื่อง สถำบันกวดวิชำ เป็นต้น
๒.๒.๑ ให้ดำเนินกำรตำมคำสั่งจังหวัดสั่งปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรคเป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะส่วนหรือทั้งหมด หรือมีมำตรกำรป้องกันกำรห้ำมเข้ำพื้นที่เสี่ยงหรือสถำนที่ ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรค ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
๒.๒.๒ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลสถำนที่นั้น ๆ จัดให้มีมำตรกำรคัดกรอง
ป้องกันโรค กำรทำควำมสะอำด อำทิ มีจุดล้ำงมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับประชำชนที่มำ
ใช้บริกำร และควรมีกำรทำควำมสะอำดพื้นที่โดยรอบอย่ำงทั่วถึง เพื่อกำรป้องกันและลดกำรแพร่กระจำยของ
เชื้อโรค
๒.๒.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบทำควำมสะอำดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงในสถำนที่สำธำรณะในชุมชน
เช่น จุดให้บริกำรน้ำดื่มในสถำนที่สำธำรณะ ตู้น้ำหยอดเหรียญ บริเวณลูกบิดประตู พื้น ผนัง และสุขภัณฑ์
ห้องน้ำสำธำรณะ รำวจับหรือรำวบันได หรือ โต๊ะ เก้ำอี้ในที่สำธำรณะ โดยควรทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำทำ
ควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยำฆ่ำเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
๒.2.4 กำหนดผู้รั บผิด ชอบดูแ ลและควบคุมด้ ำนสุขลั กษณะตลำด สถำนที่จ ำหน่ำยและ
สถำนที่สะสมอำหำร ดังนี้
ตลำด ให้ผู้ประกอบกำรดูแลสถำนที่ให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ ทำควำมสะอำดบริเวณ
พื้น ทำงเดิน แผงจำหน่ำยสินค้ำ โต๊ะ อย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยำทำควำมสะอำด และ
ฆ่ำเชื้อ โดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้ำนส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตรำส่วน 1 ช้อนชำต่อน้ำ 20
ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วย เพิ่มกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ โดยคลอรีนเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้ำนส่วน (ใช้ผง
ปูนคลอรีน 60% ในอัตรำส่วน 10 ช้อนชำต่อน้ำ 20 ลิตร) จัดให้มีที่ล้ำงมือพร้อมสบู่และน้ำสำหรับล้ำงมือ
หรือจัดให้มเี จลแอลกอฮอล์ สำหรับทำควำมสะอำดมือ ให้ทำควำมสะอำดหองน้ำ หองสวมที่ใชในตลำด โดย
เน้นบริเวณจุ ดเสี่ยง เช่น ที่จับสำยฉีดชำระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสำวะ ที่เปดกอกอำงลำงมือ
กลอนประตู หรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้ง ทำควำมสะอำดกอกน้ำทุกจุด ที่ใช้ร่วมกันภำยในตลำด โดยใชน้ำยำ
ทำควำมสะอำดและลำงดวยน้ำ ใหสะอำด
สถำนที่จำหน่ำยอำหำร ดูแลสถำนที่ปรุงประกอบอำหำร บริเวณพื้น โต๊ะ เก้ำอี้ บริเวณ
ที่รับประทำนอำหำรให้สะอำดเสมอ โดยทำควำมสะอำดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยำทำควำมสะอำด และอำจ
ฆ่ำเชื้อโรค ด้วยน้ำยำที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีควำมเข้มข้น 1,000 ส่วน ในล้ำนส่วน เช่น
หำกใช้น้ำยำฟอกขำว ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตรำส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร กำรล้ำง
ภำชนะ อุปกรณ์ให้สะอำด ด้วยน้ำผสมน้ำยำทำควำมสะอำด ล้ำงด้วยน้ำสะอำด อีกอย่ำงน้อย 2 ครั้ง และอำจ
ฆ่ำเชื้อโรค โดยแช่ภำชนะ และอุปกรณ์ในน้ำร้อน 80 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 วินำที หรือแช่ในน้ำยำที่มี
ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีควำมเข้มข้น 100 ส่วนในล้ำนส่วน เช่น หำกใช้น้ำยำฟอกขำว ที่มี
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในผสมในอัตรำส่วน ครึ่งช้อนชำต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 นำที แล้วล้ำงน้ำให้
สะอำด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อำหำร
สถำนที่สะสมอำหำร บริเวณพื้นทําความสะอาดด้วยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด
และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ส่วน ในล้านส่วน
เช่น หากใช้น้ํา ยาฟอกขาว ที่มี โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๖% ให้ผสมในอั ตราส่วน ๑ ช้ อนโต๊ ะต่อ น้ํา ๑ ลิต ร
บริเวณเคาน์เตอร์ชําระเงิน ควรทําความสะอาดเปนนประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้งหรือทุกรอบที่เปลี่ยน
๒

พนักงาน และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ % โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ ลงบนผ้าสะอาดพอ
หมาด ๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
กำหนดมำตรกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรจำกตลำด สถำนที่จำหน่ำยและ
สถำนที่สะสม เช่น จุดคัดกรอง จุดล้ำงมือและวัดอุณหภูมิ กำรลดควำมแออัด เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล
อย่ำงน้อย 1-2 เมตร ในกำรใช้บริกำร ลดกำรใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกัน หยุดให้บริกำรในส่วนที่ต้องใช้ภำชนะ
อุปกรณ์ที่หยิบจับร่วมกัน เช่น อำหำรที่บริกำรตนเอง
๓. การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่การคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม และการกําจัด รวมถึงวางแผนการจัดการ
มูลฝอย โดยพิจารณาตามประเภทความเสี่ยง และปฏิบัติตามคําแนะนําการจัดการมูลฝอยสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๒ จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้ง นี้ อาจ
กําหนดจุดรวบรวมเฉพาะสําหรับชุมชน หรือ ครัวเรือน หรือบ้านที่มีผู้แยกสังเกตอาการที่บ้าน
๓.๓ กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน เช่น หน้ากาก
อนามัย กระดาษทิชชู เปนนต้น ควรแนะนําให้ประชาชนแยกจัดการ โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทําลาย
เชื้อ โดยใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอย แล้วให้ราดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาว
จากนั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก ๑ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น นําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือ
จัดเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
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 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน รองพื้นยางหุ้มแข้ง แว่นป้องกันตา เปนนต้น รวมทั้ง กําชับ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๓.๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์
๓.๔.๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีทําความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ สําหรับทํ าความสะอาด
รถเก็บขนมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ํายาที่มีส่วนประกอบของ
คลอรีน หรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เปนนต้น
๓.๔.๕ ควบคุมกํากับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยโดยเคร่งครัด
๓.๕ กรณีในพื้นที่ มีการจัดตั้งสถานที่เฉพาะสําหรับการสังเกตอาการโรค หรือการดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยงให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๕.๑ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่นั้น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อวาง
แนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น
๓

๓.๕.๒ ประเมินแนวทางการจัดการมูลฝอยและกําหนดวิธีคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และ
นําไปกําจัดอย่างถูกต้อง
๔. การให้ความรู้และการดูแลประชาชนในพื้นที่
๔.๑ ให้คำแนะนำกับประชำชนในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดบ้ำนเรือนของตนเอง ควรเน้นจุดที่ต้อง
สัมผัสบ่อย ๆ เช่น บริเวณกลอน หรือ ลูกบิดประตู รำวจับหรือรำวบันได พื้น ผนังและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ของใช้
ภำยในบ้ำน ด้วยน้ำยำทำควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยำฆ่ำเชื้อที่มีส่วนผสมของ
คลอรีน เป็นต้น
๔.๒ กำหนดมำตรกำร หรือขอควำมร่วมมือให้ประชำชน และชุมชนมีกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของคนใน
ครอบครัว และเพื่อนบ้ำนในชุมชน ในกรณี พบคนในชุมชน ที่มีอำกำรไข้ ไอ หรือเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติ
เดินทำงจำกพื้นที่เสี่ยง ควรแนะนำให้มีกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำน กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พร้อมแจ้งประวัติกำรเดินทำง เพื่อรับกำรตรวจวินิจฉัยตำมขั้นตอนต่อไป
๔.๓ จัดให้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น จัดให้มีบอร์ด ช่องทำงเสียงตำมสำย
หรือช่องทำงที่มีอยู่ของชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน อำทิ คำแนะนำในกำรป้องกันและ
ดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คำแนะนำในกำรจัดกำร
มูลฝอยสำหรับประชำชนและผู้แยกสังเกตอำกำรที่บ้ำน เป็นต้น
๔.๔ แนะนำประชำชนให้หลีกเลี่ยงกำรจัด หรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่มีประชำชนรวมตัวกันจำนวนมำก
หำกมีควำมจำเป็น ดูแลให้ประชำชนปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครัด และงด หรือชะลอ
กำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่โดยไม่จำเป็น และควรพัก หรือทำงำนอยู่ในที่พักอำศัย กรณีจำเป็นต้องเดินทำงข้ำ ม
เขตพื้นที่ ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของจังหวัดที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
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